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Szanowni Pañstwo!

Kolejne spotkanie z Pañ-
stwem na ³amach naszego czasopisma
otwiera tekst Piotra Moœka.
Autor, doktor nauk humanistycznych,
wyk³adowca akademicki, jest zarazem
dyrektorem Gimnazjum w Sierakowie k.
Rawicza. Niejednokrotnie stosowa³ w
swojej szkole innowacyjne formy pracy.
Tym razem opisuje zastosowanie mode-
lowania matematycznego w projekcie
wspieraj¹cym edukacjê matematyczn¹.
Gimnazjum w Sierakowie zosta³o objête
patronatem Politechniki Wroc³awskiej,
który umo¿liwia³ m. in. m³odzie¿y udzia³
w wyk³adach i warsztatach oraz dostêp
do laboratoriów uczelnianych. Poprzez
ten projekt szko³a uzyska³a nowy wy-
miar dzia³añ edukacyjnych.

O atrybutach psychoterapeu-
ty pisze natomiast dr Katarzyna Waszy-
ñska, adiunkt Zak³adu Promocji
Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale
Studiów Edukacyjnych UAM w Pozna-
niu. Autorka podaje szereg zaleceñ w
oparciu o bogat¹ literaturê i w³asne do-
œwiadczenie, których stosowanie
wp³ynie dodatnio na kszta³towanie siê
jego kompetencji. Przede wszystkim
psychoterapeuci sami musz¹ siebie do-

brze rozumieæ i nieustannie siê rozwijaæ, aby
byæ gotowym do profesjonalnej i efektywnej
pomocy.

Inny rodzaj profesjonalizmu przed-
stawia Alfred Siama w kolejnym artykule, któ-
ry mówi o pracy nauczyciela doradcy. S¹ to
doœwiadczenia ma³ego Oœrodka Doradztwa
Metodycznego w Gostyniu. Niemniej zakres
wykonywanej pracy do ma³ych nie nale¿y, al-
bowiem nauczyciele s¹ t¹ grup¹ zawodow¹,
która jak nape³niej wpisuje siê w regu³ê ucze-
nia siê przez ca³e ¿ycie i korzystaj¹ z ró¿nych
form doskonalenia bardzo czêsto. Doradcy
gostyñscy przygotowali dla nich ponad 30
form doskonalenia.

Ponadto przedstawiamy sprawoz-
danie ze swoistego konkursu matematyczne-
go, jakim by³ Dru¿ynowy Turniej Potyczki
Matematyczno-Ekonomiczne w Gimnazjum
nr 1 w Lesznie, kalendarium zmian w prawie
oœwiatowym oraz zestawienie literatury na te-
mat dziecka zdolnego ze zbiorów Biblioteki
Pedagogicznej w Lesznie.

Zapraszamy do lektury.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

Spis treœci
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Szanowni Pañstwo

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zaprasza do udzia³u w 6 godzinnym szkoleniu w ramach Grantów Edukacyj-
nych Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty w zakresie doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w wymienionym te-
macie wg poni¿szego harmonogramu:

Wskazan¹ w tabeli op³atê za kurs mo¿na wnieœæ na konto bankowe CDN w Lesznie, nr konta: BZ WBK S.A. 71 1090 1245 0000
0001 1532 8876 lub wp³aciæ (najpóŸniej w dniu rozpoczêcia kursu) w kasie CDN w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15 – kasa czynna do
godz. 15.00.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o wype³nienie karty zg³oszenia w formie elektronicznej wpisuj¹c na pasku ad-
resu: zgloszenia.cdn.leszno.pl

Z uwagi na ograniczon¹ iloœæ miejsc na zajêciach podstaw¹ przyjêcia jest kolejnoœæ zg³oszeñ. O przyjêciu na kurs zostan¹ Pañstwo
powiadomieni poprzez og³oszenie listy na stronie internetowej CDN w Lesznie. Brak og³oszonej listy bêdzie oznacza³ zakwalifiko-
wanie wszystkich osób, które dokona³y zg³oszenia.
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Synergia w edukacji. Przypadek wdra¿ania
modelowania matematycznego

na poziomie gimnazjum
dr Piotr Mosiek
Gimnazjum w Sierakowie
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Lesznie

1. Szko³a w obliczu permanentnej zmiany: chaos, chy-
botliwoœæ, pozornoœæ…
Koniecznoœæ i misja przeobra¿eñ spo³ecznych zapocz¹tko-
wanych w ostatniej dekadzie minionego wieku w Polsce
nie pozostawi³y ¿adnych z³udzeñ, i¿ po powszechnej,
pocz¹tkowo frenetycznej reakcji na odzyskanie wolnoœci,
w konstelacji zachodz¹cych zmian – przeobra¿enia œwia-
domoœciowe spo³eczeñstwa oka¿¹ siê byæ najistotniejsze.
Upowszechnienie myœlenia aktywizuj¹cego – tak ambiwa-
lentnego w stosunku do zakorzenionej postawy „homo so-
vieticusa” o silnej orientacji roszczeniowej, rozbudowa
postaw przedsiêbiorczoœci, twórczoœci i spo³ecznego zaan-
ga¿owania oraz implementacja koniecznoœci wspólnoto-
wego dzia³ania – wydawa³y siê byæ priorytetem w
konstruowaniu posttransformacyjnej rzeczywistoœci
spo³ecznej. Okaza³o siê tak¿e, i¿ funkcjonuj¹cy dotychczas
system oœwiatowy w jaskrawy sposób przesta³ przystawaæ
do otaczaj¹cej rzeczywistoœci, przejawiaj¹cej galopuj¹ce
tendencje do zdominowania powszechnym konsumpcjoni-
zmem, ekonomizacj¹ wszystkich sfer ¿ycia, jak równie¿
komputeryzacj¹, przydatn¹ chocia¿by w konstruowaniu
zastêpczych przestrzeni ¿ycia (np. egzystencjalnych cyber-
przestrzeni). „W kontekœcie postêpowania tych tendencji
niezbywalna okaza³a siê reforma systemu oœwiaty, zorien-
towanej dotychczas na petryfikacjê otaczaj¹cego porz¹dku
œwiata oraz adaptacjê do jego warunków”1.
Rewitalizacja jej funkcji (poprzez zmianê paradygmatu
funkcjonowania instytucji edukacjê reprezentuj¹cych)
owocuje od kilkunastu ju¿ lat wdra¿an¹ strukturalno – pro-
gramow¹ reform¹ szkolnictwa polskiego, której podwaliny
w roku 1998 w perspektywie teleologicznej orientowa³y
siê wokó³:
ü podniesienia poziomu edukacji spo³eczeñstwa oraz upo-

wszechniania wykszta³cenia œredniego i wy¿szego,
ü wyrównania szans edukacyjnych,
ü sprzyjania poprawie jakoœci edukacji, rozumianej jako

integralny proces wychowania i kszta³cenia.2

Rozmaitoœæ zaproponowanych, a czêsto niespójnych roz-
wi¹zañ, jak równie¿ nadmierna mnogoœæ wprowadzania
zmian o mniejszym wymiarze oraz brak jakiejkolwiek sta-
bilnoœci prawa oœwiatowego, spowodowa³y ambiwalentne
opinie w zakresie oceny samej reformy, jej celów i konsek-
wencji, które po kilkunastu latach wydaj¹ siê nierzadko
rozmijaæ z wczeœniej przewidywanymi. Szeroko dyskuto-
wanych i publikowanych niezale¿nych raportów monito-
ruj¹cych uobecnian¹ transformacjê oœwiatow¹
pocz¹tkowo nie by³o zbyt wiele. W 2001 roku opublikowa-
ny zosta³ pierwszy z dwóch pod redakcj¹ Krzysztofa Kona-
rzewskiego, nosz¹cy tytu³: Szkolnictwo w pierwszym roku
reformy systemu oœwiaty; w kolejnym roku ukaza³ siê nato-
miast nak³adem Instytutu Spraw Publicznych drugi z nich,
sygnowany tytu³em: Zmiany w systemie oœwiaty. Wyniki
badañ empirycznych. Prezentuje on (podobnie, jak nowo
generowane raporty, publikowane systematycznie w kilku-
letnich cyklach) interesuj¹ce wyniki badañ postaw dyre-
ktorów, nauczycieli, uczniów i rodziców wobec
gimnazjum, dane dotycz¹ce infrastruktury oœwiatowej

oraz ocenê jakoœci programów i podrêczników gimnazjal-
nych. Ich krytyczny wydŸwiêk inspirowa³ oraz w dalszym
ci¹gu inspiruje ustawodawców do wdra¿ania kolejnych re-
form (w szczególnoœci na poziomie ponadgimnazjalnym i
wy¿szym), zmian i udoskonaleñ dotychczasowych regula-
cji. Stanowi¹ one równie¿ dla œrodowisk naukowych istot-
ne Ÿród³o inspiracji dla kreowania i realizacji kolejnych
projektów badawczych zorientowanych na ró¿norodne
problemy funkcjonowania rodzimego systemu oœwiaty
(np. problematyka: uspo³ecznienia przestrzeni edukacyj-
nej3, przygotowania zawodowego nauczycieli, œrodowi-
skowych oraz infrastrukturalno – organizacyjnych warun-
ków pracy szko³y i in.). Ponadto, w reakcji na taki stan
rzecz pojawiaj¹ siê liczne propozycje z zakresu edukacji
alternatywnej. Dotycz¹ one nowych teorii, modeli badañ,
proponowanych modyfikacji. Dostrzegaj¹ koniecznoœæ
wprowadzania na ka¿dym etapie kszta³cenia rozmaitych
zajêæ, które w opinii A. Radziewicza – Winnickiego zmie-
rzaæ powinny do „wyzwalania kreatywnoœci i zmiany men-
talnoœci ucznia z biernej na aktywn¹”.4 Dwutorowe
obecnie postrzeganie zatem szko³y, z jednej strony – jako
instytucji wymagaj¹cej ustawicznej zmiany, z drugiej zaœ –
jako œrodowiska pomocniczego we wdra¿aniu w³aœciwego
dla spo³eczeñstwa postindustrialnego (informatycznego)
cyklu modernizacyjnego,5 wymaga przewartoœciowania
jej dotychczasowych funkcji, nie zaœ konstruowania zmian
pozornych, czêsto spo³ecznie nieuzasadnionych…
2. O synergiczny model edukacji. Matematyka w obli-
czu przewartoœciowañ.
W perspektywie ontologicznej, zdaniem czo³owych bada-
czy – polska szko³a okresu poprzedzaj¹cego reformê 1999
roku nie by³a w stanie udŸwign¹æ trzech kluczowych wy-
zwañ przysz³oœci z uwagi na swe organizacyjno - progra-
mowe niedomagania. Nieskutecznie bowiem mierzy³a siê
z pojêciem ekologii w szerokim znaczeniu, „jako wiedzy i
jako ¿ycia cz³owieka oraz jako zjawiska cywilizacyjnego i
kulturowego (…), jako nieuchronnej perspektywy
uwik³ania egzystencji ludzkoœci w alternatywê: byæ albo
nie byæ”.6 Nie potrafi³a tak¿e skutecznie odpowiadaæ na
zagro¿enia spo³ecznego pos³annictwa rodziny, w której ra-
mach funkcjonowania kryj¹ siê swoiste transcendentalne
wartoœci, niezbywalne dla etycznej równowagi skompli-
kowanego procesu socjalizacji ka¿dego cz³owieka. Po
trzecie wreszcie - szko³a czasu prze³omu nie by³a w neutra-
lny sposób przygotowana do realizacji wychowania oby-
watelskiego, pojmowanego w perspektywie
przygotowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie demokratycz-
nym. Jak trafnie konkluduje J. Pilch: „treœæ wiedzy do-
tycz¹cej ekologii, rodziny i spo³eczeñstwa musi zostaæ
prze³o¿ona na jêzyk zadañ dydaktycznych przysz³ej
szko³y, musi zostaæ prze³o¿ona na jêzyk treœci oraz idei
wychowawczych i praktycznych zachowañ systemu edu-
kacji, kszta³tuj¹cych po¿¹dane dyspozycje cz³owieka –
dyspozycje okreœlaj¹ce kszta³t stosunków miêdzyludzkich
i jakoœæ ¿ycia spo³ecznego, okreœlaj¹ce nastawienie
cz³owieka wobec przyrody, ucz¹ce sztuki budowania
szczêœcia rodzinnego i wype³niania ról rodzinnych, a
szczególnie rodzicielskich”.7

Ewaluowanie kszta³tu rodzimej szko³y (nie tylko na skutek
wdra¿anych kolejnych reform) przyczyni³o siê do zmiany
paradygmatu myœlenia o jej funkcjach. Trwa³y i trwaj¹ w
dalszym ci¹gu poszukiwania cech okreœlaj¹cych dobr¹
szko³ê, która kszta³ci lepiej, kreatywniej i m¹drzej, jest
bardziej skuteczna i efektywna, a zdobyta wiedza nosi zna-

Wychowanie
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miona du¿ej przydatnoœci w realiach XXI wieku. „Poszu-
kuje siê szko³y, która w codziennym trudzie aktywnoœci
dydaktyczno – wychowawczej konsekwentnie stara siê
byæ placówk¹ – dynamiczn¹, nowoczesn¹, szybko rea-
guj¹c¹ na zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ, zwracaj¹c¹ uwa-
gê na wybitnych uczniów, wspieraj¹c¹ tych, którzy ucz¹
siê s³abiej, odpowiedzialn¹ za wielostronny rozwój osobo-
woœci swych uczniów”.8 Istotnym elementem, dostrzega-
nym przez wielu badaczy œrodowiska szkolnego, jest
w³aœciwe kreowanie w niej kultury wspó³pracy, potê-
guj¹cej wzajemne wsparcie, wspóln¹ pracê i synergiczny
wymiar interpersonalnej kooperacji.9 „Doœwiadczenie
wskazuje, ¿e trzeba promowaæ dzia³ania wspólnotowe, aby
ukszta³towaæ spo³eczeñstwo bardziej humanistyczne, wy-
kreowaæ silne poczucie odpowiedzialnoœci za œrodowisko
lokalne, narodowe i œwiatowe, roznieciæ entuzjazm, który
o¿ywi wolê ¿ycia wspólnie”10 Towarzyszyæ jednak¿e temu
powinno rozwijanie myœlenia dywergencyjnego, a zatem
zdolnoœci dostrzegania wielu mo¿liwych odpowiedzi/roz-
wi¹zañ na jeden postawiony problem, a tak¿e wielu sposo-
bów interpretacji stawianego pytania kluczowego.
Myœlenie takowe stanowi kreatywn¹ alternatywê dla,
le¿¹cego na przeciwleg³ym biegunie – myœlenia konwer-
gencyjnego (linearnego), zogniskowanego na pozbawionej
wielowymiarowoœci, jednoznacznej odpowiedzi, jak rów-
nie¿ na jednoznacznoœci stawianego problemu.11

Szansê dla takiej perspektywy postrzegania i dynamizacji
procesu dydaktycznego stanowiæ ma znowelizowana pod-
stawa programowa, w szczególnoœci na poziomie gimna-
zjalnym oraz ponadgimnazjalnym, która w ostatecznym
kszta³cie legislacyjnym przyjê³a nieoczekiwan¹ postaæ
wspólnego dokumentu, daj¹c tym samym mo¿liwoœæ inte-
gracji procesu edukacyjnego na obu tych poziomach
kszta³cenia. Drug¹ istotn¹ zmian¹ by³o wprowadzenie do
przestrzeni szkolnej w 2010 roku koniecznoœci realizacji w
gimnazjum projektu edukacyjnego, ³¹cz¹cego w sobie
spo³eczno – dydaktyczne walory wspólnotowego dzia³ania
uczniowskiego w procesie badawczego poszukiwania roz-
wi¹zañ na postawiony wczeœniej problem. Aktywizacja i
synergia, kreatywnoœæ oraz wola wspó³dzia³ania sta³y siê
istotnymi wyznacznikami nowoczesnej szko³y i odpowia-
daj¹cego na wyzwania wspó³czesnoœci – procesu dydakty-
cznego.
Wyj¹tkowo przystaj¹cym do niniejszego paradygmatu
edukacyjnego okazuje siê innowacyjny wzorzec synergi-
cznego dzia³ania okreœlany mianem „modelowania mate-
matycznego”, który rewolucjonizuje od niedawnego czasu
perspektywê postrzegania rozwoju nauk œcis³ych. Pozba-
wione, jak na razie, jasno sprecyzowanych ram metodolo-
gicznych oraz wyraŸnej struktury przynale¿nej metodzie
nauczania – staje siê modelowanie matematyczne funda-
mentalnym wyzwaniem wspó³czesnej nauki oraz szans¹
nadania nowej dynamiki rozwoju naukom formalnym (de-
dukcyjnym).
Badacze dzia³ania/procesu o walorach modelowania wska-
zuj¹ na jego wielostopniowy, poni¿szy cykl, którego za-
chowanie wszystkich etapów warunkuje prakseologiczn¹
sprawczoœæ w zakresie rozwi¹zania stawianego problemu:
a) rozumienie rzeczywistego problemu,
b) uproszczenie/konstruowanie modelu opartego na sytua-
cji rzeczywistej (realnej),
c) przejœcie od modelu rzeczywistego do matematycznego
(real model › mathematical model) w procesie poszukiwa-
nia rozwi¹zania problemu,
d) podejmowanie dzia³añ matematycznych,
e) interpretacja dokonanych operacji matematycznych,
f) uzasadnienie i przedstawienie wyników pracy. 12

Cykl ów przeprowadzany jest na pograniczu dwóch ci¹gle
przeplataj¹cych siê ze sob¹ przestrzeni: rzeczywistego
oraz matematycznego wyobra¿enia problemu (kreowania
sytuacji, modelu, zakresu dzia³añ oraz ich rezultatów).
Skutecznoœæ wdra¿ania wszystkich etapów cyklu nieroze-
rwalnie zwi¹zana jest ze swoistymi zdolnoœciami o chara-
kterze operacyjno – czynnoœciowym, które posiadaæ winna
osoba kreuj¹ca niniejszy proces. Badacze okreœlaj¹ je mia-

nem „kompetencji w zakresie modelowania” i definiuj¹
jako „zdolnoœæ do samodzielnego wykonywania procesu
modelowania”.13 Poziom posiadanych kompetencji w za-
kresie modelowania determinowany jest trzema aspekta-
mi: 1) zakresem dzia³ania – okreœlaj¹cym zasiêg, w ramach
którego osoba jest zdolna aktywowaæ kompetencje poœred-
nie i samodzielnie je koordynowaæ, 2) obszarem dzia³ania
– opisuj¹cym zakres sytuacji, w których osoba uruchamia
posiadane kompetencje, 3) poziomem merytorycznego
oraz technicznego zaawansowania - warunkuj¹cym stoso-
wanie przez podmiot dzia³ania okreœlonych, mniej lub bar-
dziej zaawansowanych narzêdzi pracy i analizy w³asnych
dzia³añ w oparciu o w³asne przygotowanie teoretyczne.14

Praktyka wprowadzania modelowania matematycznego
do przestrzeni szkolnej (niestety nieobecna na razie w pol-
skim systemie edukacyjnym) wi¹¿e siê równie¿ z pewnymi
trudnoœciami i przeszkodami, które B. Schmidt, w oparciu
o dostêpn¹ w tym zakresie literaturê, opisa³a w czterech ka-
tegoriach:
1) organizacyjne (krótki czas zajêæ ograniczony g³ównie
do 45 minut w klasycznym systemie klasowo – lekcyj-
nym),
2) zwi¹zane z uczniami (zajêcia s¹ czêsto dla uczniów zbyt
trudne z perspektywy metodyki modelowania oraz nie-
przewidywalne; uczniowie wol¹ rozwi¹zywaæ problemy
tradycyjnymi metodami, które da siê jednoznacznie prze-
widzieæ i scjentystycznie zdefiniowaæ),
3) zwi¹zane z nauczycielami (potrzebuj¹ oni poœwiêcenia
wiele czasu na przygotowanie siê do odmiennych sk¹din¹d
zajêæ; praca poprzez modelowanie matematyczne wymaga
ponadto innych kompetencji merytorycznych, których na-
uczyciele nie s¹ w stanie nabyæ w trakcie uniwersyteckiego
przygotowania zawodowego – musz¹ zatem poœwiêciæ do-
datkowy czas na nabycie, wczeœniej w niniejszym artykule
zdefiniowanych, kompetencji do modelowania matematy-
cznego; skumulowanie wymienionych przeszkód generuje
w efekcie ukszta³towanie niekorzystnej postawy oporu
wobec innowacyjnoœci; wielu nauczycieli nie postrzega
równie¿ samego modelowania jako procesu o œcis³ym
pod³o¿u matematycznym, dezawuuj¹c tym samym jego
naukowe podstawy i zwi¹zki z naukami œcis³ymi),
4) zwi¹zane z materia³em nauczania (nauczyciele doko-
nuj¹ b³êdnej selekcji przyk³adów problemowych do zajêæ,
co czêsto wynika z niedostatecznej wiedzy i przygotowa-
nia merytorycznego).
Autorka, w efekcie przeprowadzonych badañ wœród wy-
branej grupy nauczycieli, zaktualizowa³a kategorie prze-
szkód, ograniczaj¹c je do nastêpuj¹cych: a) braku
dostêpnoœci do materia³ów æwiczeniowych; b) zbyt komp-
leksowej koniecznoœci oceniania uczniowskiej aktywno-
œci; c) generowania przez modelowanie matematyczne
potrzeby przeznaczenia du¿ej iloœci czasu zarówno na le-
kcji, jak równie¿ na samo przygotowanie siê do zajêæ oraz
zbyt ma³ego dostêpu do komputerów i internetu w czasie
zajêæ, co przez respondowanych nauczycieli traktowane
by³o jako marnotrawienie czasu.15

Modelowanie matematyczne jest zatem algorytmem za-
chodzenia swoistego procesu spo³eczno – poznawczego,
którego znaczenie dla rozwoju nauk œcis³ych (i nie tylko)
jest coraz wyraŸniej dostrzegane. Wymaga ono dodatkowo
jednak pewnej konstytucjonalizacji na poziomie przygoto-
wania zawodowego nauczycieli oraz zmiany paradygmatu
myœlenia o kszta³cie dydaktyki nauczania matematyki. Jak
jednoznacznie dowodz¹ badacze problemu – „przyczyn¹
ograniczonego wykorzystania modelowania matematycz-
nego w szko³ach poziomu podstawowego i œredniego jest
brak wiedzy, która wydaje siê byæ konieczna dla uczenia
matematyki poprzez praktyczne zastosowanie oraz mode-
lowanie (…). Kszta³cenie nauczycieli w niniejszym wzglê-
dzie sta³o siê nag³¹ potrzeb¹ w wielu krajach”.16 Gdy w
tradycyjnych programach nauczania matematyki modelo-
wanie stanowi w najlepszym wypadku ich marginalny fra-
gment, tak w programach nowoczesnych wysuwa siê na
pierwszy plan, jako centralny punkt odniesienia oraz pod-
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stawa w nauczaniu matematyki, jako jej g³ówna si³a napê-
dowa (modelling as a vehicle for mathematics).17

W dalszej zaœ konsekwencji – modelowanie matematyczne
winno staæ siê integraln¹ czêœci¹ procesu lekcyjnego w
ci¹gu ca³ego roku szkolnego. Nie powinno byæ li tylko po-
jawiaj¹cym siê sporadycznie elementem w edukacyjnej
przestrzeni szkolnych wydarzeñ (dzieñ modelowania, war-
sztaty praktycznych zastosowañ matematyki i wiele in-
nych), nieœmia³ym incydentem czy te¿ dydaktyczn¹
hybryd¹ uznawan¹ przez niektórych za pozbawiony na-
ukowych podstaw nonszalancki eksperyment. Zadaniem
szko³y jest oferowanie czegoœ wiêcej – d³ugoterminowego
doœwiadczania procesu modelowania, który s³u¿yæ winien
rozwojowi szeroko pojêtej edukacji matematycznej.18

3. Modelowanie matematyczne w rodzimej przestrzeni
edukacyjnej. Podstawy organizacyjne dla realizacji
projektu „Modelowanie matematyczne kluczem do
przysz³oœci – projekt wsparcia edukacji matematycznej”
na poziomie gimnazjalnym.
Przed szans¹ upowszechniania dywergencyjnego podej-
œcia do edukacji stanê³o od wrzeœnia 2009 roku Gimna-
zjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w
Sierakowie, które rozpoczê³o wówczas wdra¿anie inno-
wacyjnego projektu pod nazw¹: „Modelowanie matematy-
czne kluczem do przysz³oœci – projekt wsparcia edukacji
matematycznej”19, którego koordynatorem i po-
mys³odawc¹ jest prof. Wojciech Okrasiñski, reprezen-
tuj¹cy Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki
Wroc³awskiej. Celem przedsiêwziêcia o silnych znamio-
nach eksperymentu pedagogicznego jest: upowszechnia-
nie nauk œcis³ych, w tym edukacji matematycznej wœród
m³odzie¿y gimnazjalnej oraz nauk technicznych stano-
wi¹cych podbudowê dla nowoczesnych technologii, opty-
malizowanie w tym zakresie jakoœci pracy szko³y,
rozwijanie kluczowych kompetencji spo³ecznych uczniów
zorientowanych na umiejêtnoœci pracy w grupie i kolekty-
wnym d¹¿eniu do sukcesu, czy wreszcie – stworzenie ucz-
niom uzdolnionym mo¿liwoœci rozwoju w³asnych
zainteresowañ poprzez systemowo p³ynn¹/dro¿n¹ œcie¿kê
kariery szkolnej.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ po blisko roku realizacji niniejszego
projektu (a dwóch latach kadrowych i organizacyjnych
przygotowañ) Gimnazjum w Sierakowie objête zosta³o Pa-
tronatem Naukowym Politechniki Wroc³awskiej w zakre-
sie upowszechniania edukacji matematycznej. W
wymiarze formalno – organizacyjnym uzyskany Patronat
Naukowy umo¿liwia w szczególnoœci:
1. uczestnictwo uczniów w wyk³adach popularno – nauko-
wych organizowanych przez Politechnikê Wroc³awsk¹ za-
równo na terenie uczelni, jak i na terenie gimnazjum,
2. udzia³ uczniów i nauczycieli w miêdzynarodowych war-
sztatach modelowania matematycznego,
3. dostêp m³odzie¿y gimnazjalnej do obiektów i laborato-
riów w trakcie organizowanych wizyt i warsztatów nauko-
wych na terenie uczelni,
4. bezp³atne przekazywanie szkole publikacji uczelnia-
nych.
Istotnym elementem przedsiêwziêcia jest tak¿e nieustanne
d¹¿enie twórców eksperymentu do zapewnienia absolwen-
tom szko³y bior¹cym udzia³ w projekcie mo¿liwoœci nauki
w oddziale licealnym kontynuuj¹cym wdra¿anie modelo-
wania na terenie samego Gimnazjum w Sierakowie lub w
szkole ponadgimnazjalnej, z któr¹ podpisane zostanie
ewentualne porozumienie, na poziomie zaœ akademickim –
umo¿liwienie nauki na Politechnice Wroc³awskiej.
Zak³adana ci¹g³oœæ – stanowi¹ca strukturalne i organizacy-
jne wyzwanie w obecnym systemie oœwiatowym, odgrywa
niestety rolê istotnej przeszkody w pe³nej realizacji za³o¿o-
nych celów programowych innowacyjnego projektu.
W chwili obecnej w szkole licz¹cej oko³o 600 uczniów
funkcjonuj¹ trzy oddzia³y klasowe (w ka¿dym roczniku po
jednym oddziale) realizuj¹ce w trakcie ca³ego roku szko-
lnego za³o¿enia projektu, do których rekrutacja przebie-
ga³a wed³ug œciœle wyznaczonych regu³ okreœlonych w

okresie naboru do gimnazjum. Ka¿da z klas podzielona jest
na cztery grupy, którymi opiekuj¹ siê nauczyciele reali-
zuj¹cy po jednym projekcie dotycz¹cym modelowania
matematycznego w ka¿dym semestrze nauki. Ponadto, w
ka¿dej z klas prowadzone s¹ cotygodniowo przez psycho-
loga systematyczne zajêcia z komunikacji interpersonal-
nej. Ich zadaniem jest rozwijanie wœród uczniów
spo³ecznych kompetencji w wielop³aszczyznowym zakre-
sie organizacji pracy zespo³owej czy te¿ efektywnego
wspó³dzia³ania w grupie.
Ka¿dego roku uczniowie Gimnazjum w Sierakowie objêci
matematycznym programem maj¹ okazjê wraz z nauczy-
cielami uczestniczyæ w ró¿norodnych zajêciach,
wyk³adach, seminariach i dyskusjach panelowych.20 War-
to równie¿ zaznaczyæ, i¿ w marcu 2010 roku powsta³a w
gimnazjum GALERIA MATEMATYCZNA, prezentuj¹ca
opracowane przez Amerykañskie Towarzystwo Matema-
tyczne oraz t³umaczone z jêzyka angielskiego – plakaty po-
pularyzuj¹ce wiedzê matematyczn¹ w rozmaitych
dziedzinach ¿ycia, jak równie¿ codziennego funkcjonowa-
nia cz³owieka.
Realizowany projekt, odpowiadaj¹cy skutecznie na priory-
tetowe wyzwania wspó³czesnej nauki, powoduje, i¿ podjê-
te dotychczas dzia³ania edukacyjne przez szko³ê bêd¹
mog³y zyskaæ nowy wymiar, zarówno w p³aszczyŸnie
merytorycznej, jak i formalno – organizacyjnej. W dalszej
zaœ konsekwencji – wspólnie podejmowane przedsiêwziê-
cia stan¹ siê jedn¹ z mo¿liwych dróg dydaktycznej opty-
malizacji upowszechniania wiedzy matematycznej, a tak¿e
rozwoju kariery szkolnej m³odzie¿y, zainteresowanej
pog³êbianiem wiedzy politechnicznej na kolejnych szczeb-
lach rodzimego systemu edukacji.
4. W krêgu egzemplifikacji praktycznych: charaktery-
styka wybranych projektów realizowanych w latach:
2009 - 2012.

Jedn¹ z najwa¿niejszych umiejêtnoœci zdobywa-
nych przez uczniów w trakcie kszta³cenia ogólnego jest
myœlenie matematyczne. To umiejêtnoœæ wykorzystania
narzêdzi matematyki tam, gdzie wymagaj¹ tego potrzeby
¿ycia codziennego oraz formu³owanie s¹dów opartych na
rozumowaniu matematycznym. W zdobyciu tych umiejêt-
noœci maj¹ pomóc wyznaczone cele, z których jeden to mo-
delowanie matematyczne. „Uczeñ dobiera model
matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matema-
tyczny danej sytuacji”.21 Stosuje zatem poznane wzory i
zale¿noœci, przetwarza tekst zadania na dzia³ania arytmety-
czne i proste równania. Umiejêtnoœæ modelowania mate-
matycznego jest wiêc umiejêtnoœci¹ przetwarzania
jednego typu rzeczywistoœci w drug¹. Zbudowania wyra-
¿enia, wzoru czy równania opisuj¹cego realn¹ rzeczywi-
stoœæ za pomoc¹ symboli matematycznych. Zadaniem
uczniów jest budowanie modelu i weryfikowanie go.
Musz¹ oni zatem zaprojektowaæ odpowiednie ekspery-
menty, tak aby ich wyniki nie przeczy³y wnioskom
p³yn¹cym z modelu. Wyznaczyæ parametry na podstawie
eksperymentów, pomiarów czy obserwacji w naturze oraz
zmienne, stanowi¹ce niewiadome, które musz¹ obliczyæ,
analizuj¹c ich przebieg na podstawie modelu. Zajêcia z
modelowania matematycznego odbywaj¹ siê jeden raz
w tygodniu w kilkuosobowych (4-6) grupach. Uczniowie
zostaj¹ przydzieleni do grup drog¹ losowania. Nauczyciel
(opiekun, instruktor) obserwuje pracê uczniów w grupie,
pe³ni rolê facylitatora kumuluj¹cego uczniowsk¹ aktyw-
noœæ. Ka¿da grupa wybiera temat, pracuje nad modelem
wykonuj¹c odpowiednie notatki i prezentuje wyniki na fo-
rum grup modelowych. Tematy zagadnieñ s¹ ró¿ne, ale
wiêkszoœæ z nich wskazuje na g³ówne kierunki badañ we
wspó³czesnym œwiecie. Uczniowie wybieraj¹ problemy
bliskie ich otoczeniu, œrodowisku egzystencji i pracy. Po-
ni¿ej scharakteryzowane zosta³y niektóre z nich.
Ustawienie rzutnika w klasie tak, aby wyœwietlany obraz
by³ widoczny dla ka¿dego.
Uczniowie badali parametry ustawienia wysokoœci i od-
leg³oœci rzutnika w stosunku do parametrów sali lekcyjnej i
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wyœwietlanego obrazu. Musieli zaobserwowaæ kilka roz-
wi¹zañ i wybraæ najbardziej optymalne. Zaskoczy³ ich fakt
koniecznoœci obliczenia k¹ta miêdzy rzutnikiem a p³asz-
czyzn¹, na której sta³ (w tym wypadku ³awki). Wa¿ne te¿
okaza³y siê odleg³oœci od poszczególnych œcian, a w szcze-
gólnoœci od œciany frontowej, na której wyœwietlany by³
obraz. Wnioski, schematyczne rysunki i obliczenia ucznio-
wie przedstawili w postaci prezentacji multimedialnej.
Co bardziej siê op³aca: wyprodukowaæ krzes³o z drewna,
czy wykonaæ je z makulatury?
Pracê nad problemem uczniowie rozpoczêli od zaprojekto-
wania modelu krzes³a. Nastêpnie zgromadzili potrzebn¹
makulaturê i przyst¹pili do budowy. W trakcie pracy pro-
jekt ulega³ jednak transformacjom, ze wzglêdu na jego
pocz¹tkow¹, zbyt du¿¹ z³o¿onoœæ. Na bie¿¹co nale¿a³o ob-
liczaæ zu¿yt¹ makulaturê i obliczaæ koszty. Uczniowie byli
przekonani, ¿e papierowe krzes³o bêdzie tañsze. Wyniki
badañ by³y jednak sprzeczne z ich hipotez¹, co ogromnie
zaskoczy³o uczniów.
Czy s¹ jakieœ rady na odpady i kiedy nasze miasto zasypie
góra œmieci?
Uczniowie badali, ile œmieci produkuje ich rodzina i czy
nasze miasto (przyjmuj¹c tu rodzinê statystyczn¹) jest w
stanie poradziæ sobie z ich wywozem. Zastanawiali siê po
jak d³ugim czasie œmieci zasypi¹ ich kuchniê i ile œmieci
potrzeba na usypanie góry wielkoœci Œlê¿y. Zaskakuj¹ce
wyniki pokaza³y uczniom, jak wa¿na jest segregacja odpa-
dów.
Jakie czynniki maj¹ wp³yw na d³ugoœæ lotu i dobre l¹do-
wanie skoczka narciarskiego?
Badanie tego problemu pokaza³o, ¿e odpowiedŸ na pytanie
zale¿y od wielu czynników. Si³a, ciœnienie, prêdkoœæ,
roz³o¿enie nart, moment zginania czy prostowania nóg.
Wszystkich czynników uczniowie nie mogli zasymulo-
waæ, ale próbowali, wykorzystuj¹c animacjê kompute-
row¹, przedstawiæ lot przy ró¿nych d³ugoœciach rozbiegu.
Nawet jeœli animacje przez nich wykonane nie by³y profe-
sjonalne, uczniowie z satysfakcj¹ zapisali je w postaci pre-
zentacji.
Jaka jest czêstotliwoœæ zmiany œwiate³ na skrzy¿owaniu w
naszym mieœcie? Czy zmienia siê wraz z natê¿eniem ru-
chu? Od czego to zale¿y?
Uczniowie badali czêstotliwoœæ zmiany œwiate³ na jednym
z g³ównych skrzy¿owañ w naszym mieœcie. Dokonali
dwóch pomiarów: w godzinach przedpo³udniowych w œro-
dku tygodnia oraz w szczytowej godzinie w pi¹tek. Liczba
pojazdów, które przejecha³y przez skrzy¿owanie podczas
badañ okaza³a siê proporcjonalna do czêstotliwoœci zmia-
ny œwiate³. Nasilenie w pi¹tek by³o znacznie wiêksze, dla-
tego zielone œwiat³o trwa³o krócej i szybciej dokonywa³a
siê zmiana. „Lamenty” kierowców okaza³y siê wiêc nie-
uzasadnione. Uczniowie wyniki badañ przedstawili w po-
staci wykresów w prezentacji multimedialnej.
Podczas pracy nad Projektem drogi ewakuacyjnej w szko-
le, ze wzglêdu na trudnoœci w odczytaniu planów szko³y,
rozrysowanych na kilku arkuszach papieru w formacie A1
z du¿¹ iloœci¹ danych, uczniowie sami zmierzyli szko³ê,
sale i korytarze, a nastêpnie w odpowiedniej skali za po-
moc¹ gratisowego programu graficznego GIMP narysowa-
li plan szko³y na papierze w formacie A4. Wyznaczenie
czasu ewakuacji polega³o na obliczeniu kilku pomiarów z
najdalszych punktów w danym sektorze ewakuacyjnym,
na które podzielili ca³y budynek, zestawieniu wszystkiego
i obliczeniu optymalnego czasu ewakuacji z uwzglêdnie-
niem przepustowoœci wyjœæ ewakuacyjnych (zmierzono
przy tym najszczuplejsz¹ i najtê¿sz¹ osobê w szkole) i
przypuszczalnej iloœci osób przebywaj¹cych w poszczegó-
lnych czêœciach budynku.
Projektowanie organizacji i kosztorysu wycieczki klaso-
wej, na któr¹ w rzeczywistoœci uczniowie pojechali, po-
zwoli³o im skonfrontowaæ plany z praktyk¹. W tworzeniu
modelu matematycznego tego wydarzenia, uczniowie uw-
zglêdnili oczekiwania swoich kolegów i kole¿anek z klasy,
ustalaj¹c miejsce, czas i cel, zadaj¹c pytanie: Jak najmniej-
szym kosztem zwiedziæ jak najwiêcej? Podczas rozwi¹zy-

wania problemu uczniowie opierali siê g³ównie na za³o¿e-
niach i informacjach z Internetu. Samodzielnie wybrali
najkorzystniejszy wariant, samodzielnie dokonali rezerwa-
cji ustalaj¹c cennik. Po powrocie ze zdumieniem stwier-
dzili, ¿e niestety nie wszystko uwzglêdnili w swoich
obliczeniach, brakowa³o w nich wydatków na op³aty par-
kingowe, op³aty za przejazd autostrad¹, a tego nie uzgodni-
li w umowie z przewoŸnikiem.
Matematyka to codzienna rachunkowoœæ i ekonomia, na
której niemal wszyscy „musimy siê znaæ”, ¿eby poradziæ
sobie choæby z rozliczeniami domowych wydatków czy
ustaleniem op³acalnoœci naszego zatrudnienia. O takiej ko-
niecznoœci uœwiadomi³ uczniom projekt pt. Wydatki i spo-
soby oszczêdzania przeciêtnej rodziny. Problem
matematyczny polega³ na zestawieniu miesiêcznych do-
chodów i wszystkich wydatków w przeci¹gu roku. Dla ce-
lów modelu uczniowie przyjêli, ¿e przeciêtna rodzina to
cztery osoby: dwie doros³e (policjant z wykszta³ceniem
œrednim, nauczycielka z wykszta³ceniem wy¿szym (mia-
nowana) – (dane o dochodach z Internetu), dwoje dzieci
(jedno w wieku szkolnym, drugie w wieku przedszkol-
nym) i ¿e jest to rodzina mieszkaj¹ca na osiedlu w miesz-
kaniu oko³o 60m2 kupionym na kredyt. Miesi¹c po
miesi¹cu, obliczali koszty jej utrzymania, uwzglêdniaj¹c
wszystkie op³aty sta³e oraz zmienne, takie jak np. wyjazd
na wakacje, pocz¹tek roku szkolnego itp. Po dokonaniu
wszystkich obliczeñ - z rozczarowaniem stwierdzili, ¿e je-
œli taka rodzina zaci¹gnie, z jakiejœ ¿yciowej koniecznoœci
kredyt, to przy ustawicznie rosn¹cych cenach nie ma szans
na jakiekolwiek oszczêdnoœci.
Podczas wykonywania Optymalnego projektu systemu
nawadniania terenu zieleni przed Gimnazjum w Sierako-
wie z uwzglêdnieniem oszczêdnego zu¿ycia wody i mini-
malnych stratach - uczniowie zmierzyli siê z problemami
ekologii i ochrony wód. Przed przyst¹pieniem do pracy
mieli mo¿liwoœæ obejrzenia w rzeczywistoœci systemu na-
wadniaj¹cego ogród, zapoznali siê z budow¹ i zasad¹ jego
dzia³ania przedstawion¹ przez w³aœciciela ogrodu. W tra-
kcie budowy modelu wykonywania prac zwi¹zanych z roz-
wi¹zaniem danego problemu najwiêcej trudnoœci
przysporzy³o im dopasowanie odpowiednich zraszaczy i
ustawienie ich zasiêgu do czêœci zielonych terenu, tak by
zraszanie wod¹ chodników by³o minimalne, uczniowie za-
uwa¿yli jednoczeœnie, ¿e chodniki powinny byæ po³o¿one
pod minimalnym k¹tem, który pozwoli³by wodzie swo-
bodnie sp³ywaæ na roœliny, czego, niestety, nie ma w rze-
czywistoœci. W projekcie oprócz planu zu¿ycia wody
uczniowie zaproponowali jednoczeœnie najkorzystniejsz¹
cenê.
W ramach dzia³añ ekologicznych i oszczêdnoœci biopaliw
uczniowie rozwi¹zywali równie¿ problem: Zu¿ycie papie-
ru w gimnazjum w ci¹gu jednego roku szkolnego, sposo-
by jego zmniejszenia. W obliczeniach uwzglêdniono
przeciêtn¹ iloœæ kartek papieru na prace klasowe, kartków-
ki i zadania dodatkowe z poszczególnych przedmiotów,
uwzglêdniono przesy³ane rodzicom zawiadomienia, za-
œwiadczenia, œwiadectwa, dyplomy itp. Po wykonaniu
wszystkich obliczeñ i podsumowaniu gimnazjaliœci obli-
czyli roczny koszt zu¿ywanego papieru, przeliczaj¹c rów-
nie¿ iloœæ kartek A4 na iloœæ drzew potrzebnych na
wyprodukowanie tego papieru: liczby okaza³y siê druz-
goc¹ce. (Uwzglêdniaj¹c dane z Internetu: 17 drzew potrze-
ba na wyprodukowanie 1 tony papieru, na któr¹ sk³ada siê
200 000 kartek A4. Jedno drzewo daje ok. 60 kg papieru).
Maj¹c œwiadomoœæ wszechobecnoœci technologii informa-
cyjnych, uczniowie z ulg¹ stwierdzili, ¿e jedynym roz-
wi¹zaniem tego problemu jest komputer oraz Internet,
albowiem tylko dziêki nim zasadniczo zmniejszy siê zu¿y-
cie papieru – nawet po uwzglêdnieniu ceny dostêpu do In-
ternetu i energii.
Po zakoñczeniu cyklu æwiczeñ, poœwiêconych rozpozna-
waniu mo¿liwoœci zastosowania modelowania matematy-
cznego do opisu ró¿nych wydarzeñ czy projektów,
uczniowie gimnazjum osi¹gaj¹ wysoki poziom satysfa-
kcji intelektualnej. Roœnie ich zainteresowanie zastosowa-
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niem ró¿nych rozwi¹zañ matematycznych w
praktyce. Potrafi¹ w sytuacjach praktycznych okreœliæ ich
istotê - podaj¹c wyra¿enie algebraiczne, równanie, nierów-
noœæ czy funkcjê i w efekcie matematycznie je zinterpre-
towaæ. Potrafi¹ przetworzyæ informacje wyra¿one w jednej
postaci – w postaæ u³atwiaj¹c¹ rozwi¹zanie problemu, po-
trafi¹ te¿, co szczególnie wa¿ne, oceniæ przydatnoœæ uzy-
skanych wyników z perspektywy sytuacji, dla której
„skonstruowali” swój matematyczny model.
5. Refleksje koñcowe.
Perspektywiczne myœlenie o dalszym udoskonalaniu, tym
samym wiêc – rozwoju realizowanego w Gimnazjum w
Sierakowie projektu implementuj¹cego modelowanie
matematyczne w edukacyjnej przestrzeni funkcjonowania
szko³y, mo¿liwe jest dziêki dokonywaniu systematycz-
nych ewaluacji warunków jego wdra¿ania. Temu celowi
s³u¿y³y przeprowadzone w marcu 2012 roku badania an-
kietowe wœród wszystkich uczniów bior¹cych udzia³ w
przedsiêwziêciu (78 osób, w tym – 26 dziewcz¹t oraz 52
ch³opców). Ankieta sk³adaj¹ca siê z dwunastu pytañ poru-
sza³a zagadnienia natury organizacyjnej, próbowa³a
ponadto okreœliæ oczekiwania oraz opinie respondowa-
nych w odniesieniu do rozmaitych obszarów realizacji pro-
jektu.
Znakomita wiêkszoœæ uczniów (75,6 % ankietowanych)
lubi rozwi¹zywaæ problemy poprzez matematyczne mode-
lowanie, najwiêksz¹ zaœ satysfakcjê sprawia im: praca w
grupie oraz panuj¹ca w niej mi³a atmosfera, swoboda w
wyszukiwaniu i rozwi¹zywaniu problemów, jak równie¿
nauka matematyki poprzez dzia³anie. Wy³¹cznie 3 osoby
(3,8 % uczniów) prezentowa³y antagonistyczn¹ opiniê,
podkreœlaj¹c: koniecznoœæ pozostawania na zajêciach po
lekcjach, du¿y stopieñ trudnoœci niektórych problemów, a
tak¿e rzadkie ich zdaniem korzystanie z komputera i Inter-
netu w trakcie pracy.
Uczniowie w du¿ym odsetku (34,6 % badanych) nie do-
strzegaj¹ koniecznoœci dokumentowania ich pracy; zakres
wsparcia nauczyciela w rozwi¹zywaniu problemu okre-
œlaj¹: na poziomie œrednim – 47 % (37 osób), niewielkim –
30,7 % (24 osoby), znacz¹cym – 14,1 % (11 osób), bardzo
wysokim – 1,2 % (1 osoba). ¯adnego wsparcia nauczyciela
w tym wzglêdzie nie potrzebuje 6,4 % ankietowanej m³od-
zie¿y (5 osób). Uczniowie dostrzegaj¹ prakseologiczne
walory rozwi¹zywania problemów poprzez modelowanie
matematyczne. Znacz¹cy i bardzo wysoki stopieñ skutecz-
noœci wskaza³o odpowiednio: 35 uczniów (44,8 %) i 10
uczniów (12,8 %), œredni natomiast 27 uczniów (34,6 %).
A¿ 49 osób (62,8 % ogó³u badanych) podkreœli³o wy¿sz¹
sprawczoœæ pracy zespo³owej, ani¿eli dzia³ania indywidu-
alnego – 14 uczniów (17,9 % respondowanych); zdania na
ten temat nie mia³o 15 osób (19,2 % ogó³u badanych). Zna-
komita wiêkszoœæ ankietowanej m³odzie¿y (68 osób, co
stanowi 87,1 % ca³ej populacji badanych uczniów) gdyby
stanê³a ponownie przez decyzj¹ wyboru na pocz¹tku nauki
w gimnazjum klasy realizuj¹cej niniejsze przedsiêwziêcie,
post¹pi³aby identycznie. Jedynie 4 osoby (5,1 %) pod-
jê³oby odmienn¹ decyzjê, zaœ pozosta³e 6 osób (7,6%) nie
potrafi³o okreœliæ swoich preferencji decyzyjnych. Wolê
kontynuacji projektu na poziomie ponadgimnazjalnym za-
deklarowa³o tymczasem 31 uczniów (39,7 %), 13 osób
(16,6 %) mia³o odmienne zdanie, natomiast 34 osoby (43,5
%) wyartyku³owa³o brak preferencji w niniejszym wzglê-
dzie.
Przeprowadzone badania ankietowe pozwalaj¹ okreœliæ
pewne wytyczne organizacyjno - logistyczne na kolejne
lata realizacji unikatowego w skali europejskiej projektu.
Podkreœlaj¹ wa¿noœæ ostro¿nego dysponowania ucznio-
wskim bud¿etem czasu, jak równie¿ stanowi¹ wa¿n¹ wska-
zówkê dla nauczycielskiego modelowania kierunków
pracy grupowej. Wymuszaj¹ tak¿e na organizatorach
przedsiêwziêcia koniecznoœæ zapewnienia dro¿noœci edu-
kacyjnej, w szczególnoœci na poziomie dwóch progów se-
lekcyjnych, w odniesieniu do uczniów ogniskuj¹cych
swoj¹ dalsz¹ karierê szkoln¹ w obszarze nauk œcis³ych.

1) P. Mosiek, School as a place of optimising human opportu-
nities – a sociopedagogical project, „The New Educational
Review”, Vol. 3, No. 2(3) 2004, op. cit., s. 151 – 152.
2) MEN, Reforma systemu edukacji. Projekt, Warszawa 1998,
s. 10.
3) Na pocz¹tku 2012 roku prof. Bogus³aw Œliwerski z Katedry
Pedagogiki Szkolnej Wydzia³u Pedagogicznego Chrzeœcijañ-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpocz¹³ wdra¿a-
nie ogólnopolskich badañ naukowych poœwiêconych poznaniu
uwarunkowañ powo³ania dzia³alnoœci organów uspo³ecznie-
nia szkó³ publicznych zgodnie z za³o¿onymi w ustawie o syste-
mie oœwiaty regulacjami. Projekt badawczy jest interesuj¹c¹
prób¹ znalezienia odpowiedzi na jeden z istotniejszych pro-
blemów pozornego funkcjonowania oœwiatowych regulacji
prawnych w edukacyjno – spo³ecznej przestrzeni dzia³alnoœci
szko³y.
4) A. Radziewicz – Winnicki, Oblicza zmieniaj¹cej siê
wspó³czesnoœci (szkice z pedagogiki spo³ecznej, etnografii
edukacyjnej i socjologii transformacji), Kraków 2001, op. cit.,
s. 38.
5) A. Radziewicz – Winnicki, Spo³eczeñstwo w trakcie zmia-
ny. Rozwa¿ania z zakresu pedagogiki spo³ecznej i socjologii
transformacji, Gdañsk 2004.
6) J. Pilch, Spory o szko³ê. Pomiêdzy tradycj¹ a wyzwaniami
wspó³czesnoœci, Warszawa 1999, op. cit., s. 153.
7) Tam¿e, op. cit., s. 155.
8) K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruñ – Leszno 2005, op.
cit., s. 67 – 68.
9) I. Nowosad, Perspektywy rozwoju szko³y. Szkice z teorii
szko³y, Warszawa 2003, s. 116 i kolejne.
10) Tam¿e, op. ci., s. 118.
11) K. Robinson, Zmiana paradygmatu edukacji, (w:) Rozwój
i edukacja. Wielkie przewartoœciowania, pod red. J. Szombur-
ga, Gdañsk 2011.
12) L. Zöttl, S. Ufer, K. Reiss, Assessing Modelling Compe-
tencies Using a Multidimensional IRT Approach, (w:) Trends
in Teaching and Learning of Mathematical Modelling, pod
red. G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri, G. Stillman, Dordrecht –
Heidelberg – Londyn – Nowy Jork, 2011.
13) K. Maaâ, J. Gurlitt, LEMA – Professional Development of
Teachers in Relation to Mathematical Modelling, (w:) Trends
in Teaching and Learning…, op. cit., s. 630.
14) L. Zöttl, S. Ufer, K. Reiss, Assessing Modelling Compe-
tencies…, s. 429.
15) B. Schmidt, Modelling in the Classroom: Obstacles from
the Teacher’s Perspective, (w:) Trends in Teaching and Lear-
ning…, s. 641 i kolejne.
16) F. J. Garcia, L. Ruiz - Higueras, Modifying Teachers’ Pra-
ctices: The Case of a European Training Course on Modelling
and Applications, (w:) Trends in Teaching and Learning…, s.
569 - 570.
17) P. Vos, Theoretical and Curricular Reflections on Mathe-
matical Modelling - Overview, (w:) Trends in Teaching and
Learning…, s. 665.
18) Konkluzja za: M. Bracke, A. Geiger, Real – World Model-
ling in Regular Lessons: A Long – Term Experiment, (w:)
Trends in Teaching and Learning…, s. 548.
19) Pierwsze doniesienie w fachowej literaturze przedmiotu o
realizowanym przedsiêwziêciu mia³o miejsce w artykule prof.
W. Okrasiñskiego, Uwagi o matematyce przemys³owej w Eu-
ropie, „Matematyka Stosowana”, Tom 12/53 2011.
20) Dla przyk³adu, uczniowie wraz z opiekunami brali miêdzy
innymi udzia³: w corocznie organizowanym przez Politechni-
kê Wroc³awsk¹ Dolnoœl¹skim Festiwalu Nauki; w wyk³adzie
prof. H. Neunzerta „Models for industrials problems. How to
find and how to solve them in industry and in education”; w
zajêciach „Nauka przez eksperyment”, zorganizowanych
przez Centrum Nauki KOPERNIK z Warszawy; w wyk³adzie
dr in¿. A. Wy³omañskiej „Jak zainwestowaæ pieni¹dze boga-
tej cioci”; w dyskusjach i wyk³adach prof. W. Okrasiñskiego:
„O naturze symulacji komputerowych” oraz „Dlaczego nie
mo¿na dok³adnie przewidzieæ prognozy pogody”; w dyskusji
panelowej i wyk³adzie doktoranta mgr £. P³ociniczaka „Mo-
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delowanie komputerowe w codziennym ¿yciu” oraz wielu in-
nych.
21) Podstawa programowa dla przedmiotu: matematyka, cele
kszta³cenia – ogólne.
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Profesjonalny socjoterapeuta
dr Katarzyna Waszyñska
Zak³ad Promocji Zdrowia i Psychoterapii
WSE UAM

Pojêcie socjoterapia (³ac. socius – towarzysz) naj-
wczeœniej pojawi³o siê w naukach medycznych, a dok³adnie
w psychiatrii, gdzie rozumiane by³o jako oddzia³ywanie,
którego celem by³o niedopuszczenie do wyizolowania cho-
rego z ¿ycia spo³ecznego, a jeœli ju¿ do tego dosz³o, umo¿li-
wienie mu za pomoc¹ czynników socjalnych jak
najszybszego powrotu do funkcjonowania w spo³eczeñ-
stwie (Wardaszko – £yskowa, za Jagie³a, 2007).

Wspó³czeœnie termin ten stosowany jest w odnie-
sieniu do „therapy of social relations” - spo³ecznoœci tera-
peutycznej w szpitalach – („socjotherapy” wg Lipgar, 1999;
Greene, 1999) lub/ i pomocy psychopedagogicznej, procesu
korekcyjnego, metody korygowania zachowañ (Strzemie-
czny, 1993, Sobolewska, 1993, Sawicka, 1998). Umiejsca-
wia siê j¹ równie¿ pomiêdzy psychoterapi¹,
psychoedukacj¹ a treningiem interpersonalnym (Schlack,
2003,Sawicka, 1999).

W socjoterapii przyjmuje siê, ¿e korekta zaburzeñ
zachowania bêdzie dokonywaæ siê wskutek organizowania
takich sytuacji spo³ecznych w czasie zajêæ grupowych,
gdzie uczestnicy bêd¹ mieli okazjê do korekty oraz kom-
pensacji swoich wczeœniejszych doœwiadczeñ traumatycz-
nych i emocjonalnych, co spowoduje, ¿e w konsekwencji
naucz¹ siê nowych sposobów reagowania (Jagie³a, 2007,
s.25). Dziêki temu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ poszerzenia swo-
ich umiejêtnoœci spo³ecznych (np. terapia zajêciowa, tera-
pia prac¹) lub modyfikacji otaczaj¹cych osobê uk³adów
(praca z rodzin¹, spo³ecznoœæ lecznicza) (Milerski, Œliwier-
ski, 2000).

Œrodowisko socjoterapeutyczne pe³ni funkcjê
lecz¹c¹ i wspomagaj¹c¹ rozwój (John-Borys, 2005).
Cele socjoterapii: Przed socjoterapi¹ stawia siê nastê-
puj¹ce cele:
1) terapeutyczne – dostarczenie po¿¹danych wzorców
reagowania umo¿liwiaj¹cych zmianê postaw: s¹dów
(przekonañ, oczekiwañ) o rzeczywistoœci, podejmowa-
nie nowych konstruktywnych zachowañ a tak¿e odrea-
gowanie napiêæ emocjonalnych. (Strzemieczny, 1988),
2) edukacyjne – zapoznanie m³odzie¿y z zagadnieniami,
które u³atwi¹ jej funkcjonowanie spo³eczne i radzenie sobie
z trudnymi sytuacjami i problemami (sposoby rozwi¹zywa-
nia konfliktów, nazywanie i wyra¿anie emocji, pe³nienie ról
spo³ecznych),
3) rozwojowe – wynikaj¹ z zadañ rozwojowych zwi¹za-
nych z wiekiem uczestników. Wi¹¿¹ siê z realizacj¹ nastê-
puj¹cych potrzeb: aktywnoœci ruchowej, ciekawoœci

poznawczej, kontaktu z rówieœnikami, twórczoœci,
zabawy, kszta³towania poczucia w³asnej to¿samoœci, roz-
wijania zainteresowañ. Dzia³ania te umo¿liwiaj¹ radzenie
sobie z zadaniami i kryzysami rozwojowymi przypa-
daj¹cymi na poszczególne etapy rozwoju dzieci i m³odzie-
¿y (Sawicka, 1999).
Wa¿n¹ rolê w dyskursie pe³ni¹ funkcje profilaktyczne so-
cjoterapii– „socjoterapia ma mo¿liwoœæ zapobiegania za-
burzeniom zachowania w przysz³oœci” (Jagie³a, 2007, s.
28).

Praca z m³odzie¿¹ ma na celu umo¿liwienie im
rozpoznania swoich zasobów, mocnych stron, a tak¿e roz-
wijanie umiejêtnoœci i zdolnoœci (Geldard, Geldard, 2005).

„W trakcie prowadzonych zajêæ uczestnicy maj¹
szansê z jednej strony – na poprawê swojego ogólnego
funkcjonowania i rozwoju osobistego (np. podniesienie
poczucia w³asnej wartoœci, poprawê komunikacji z ró-
wieœnikami, lepszego wyra¿ania swoich potrzeb czy
uczuæ, formu³owania celów i planów ¿yciowych itp.); z
drugiej .- otrzymywania indywidualnej pomocy w odnie-
sieniu do swojej sytuacji ¿yciowej (odreagowania negaty-
wnych uczuæ, zrozumienie sytuacji w swojej rodzinie,
skonfrontowania siê z w³asnym poczuciem krzywdy czy
z³oœci itd.) (Jagie³a, 2007, s. 29).

Mo¿na zatem przyj¹æ, ze zajêcia socjoterapeuty-
czne pomagaj¹ dzieciom i m³odzie¿y w rozpoznaniu i roz-
wijaniu zasobów niezbêdnych w osi¹ganiu stanu zdrowia i
podniesienia jakoœci ¿ycia.
Socjoterapia jako forma pomocy psychologicznej.

Pomoc psychologiczna jest szczególnym rodza-
jem interakcji miêdzy osob¹ pomagaj¹c¹ a wspomaga-
nym. W tym spo³ecznym uk³adzie strona pomagaj¹ca
mo¿e byæ reprezentowana przez jedn¹ osobê lub grupê
osób (np. terapeutów, zespó³ rehabilitacyjny); równie¿
strona wspomagana mo¿e byæ reprezentowana przez jedn¹
osobê (np.: doradztwo indywidualne), grupê osób (terapia
ma³¿eñska, rodzinna, spo³ecznoœæ oddzia³u dziennego
itp.) lub instytucjê (np. szko³a w dzia³aniach prewencyj-
nych (Sêk, 1998, s.365). Celem tych dzia³añ jest podwy-
¿szenie jakoœci ¿ycia, spowodowanie u nich
konstruktywnej zmiany, dzia³anie na ich rzecz (Sêk,
1998).

Socjoterapia polega na œwiadomym, intencjonal-
nym i celowym stwarzaniu dzieciom i m³odzie¿y warun-
ków, które umo¿liwi¹ im zmiany w sposobie myœlenia o
sobie, œwiecie, sobie w œwiecie, a tak¿e pozwol¹ na mody-
fikacjê niekorzystnych wzorów zachowañ (Sawicka,
1999, Strzemieczny, 1988). Zatem istot¹ socjoterapii jest
inicjowanie i wspomaganie procesu zmian w zakresie
schematów myœlowych, wzorów reagowania emocjonal-
nego, reakcji i zachowañ u uczestników grupy. Mo¿liwe
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jest to dziêki pojawieniu siê procesu socjoterapeutycznego,
a wiêc korekcyjnego i kreacyjnego oddzia³ywania grupy na
poszczególnych jej cz³onków przy pomocy i aktywnym
udziale prowadz¹cego grupê. Cele socjoterapii wydaj¹ siê
byæ równie¿ w wielu obszarach zbie¿ne z innymi formami
pomocy psychologicznej, min. promocji zdrowia, prewen-
cji, psychoterapii.
Socjoterapeuta jako skuteczny pomagaj¹cy

Je¿eli przyjmujemy, ¿e socjoterapia jest form¹ po-
mocy psychologiczno – pedagogicznej, to skuteczny i efe-
ktywny socjoterapeuta zna i umie wcielaæ w ¿ycie zasady
profesjonalnej pomocy psychologicznej. Zarówno wiedza,
jak i umiejêtnoœci socjoterapeuty w istotny sposób bêd¹
wp³ywaæ na proces socjoterapii.
Model relacji pomagania ma trzy zintegrowane wymiary,
zwi¹zane z fazami (etapami), umiejêtnoœciami poma-
gaj¹cego oraz wartoœciami i kwestiami zwi¹zanymi z aspe-
ktami osobistymi i spo³ecznymi cz³onków grupy jak i
pomagaj¹cego (etyka, wartoœci, postawy…). Znajomoœæ
etapów relacji pomagania, procesów pojawiaj¹cych siê w
pracy z grup¹ a tak¿e otwartoœæ i umiejêtnoœæ radzenia so-
bie z wystêpuj¹cymi zjawiskami i trudnoœciami w prowa-
dzeniu grupy (pojawienie siê oporu, problemy z
obecnoœci¹, punktualnoœci¹, konflikty w grupie, naruszenie
zasad kontaktu..) stanowi¹ istotny aspekt warsztatu socjo-
terapeuty.

Pierwsza faza modelu pomagania polega na budo-
waniu zaufania, otwartoœci i wiêzi pomiêdzy socjoterapeut¹
a cz³onkami grupy, a tak¿e wœród samych uczestników.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w pracy z grup¹ na tym etapie mog¹
pojawiæ siê takie trudnoœci, jak: negatywne nastawienie nie-
których cz³onków grupy wobec siebie lub wobec pro-
wadz¹cego, próby naruszania zasad wspó³pracy ze strony
uczestników, ró¿ny poziom otwartoœci, fasadowoœæ zacho-
wañ (zak³adanie masek), próby prowokowania socjotera-
peuty w celu sprawdzenia jego reakcji, ró¿norodne
oczekiwania cz³onków grupy co do formy i przebiegu spot-
kañ.

Kiedy zostanie ju¿ zbudowana relacja, a tym sa-
mym okreœlona, omówiona i zaakceptowana zostanie stru-
ktura spotkañ: wspólne cele, kontrakt, zasady pracy,
kolejnym etapem jest wybranie odpowiednich strategii, kie-
runków dzia³ania, metod i technik pracy. „Oznacza to, ¿e
prowadz¹cy zajêcia, pozostaj¹c w dobrej relacji z grup¹,
inicjuje ró¿nego rodzaju dzia³ania, które maj¹ stworzyæ
okazjê do osi¹gniêcia celów socjoterapii” (Jagie³a, 2007, s.
81). Znajomoœæ tych metod i technik pracy, takich jak np.:
psychodrama, metody arteterapeutyczne, dialog terapeuty-
czny, burza mózgów, zabawa (….) oraz umiejêtnoœæ ich za-
stosowania stanowi¹ o warsztacie zawodowym
socjoterapeuty.

Aby osoba pomagaj¹ca mog³a pewnie pos³ugiwaæ
siê zró¿nicowanymi strategiami, musi byæ zdolna do konta-
ktu z innymi ludŸmi na p³aszczyŸnie afektywnej (zwi¹zanej
z odczuciami i emocjami), poznawczej (zwi¹zanej z myœle-
niem lub innymi procesami poznawczymi) oraz behawiora-
lnej (zwi¹zanej z zachowaniem i dzia³aniami). (…) W
zwi¹zku z tym osoby pomagaj¹ce musz¹ nieustannie
pog³êbiaæ zrozumienie siebie samych i rozwijaæ œwiado-
moœæ w³asnego systemu wartoœci, aby zdawaæ sobie sprawê
z w³asnych problemów i oddzielaæ je od potrzeb i proble-
mów klientów (Okun, 2002, s. 22).

Wymieniaj¹c poszczególne metody i techniki
socjoterapeutyczne, nale¿y ci¹gle pamiêtaæ, ¿e s¹ one wtór-
ne w stosunku do samej relacji terapeutycznej, która odgry-
wa – tak jak w ka¿dym rodzaju pomocy psychologicznej –
zawsze pierwszoplanow¹ rolê (Jagie³a, 2007, s. 81).

Powodzenie fazy drugiej zale¿y w du¿ym stopniu
od efektywnego wykorzystania umiejêtnoœci komunikacyj-
nych do budowy pozytywnej relacji w fazie pierwszej
(Okun, 2002, s. 15).

Model pomagania opiera siê na za³o¿eniach teore-
tycznych psychologii egzystencjalnej i behawioryzmu.

Wyznaczaj¹ go nastêpuj¹ce za³o¿enia, które s¹ aktualne
równie¿ dla socjoterapii:
1) Ludzie s¹ zdolni do podejmowania w³asnych decyzji.
Ponosz¹ za nie odpowiedzialnoœæ.
2) Ludzie pozostaj¹ w pewnym stopniu pod wp³ywem œro-
dowiska, lecz s¹ w stanie kierowaæ swym ¿yciem du¿o
bardziej, ni¿ im siê to wydaje.
3) Zawsze istnieje jakiœ wybór, nawet jeœli ograniczony.
4) Ludzie s¹ zdolni do uczenia siê nowych zachowañ i
oduczania zachowañ starych.
5) Ludzie ponosz¹ wewnêtrzne i spo³eczne konsekwencje
w³asnych dzia³añ - pe³ni¹ one funkcjê wzmocnieñ (kar i
nagród). (Okun, 2002).
Socjoterapeuta, który inicjuje warunki do powstania
zmian u poszczególnych cz³onków grupy, sam musi wie-
rzyæ i akceptowaæ przedstawione wy¿ej za³o¿enia. Do-
œwiadczony socjoterapeuta powinien byæ równie¿
œwiadomy celów swej pracy, mo¿liwoœci i ograniczeñ z
ni¹ zwi¹zanych, a tak¿e gotowy do ci¹g³ego kszta³cenia siê
lub dzielenia siê sw¹ wiedz¹, w¹tpliwoœciami z innymi
profesjonalistami.
Jagie³a podaje, ¿e kompetencje socjoterapeuty mo¿na
analizowaæ w kilku wymiarach:
1. Wykszta³cenie i kwalifikacje – ukoñczenie studiów psy-
chologicznych, pedagogicznych, socjologicznych lub po-
krewnych oraz kilkuletnie podyplomowe szkolenia z
zakresu socjoterapii,
2. Cechy osobiste i umiejêtnoœci, które stanowi¹ bazê i
fundament pracy w relacji pomagania. Nale¿¹ do nich:
a) umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktu (wzbudzanie za-
ufania i okazywanie zaufania innym, okazywanie zaintere-
sowania innymi),
b) zdolnoœæ do efektywnego komunikowania siê:
ü zgodnoœæ komunikacji werbalnej i niewerbalnej
ü umiejêtnoœæ bezpoœredniego, jasnego wyra¿ania swo-

ich pogl¹dów
ü dostosowywanie swoich przekazów do mo¿liwoœci per-

cepcyjnych innych osób
ü umiejêtnoœæ aktywnego s³uchania (dostrzeganie ca³ego

kontekstu wypowiedzi, zdolnoœæ do wychwycenia istot-
nych treœci, dostrzeganie komunikatów niewerbalnych,
wyczulenie na spójnoœci/niespójnoœci miedzy komuni-
kacj¹ werbaln¹ a niewerbaln¹

ü znajomoœæ i umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê zaawan-
sowanymi umiejêtnoœciami reagowania werbalnego, ta-
kimi jak - parafrazowanie, klaryfikacja, podsumo-
wywanie, dostarczanie w³asnych ocen, interpretowanie,
konfrontowanie,

c) posiadanie dobrej woli i troski (szacunek do innych,
zainteresowanie dobrem innych),
d) gotowoœæ ujawniania w³asnych emocji (zdolnoœæ do
rozpoznawania i wyra¿ania w³asnych uczuæ),
e) dawanie dobrego przyk³adu innym (szczeroœæ i otwar-
toœæ w prezentowaniu siebie),
f) otwartoœæ, przejawiaj¹ca siê w:
ü szacunku dla odmiennoœci uczestników: ich pogl¹dów,

wartoœci, stylu ¿ycia
ü otwartoœci na problemy innych
g) tolerancja (nienarzucanie w³asnego zdania),
h) umiejêtnoœæ przyjmowania krytyki od uczestników,
i) samoœwiadomoœæ (œwiadomoœæ swoich w³asnych mo¿li-
woœci i ograniczeñ, zalet i wad),
j) gotowoœæ do udzielania pomocy:
ü zrozumienie dla cierpienia innych
ü umiejêtnoœæ wykorzystania w³asnej wiedzy i doœwiad-

czenia do pomocy innym
k) poczucie humoru,
l) dobra kondycja fizyczna i wewnêtrzna si³a (odpornoœæ
psychiczna i fizyczna, zdolnoœæ do wytrzymania napiêcia
pojawiaj¹cego siê w grupie),
³) empatia (intuicyjne wyczuwanie subiektywnego œwiata
uczestników, zbli¿enie siê do œwiata dzieci i m³odzie¿y)
(Jagie³a, 2007).
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M. Schneider Corey i G. Corey opisuj¹ jeszcze dodatkowe
w³aœciwoœci, przydatne w prowadzeniu grup:
a) odwaga, przejawiaj¹ca siê w gotowoœci do:
ü ods³aniania w³asnej s³aboœci
ü przyznawania siê do b³êdów
ü konfrontacji z innymi, przy jednoczesnym „byciu” z

nimi w trakcie pracy nad konfliktem
ü dzia³ania w zgodzie z w³asnymi przekonaniami
ü emocjonalnej reakcji na sprawy uczestników
ü wyra¿ania wobec grupy w³asnych oczekiwañ, obaw

zwi¹zanych z procesem grupowym
ü radzenia sobie z w³asnymi obawami,
b) gotowoœæ do modelowania – uczenie przez dawanie
przyk³adu. „Otwieraj¹c siê przed innymi – szczerze, adek-
watnie i we w³aœciwych momentach – stajesz siê jednym z
cz³onków grupy, a zarazem pe³nisz funkcjê prowadz¹cego,
który modeluje zachowania” (Schneider Corey i G. Corey,
2002, s. 73),
c) emocjonalna obecnoœæ w grupie. „Stajesz siê bardziej
zaanga¿owany emocjonalnie w sprawy klientów, gdy
zwracasz baczn¹ uwagê na w³asne uczucia” (Schneider Co-
rey i G. Corey, 2002, s. 74),
d) wiara w proces grupowy,
e) pog³êbianie œwiadomoœci swojego zaplecza kulturowe-
go. „Je¿eli rozumiesz w³asn¹ kulturê i wp³yw œrodowiska
spo³ecznego na twój system wartoœci, masz podstawê do
zrozumienia œwiata osób pod wieloma wzglêdami odmien-
nych od ciebie. Twoja gotowoœæ do przyjêcia odmiennoœci
w du¿ej mierze okreœla tw¹ skutecznoœæ w dostarczaniu
energii prowadzonym przez ciebie grupom (ibidem, s. 75)
f) nieprzyjmowanie postawy obronnej podczas ataków.
„Prowadz¹cy, którzy ³atwo doœwiadczaj¹ poczucia zagro-
¿enia, czuj¹ siê niepewnie w swojej roli, s¹ nadmiernie
wra¿liwi na negatywne informacje zwrotne i silnie uzale¿-
nieni od aprobaty ze strony grupy napotkaj¹ na powa¿ne
problemy w pracy. Uczestnicy mog¹ czasem uskar¿aæ siê,
¿e nie dbasz o nich dostatecznie, nie darzysz w równym
stopniu swoj¹ uwag¹ i trosk¹ , zbytnio strukturalizujesz
pracê, nie doœæ wyraŸnie ja ukierunkowujesz, jesteœ zbyt
ostry i tak dalej. Niekiedy krytyka mo¿e byæ usprawiedli-
wiona – mog³o ci siê zdarzyæ, ¿e nie by³eœ doœæ wra¿liwy
lub dba³y – ale bywa tak¿e wyrazem zazdroœci, mierzenia
siê z autorytetem, walki o w³adzê lub przenoszenia na cie-
bie emocji zwi¹zanych z innymi osobami. Najistotniejsze,
abyœ w nieobronny sposób zbada³ wraz z grup¹ uczucia
kryj¹ce siê za wyra¿on¹ krytyk¹ (….) W ten sposób mode-
lujesz w grupie efektywne i pozbawione agresji sposoby
wyra¿ania myœli i uczuæ” (ibidem, s. 76).

Jak pisze Okun, „skutecznoœæ osoby pomagaj¹cej
jest uwarunkowana poziomem jej samoœwiadomoœci i
umiejêtnoœci¹ wykorzystania w³asnej osoby jako narzêdzia
zmiany (Okun, 2002, s. 38). Samowiedza i umiejêtnoœci
praktyczne osoby pomagaj¹cej, jak wskazuj¹ autorzy (Co-
rey i Corey, 1989, Corey, 1995, Okun, 1989, Kottler, 1993,
Okun, 2002), jest czêsto bardziej istotna ni¿ przygotowanie
teoretyczne.

Wœród wielu komponentów osób skutecznie po-
magaj¹cych wymienia siê najczêœciej:
1. Postawê wobec ludzi – postrzeganie innych ludzi jako:
ü raczej zdolnych do dzia³ania
ü wartoœciowych
ü godnych zaufania
ü pomocnych i przyjaznych innym
ü optymistycznych.
2. Obraz w³asnej osoby – pomagaj¹cy:
ü czuje siê kompetentny
ü uto¿samia siê z grup¹ i nie ma poczucia izolacji
ü uwa¿a, ¿e jest godny zaufania
ü czuje siê potrzebny innym
ü uwa¿a, ¿e jest osob¹ wartoœciow¹
ü jest samoœwiadomy: œwiadomy swojego systemu warto-

œci i uczuæ, standardów (Sue, 1990, Brammer, 1981)
ü jest zainteresowany dobrem innych ludzi, wp³ywem kul-

tury na cz³owieka, zmianami spo³ecznymi (Correy,

1995, Brammer, 1981, Brammer, Shostrum i Abrego,
1989).

3. Podejœcie do pomagania:
ü koncentruje siê bardziej na ludziach ni¿ na rzeczach
ü czêœciej przyjmuje subiektywne czy te¿ fenomenologi-

czne podejœcie (widzi problem z perspektywy klienta a
nie z w³asnej)

ü empatycznie wprowadza strategie w ¿ycie; w zgodzie z
w³asnym systemem wartoœci (Combs, 1989).

4. Charakter relacji, przejawiaj¹cy siê w:
4.1. Bezwarunkowej akceptacji – komunikowanie bezwa-
runkowej akceptacji klientowi (Rogers, 1958).
4.2. Autentycznoœci i spójnoœci pomagaj¹cego wyra¿aj¹ce
siê poprzez szczeroœæ z klientem, uczciwoœæ, jednoznacz-
noœæ, zgodnoœæ dzia³ania z g³oszonymi przekonaniami
(Rogers, 1958, Ivey, Ivey i Simek – Morgan, 1993).
4.3. Empatii – empatyczne zrozumienie perspektywy
klienta (Rogers, 1958). „Osoba skutecznie pomagaj¹ca po-
trafi komunikowaæ klientowi sw¹ œwiadomoœæ i zrozumie-
nie samej siebie, przez co dostarcza mu doœwiadczeñ
bêd¹cych podstaw¹ zmian” (Carkhuff i Berenson, 1967, za
Okun, 2002, s. 39).
„Egan (1990) precyzuje pojêcie empatii, definiuj¹c dwa jej
typy: empatiê podstawow¹ (primary empathy), która pole-
ga na okazywaniu uwagi, s³uchania i odzwierciedlaniu
przekazu klienta celem zakomunikowania mu trafnego od-
bioru owego przekazu, oraz trafn¹ empatiê zaawansowan¹
(advanced accurate empathy), która obejmuje tak¿e wy-
wieranie wp³ywu na klienta za pomoc¹ otwarcia siê, wska-
zówek lub interpretacji (Okun, 2002, s. 40).
4.4. Szacunku i pozytywnym stosunku do klienta (Cark-
huff i Berenson, 1967, Ivey, Ivey i Simek – Morgan, 1993):
wyg³aszanie pozytywnych opinii o kliencie, uznawanie ró-
¿nic, nacisk na pozytywne strony klienta.
4.5. Konkretnoœci – reakcje wobec klienta jasne, bezpo-
œrednie (Carkhuff i Berenson, 1967, Ivey, Ivey i Simek –
Morgan, 1993).
4.6. Œwiadomoœci swej zdolnoœci do modelowania zacho-
wañ klienta (Brammer, 1989).
4.7. Wiedzy i umiejêtnoœci – zdolnoœæ do integrowania teo-
rii i umiejêtnoœci ze sposobem pojmowania rzeczywisto-
œci; uwzglêdnianie kontekstu wielokulturowego (Corey,
1995, za Okun, 2002).
4.8. Wiedzy na temat czynników spo³eczno – politycznych
oddzia³uj¹cych na klienta (Sue, 1990).
4.9 Rozumieniu œwiatopogl¹du ka¿dego klienta (Sue,
1990).
4.10. Cieple i trosce wobec klienta (równie¿ poprzez ko-
munikacjê niewerbaln¹) (Ivey, Ivey i Simek – Morgan,
1993).
4.11. Koncentracji na teraŸniejszoœci (Ivey, Ivey i Simek –
Morgan, 1993).
4.12. Konfrontacji – dyskusja na temat ró¿nic, wyjaœnianie
niejednoznacznoœci przekazów, pojawiaj¹cych siê rozbie¿-
noœci (Ivey, Ivey i Simek – Morgan, 1993).
4.13. Etycznym zachowaniu (Brammer, 1981, Brammer,
Shostrum i Abrego, 1989) (Okun, 2002).

Szczególnie istotne w pracy socjoterapeuty wy-
daj¹ siê równie¿ te kwestie, które Okun wymienia jako ko-
mponenty odnosz¹ce siê do aspektu œwiadomoœci
pomagaj¹cego. U³atwiaj¹ one rozpoznawanie w³asnych
potrzeb i uczuæ pojawiaj¹cych siê w pracy z grup¹, a tym
samym przyczyniaj¹ siê do skutecznoœci procesu pomaga-
nia.

Poni¿ej przedstawionych zostanie kilka istotnych
kwestii zwi¹zanych z prac¹ socjoterapeuty:
1. Wa¿ne, aby prowadz¹cy posiada³ teoretyczne przygoto-
wanie. Pomo¿e mu to zrozumieæ i wyjaœniæ procesy za-
chodz¹ce w grupie.
2. Osobowoœæ, kompetencje i cechy prowadz¹cego s¹ naj-
istotniejszymi zmiennymi, jeœli chodzi o efektywnoœæ jego
pracy. Techniki pe³ni¹ funkcjê drugorzêdn¹.
3. Oprócz wiedzy akademickiej, niezbêdne s¹ doœwiadcze-
nia i umiejêtnoœci nabyte w trakcie dodatkowych szkoleñ.



11

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2013

Przydatne jest równie¿ prowadzenie lub wspó³prowadze-
nie grup pod superwizj¹. Pomocna w pracy jest równie¿
ukoñczona psychoterapia w³asna.
4. Rozpoczynaj¹c pracê warto zastanowiæ siê nad swoj¹
pozycj¹ w grupie, zakresem odpowiedzialnoœci, granicami
w grupie (jaka czêœæ odpowiedzialnoœci spoczywa na so-
cjoterapeucie, jaka na cz³onkach grupy, w jakim stopniu i
w jaki sposób bêdzie strukturalizowana praca grupy, jak
po³¹czyæ elementy wsparcia i konfrontacji).
5. Niezwykle istotne jest zapoznanie siê ze standardami
etycznymi obowi¹zuj¹cymi w zawodzie socjoterapeuty.
6. Warto równie¿ zaznajomiæ siê z kwestiami prawnymi,
które odnosz¹ siê do ró¿norodnych obszarów wykonywa-
nej pracy.
7. Pomocne jest opracowanie wspólnie z grup¹ zasad po-
stêpowania odnosz¹cych siê do wspólnego kontraktu. Za-
sady te mog¹ dotyczyæ zachowania dyskrecji, szacunku dla
ró¿nic, brania odpowiedzialnoœci za samego siebie, zasad
komunikowania siê, zg³aszania absencji.
8. Warto uczyæ cz³onków grupy oceniania w³asnych indy-
widualnych postêpów. Dziêki temu bêd¹ mogli sami
stwierdziæ, w jakiej mierze osi¹gaj¹ swoje cele.
9. Odczucia i reakcje prowadz¹cego wp³ywaj¹ równie¿ na
proces grupowy. Gotowoœæ do dzielenia siê z grup¹ swoimi
odczuciami – tym, co pojawia siê „tu i teraz” w trakcie spo-
tkañ, jest istotnym czynnikiem wspieraj¹cym relacjê po-
magania.
10. Ka¿dy socjoterapeuta ma swój w³asny styl prowadze-
nia grupy. Refleksja nad tym, jak wp³ywa on na proces gru-
powy i efekty pracy z grup¹, pomaga unikn¹æ wielu
problemów i trudnoœci (Corey, Corey, 2002).

Indywidualny styl pracy socjoterapeuty mo¿na
równie¿ analizowaæ w oparciu o czterowymiarowy model
funkcji prowadz¹cego grupê. Model ten, autorstwa Liber-
mana, Yaloma i Milesa (1973) powsta³ w wyniku badañ
nad grupami interakcyjnymi. Pomimo, i¿ nie zosta³ on
opracowany stricte z myœl¹ o socjoterapeutach, wydaje siê
równie¿ przydatny do autorefleksji w tym zawodzie.

Na warsztat prowadz¹cego, zgodnie z omawian¹
koncepcj¹, sk³adaj¹ siê: emocjonalna stymulacja, wyra¿a-
nie osobistego szacunku, proponowanie wyjaœnieñ i stru-
kturyzacja.

Emocjonalna stymulacja – oznacza takie reakcje
prowadz¹cego, poprzez które wyra¿a on w³asne uczucia,
nastawienie i pogl¹dy i konfrontuje z nimi uczestników.
Zbyt wysoka emocjonalna stymulacja prowadz¹cego,
przesadnie podkreœla jego rolê i obni¿a potencja³ grupy.
Jednak, w niektórych przypadkach takie zachowanie mo¿e
byæ Ÿród³em modelowania, a tak¿e staæ siê bodŸcem dla
uczestników do g³êbszego odkrywania siebie.

Wyra¿anie osobistego szacunku przejawia siê po-
przez autentyczne zainteresowanie ka¿dym cz³onkiem gru-

py, ich akceptacj¹, w uzewnêtrznianiu uczuæ i gestów, któ-
re œwiadcz¹ o zaanga¿owaniu.

Proponowanie wyjaœnieñ – polega na wyjaœnie-
niu uczestnikom grupy koncepcji i funkcjonalnych zale¿-
noœci w taki sposób, aby mogli zrozumieæ swoje
zachowanie, reakcje i interakcje pojawiaj¹ce siê w grupie.
Ten aspekt odnosi siê w du¿ej mierze do celu edukacyjnego
i profilaktycznego socjoterapii. Vopel podaje, ¿e efektywni
prowadz¹cy wykorzystuj¹ ten czynnik konsekwentnie, ale
oszczêdnie, aby nie zmniejszyæ inicjatywy cz³onków grupy
w samodzielnym odkrywaniu Ÿróde³ swojego postêpowa-
nia.

Strukturyzacja odnosi siê do stopnia kierowania
grup¹: charakteru, zakresu i sposobu wyznaczania granic,
regu³, norm, a tak¿e stylu prowadzenia.

Vopel podaje, ¿e „ten stosunkowo prosty, czte-
rowymiarowy model kierowania grup¹ mo¿e pomóc ka¿-
demu prowadz¹cemu w szybkim uœwiadamianiu sobie, jak
obecnie pracuje, aby w miarê mo¿liwoœci zaakcentowaæ
coœ innego” (Vopel, 1999, s,. 80).
Zakoñczenie

W pracy socjoterapeutycznej prowadz¹cy jest na
ró¿nych etapach relacji pomagania Ÿród³em, narzêdziem i
przedmiotem zmian. Pracuje w du¿ej mierze sob¹: swoimi
zasobami, umiejêtnoœciami, opieraj¹c siê na wiedzy i do-
œwiadczeniu. Dlatego tak wa¿ne s¹ jego kompetencje, sa-
moœwiadomoœæ, otwartoœæ i chêæ do ogl¹dania swej pracy z
innymi specjalistami, a tak¿e gotowoœæ do uczenia siê i po-
szerzania swego warsztatu pracy.
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Sprawozdania

Praca nauczyciela doradcy na przyk³adzie
dzia³alnoœci Oœrodka Metodycznego w Gostyniu

dr Alfred Siama
nauczyciel doradca
ODM w Gostyniu

W strukturach Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. Powstañców Wielkopolskich w Gostyniu od roku
2001 funkcjonuje Oœrodek Doradztwa Metodycznego,
w którym obecnie zatrudnionych jest siedmioro dorad-
ców – na co dzieñ nauczycieli w szko³ach dzia³aj¹cych
na terenie powiatu gostyñskiego. Placówka zosta³a

powo³ana uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu Gostyñskiego po
to, by wspieraæ nauczycieli i rady pedagogiczne w
dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i organiza-
cyjnej. Poniewa¿ w okresie kilkunastu ostatnich lat w
polskim systemie oœwiaty nastêpowa³y (i nadal nastê-
puj¹) bardzo istotne zmiany, rola nauczycieli doradców
w œrodowiskach szkolnych jest nie do przecenienia.

Jak wiadomo, na doradcach ci¹¿y szczególna
odpowiedzialnoœæ za realizacjê polityki oœwiatowej pa-
ñstwa. Odgrywaj¹ oni kluczow¹ rolê w procesie, który
ma zapewniæ wysok¹ jakoœæ kszta³cenia i wychowania
oraz nieustanny rozwój szkó³. Oœrodki doradztwa meto-
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dycznego czy inne placówki doskonalenia nauczycieli
pomagaj¹ wdra¿aæ nowe podstawy programowe, koor-
dynuj¹ wspó³pracê pomiêdzy ró¿nymi podmiotami
dzia³aj¹cymi na rzecz oœwiaty (np. pomiêdzy szko³¹ a
samorz¹dem terytorialnym lub organem sprawuj¹cym
nadzór pedagogiczny), upowszechniaj¹ dobre rozwi¹za-
nia metodyczne, wspieraj¹ indywidualizacjê procesu
nauczania, a tak¿e innowacje dydaktyczne czy orga-
nizacyjne, inspiruj¹ do twórczych i efektywnych dzia³añ
w ró¿nych aspektach edukacji i wychowania.

Zreszt¹, zakres dzia³alnoœci tego rodzaju pla-
cówek jest tak bogaty i ró¿norodny, ¿e nie sposób wy-
mieniæ w krótkim artykule wszystkich ich powinnoœci
czy form pracy.
W paragrafie 15 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 26 paŸdziernika 2012 r. zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie placówek doskonalenia na-
uczycieli wyszczególnione zosta³y nastêpuj¹ce aspekty
dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹ i prowadzeniem do-
skonalenia zawodowego nauczycieli przez te placówki,
dla których organem prowadz¹cym jest samorz¹d woje-
wódzki, powiatowy lub gminny:
ü obowi¹zki wynikaj¹ce z kierunków polityki oœwiato-

wej oraz wprowadzanych zmian w systemie oœwiaty;
ü wymagania stawiane szko³om i placówkom, które

poddawane s¹ procesowi ewaluacji zewnêtrznej ze
strony organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;

ü diagnozowanie potrzeb uczniów, indywidualizacja
nauczania i wychowania;

ü przygotowanie do analizy wniosków z nadzoru peda-
gogicznego, a tak¿e wyników egzaminów zewnêtrz-
nych;

ü organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowe-
go dyrektorów szkó³ i placówek w zakresie zarz¹dza-
nia oœwiat¹.

Przed rozpoczêciem roku szkolnego
2012/2013 Zarz¹d Powiatu Gostyñskiego wprowadzi³
pewne zmiany strukturalne i personalne w gostyñskim
ODM. Od 1 wrzeœnia 2012 r. liczba nauczycieli dorad-
ców wzros³a z 5 do 7, przy czym funkcjê tê zaczê³y
pe³niæ nastêpuj¹ce osoby:
1. Agata Hamrol – w zakresie jêzyka polskiego,
2. Magdalena Kasperek – w zakresie matematyki i infor-
matyki,
3. Eugenia Ludwiczak – w zakresie zawodowych przed-
miotów ekonomicznych,
4. Beata Pospieszyñska – w zakresie jêzyków obcych,
5. Alfred Siama – w zakresie organizacji oœwiaty i
zarz¹dzania (dodatkowo pe³ni funkcjê koordynatora
pracy nauczycieli doradców),
6. Grzegorz Skorupski – w zakresie historii i wiedzy o
spo³eczeñstwie,

7. Dariusz Smekta³a – w zakresie wychowania fizyczne-
go i koordynacji sportu.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ koszty funkcjonowania
placówki nie s¹ wysokie, gdy¿ ka¿dy doradca pracuje
jako nauczyciel w szkole macierzystej, natomiast wy-
miar zatrudnienia w ODM wynosi 2/18 etatu (3/18 w
przypadku koordynatora), co ³¹cznie daje 15/18 etatu.

Dzia³alnoœæ szkoleniowa oœrodka opiera siê na
przygotowanych przez poszczególnych doradców rocz-
nych planach pracy. Wiêkszoœæ dzia³añ szkoleniowych
dotyczy organizacji doskonalenia dla nauczycieli po-
szczególnych przedmiotów, w tym równie¿ w zakresie
zdobywania stopni awansu zawodowego. Doradcy or-
ganizuj¹ szkolenia i warsztaty, a tak¿e prowadz¹ konsu-
ltacje indywidualne. W pracy szkoleniowej nierzadko
wykraczaj¹ poza podstawowe zadania oœrodka, udzie-
laj¹c pomocy doradczej nauczycielom ze szkó³ prowa-
dzonych przez inne – ani¿eli powiat gostyñski –
jednostki samorz¹du terytorialnego (np. z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli
czy Zespo³u Szkó³ w Borku Wlkp., dla których organa-
mi prowadz¹cymi s¹ gminy). Doradcy s¹ dostêpni dla
nauczycieli zarówno w swoich szko³ach, jak i podczas
dy¿urów pe³nionych na terenie oœrodka w wyznaczony
dzieñ tygodnia.

W roku szkolnym 2012/2013 ³¹cznie przepro-
wadzono ponad 30 ró¿nych form doskonalenia (wszy-
stkie by³y bezp³atne), w których wziê³o udzia³ ok. 400
nauczycieli. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y
siê szkolenia dotycz¹ce awansu zawodowego, reformy
szkolnictwa ogólnego i zawodowego, wspó³pracy na-
uczyciela z rodzicami, a tak¿e warsztaty dotycz¹ce
wewn¹trzszkolnej komunikacji i zagro¿eñ zwi¹zanych z
manipulacj¹. Oferta szkoleniowa oœrodka zosta³a przy-
gotowana w oparciu o rozeznanie potrzeb œrodowisk
szkolnych w powiecie gostyñskim.

W mijaj¹cym roku szkolnym nawi¹zana zo-
sta³a równie¿ œciœlejsza wspó³praca pomiêdzy Oœrod-
kiem Doradztwa Metodycznego w Gostyniu a Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Zainaugurowa³o
j¹ spotkanie szkoleniowe z Leszkiem Zaleœnym, wice-
dyrektorem tej drugiej placówki, które odby³o siê w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu i w którym
oprócz nauczycieli doradców i dyrektora Zespo³u Szkó³
Zawodowych, Macieja Marcinkowskiego, uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele w³adz gostyñskich: wicestaro-
sta Janusz Sikora i naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Spraw
Spo³ecznych – Marek Smekta³a. Ponadto doradcy z go-
styñskiego ODM uczestnicz¹ równie¿ w cyklicznych
spotkaniach organizowanych przez CDN w Lesznie.

Potyczki bez potkniêæ
Ró¿a Pomyka³a
nauczyciel matematyki
Gimnazjum nr 1 w Lesznie

W czasach, gdy umiejêtnoœæ logicznego myœlenia
staje siê w niektórych krêgach m³odego pokolenia darem
zanikaj¹cym, wypada podkreœlaæ wszelkie przejawy pre-
zentowania tego zjawiska. A poniewa¿ w ogólnym prze-
œwiadczeniu matematyka jest przedmiotem wywo³uj¹cym
pop³och wœród uczniów, ci, którzy potrafi¹ odkrywaæ jej
tajemnice s¹ szczególnie cenni…

W Gimnazjum nr 1 w Lesznie zorganizowany zo-
sta³ Dru¿ynowy Turniej Potyczki Matematyczno – Ekono-
miczne pod has³em „Matma to ³atwizna”. Zaproszenie
wystosowano do wszystkich gimnazjów leszczyñskich i
gimnazjów oœciennych okolic, zaproszenie przyjê³y wszy-
stkie leszczyñskie gimnazja oraz szko³y z Rydzyny i Œwiê-
ciechowy. Honorowy patronat nad konkursem obj¹³
prezydent miasta Leszna - Tomasz Malepszy.

Turniejowi przyœwieca³a chêæ spopularyzowania
wœród m³odzie¿y zainteresowañ matematyczno-ekono-
micznych oraz promowanie ekonomicznego sposobu my-
œlenia, ukazywanie zastosowania wiedzy matematycznej w
¿yciu codziennym oraz uœwiadamianie uczniom, ¿e mate-
matyka nie jest nauk¹ abstrakcyjn¹, a wrêcz przeciwnie ma
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swoje Ÿród³a w sytuacjach rzeczywistych i s³u¿y do ba-
dania oraz opisywania zjawisk ekonomicznych. Wa¿n¹
kwesti¹ by³o te¿ ,,zmuszenie” uczestników do
wspó³pracy w dru¿ynie w celu rozwi¹zania problemu, a
tak¿e motywowanie uczniów do systematycznego zdo-
bywania wiedzy matematycznej celem przygotowania
siê do samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci za œwiadome
podejmowanie w przysz³oœci decyzji zawodowych.

Pomys³ organizacji ,,Potyczek…” zrodzi³ siê
doœæ dawno i jest pok³osiem realizacji autorskiego progra-
mu nauczania matematyki z elementami ekonomii, którego
autork¹ jest nauczyciel matematyki w ,,Jedynce”, Ró¿a Po-
myka³a. Uczniowie prowadzonej przez ni¹ klasy wiedz¹,
dlaczego warto i nale¿y siê uczyæ matematyki, co
przek³ada siê bezpoœrednio na rezultaty na egzaminie gi-
mnazjalnym. Doœæ powiedzieæ, ¿e w tym roku œrednia z te-
stu matematycznego dla tej klasy wynios³a 83% (!) przy
,,zaledwie” 48% w kraju. Podopieczni p. Pomyka³y s¹ rów-
nie¿ laureatami wielu konkursów i olimpiad matematycz-
nych.

Ciekawostk¹ jest tak¿e fakt, ¿e uczniowie wspo-
mnianej klasy matematycznej z elementami ekonomii po-
trafi¹ wykorzystaæ swoj¹ wiedzê i analityczne
umiejêtnoœci w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Pod-
czas biwaku survivalowego, w którym wziêli udzia³, naj-
szybciej i najdok³adniej przeanalizowali podczas nocnych
zajêæ terenowych ryzyko zachowañ zwi¹zane z pokonywa-
niem ró¿nych przeszkód terenowych, okreœlaj¹c kiedy
op³aca siê ich nie wykonywaæ i nad³o¿yæ drogi, kiedy zaœ je
zaliczyæ…

Turniej sk³ada³ siê z dwóch czêœci – w pierwszej
uczeñ z ka¿dej dru¿yny indywidualnie rozwi¹zywa³ test
matematyczny zawieraj¹cy zadania, dotycz¹ce lokat, kre-
dytów bankowych, podatków, kursów walut , inwestowa-
nia i racjonalnego gospodarowania finansami. W drugiej
natomiast, nazwanej „Ekonomia pó³ ¿artem, pó³ serio”,
dru¿yny wziê³y udzia³ w grze zespo³owej. W jej ramach
rozwi¹zywa³y krzy¿ówki, rebusy, szukaj¹c skojarzeñ i
uk³adaj¹c puzzle o treœci matematyczno – ekonomicznej.

Nad przebiegiem turnieju czuwa³a komisja pod
przewodnictwem z-cy dyrektora Instytutu Ekonomii i
Zarz¹dzania – pana Piotra Urbaniaka oraz doradcy mate-
matyki z Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Lesznie:
£ucja Kasprowiak i Karolina Nowak, którzy byli pod du-
¿ym wra¿eniem wiedzy gimnazjalistów. Podobnie zreszt¹,
jak zaproszeni goœcie, wœród których znaleŸli siê miêdzy
innymi: prezydent miasta - Tomasz Malepszy, Lucjan Ro-
siak - Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Pawe³ Borowski -
Dyrektor CDN w Lesznie, Alicja Szczepiñska - Prezes
Leszczyñskiego Centrum Biznesu oraz dyrektorzy i przed-
stawiciele banków: BG¯, PKO Bank Polski, Banku PKO
S.A. i Banku Zachodniego WBK.

Po blisko trzech godzinach zmagañ ze zwyciê-
stwa cieszyæ siê mogli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Lesz-
nie, którzy wyprzedzili ,,gospodarzy” z Gimnazjum nr 1
oraz Gimnazjum z Rydzyny. Zwyciêzcy otrzymali narody:
s³uchawki komputerowe, odtwarzacze MP 3, zaproszenia
do pizzerii oraz koszulki z logo szko³y i banku BG¯. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali dodatkowo s³odkie upominki.

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor CDN ds. PBP
CDN w Lesznie

KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE – NIE TYLKO
OŒWIATOWYM opublikowanych pomiêdzy 1 marca
a 31 lipca 2013 r.
Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia publikowa-
ne s¹ wy³¹cznie w formie elektronicznej – w Internecie.
Dzienniki Ustaw dostêpne s¹ pod adresem http://dzienni-
kustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://moni-
torpolski.gov.pl/.
Nowe przepisy:
1. 15 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 354 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramo-
wego programu szkolenia kandydatów na ekspertów
wchodz¹cych w sk³ad komisji egzaminacyjnych i kwalifika-
cyjnych dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na sto-
pieñ zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz
trybu wpisywania i skreœlania ekspertów z listy - wesz³o w
¿ycie z dniem 16 marca 2013 r.,
2. 19 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 369 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad dzia³ania publicznych bibliotek
pedagogicznych - wesz³o w ¿ycie z dniem 19 kwietnia
2013 r.,
3. 20 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 380 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie orga-
nizacji kszta³cenia oraz warunków i form realizowania
specjalnych dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych w przed-
szkolach i szko³ach specjalnych, zorganizowanych w pod-
miotach leczniczych i jednostkach pomocy spo³ecznej -
wesz³o w ¿ycie z dniem 4 kwietnia 2013 r.,

4. 22 marca 2013 r. MEN opublikowa³ Kryteria podzia³u
0,4 % rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na rok
2013.
5. 26 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 393 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyski-
wania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli -
wesz³o w ¿ycie z dniem 27 marca 2013 r.,
6. 24 kwietnia 2013 r. MEN opublikowa³ Porozumienie po-
miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ oraz MEN z dnia 24
kwietnia 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wy-
maganych od nauczycieli religii koœcio³ów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej.
7. 7 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 529 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania zajêæ rewalidacyjno -
wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu g³êbokim - wesz³o w ¿ycie z dniem 8
maja 2013 r.,
8. 7 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 532 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szko³ach i placówkach - wesz³o w ¿ycie z dniem 8
maja 2013 r.,
9. 29 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 623 roz-
porz¹dzenie RM z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksy-
malnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych
do przedszkoli i szkó³ w roku szkolnym 2013/2014 - wcho-
dzi w ¿ycie 1 wrzeœnia 2013 r.
10. 17 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 818 roz-
porz¹dzenie RM z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podrêczników i materia³ów dydaktycz-
nych - wesz³o w ¿ycie z dniem 18 lipca 2013 r.,
11. 17 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 819 roz-
porz¹dzenie MKiDN z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie
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kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli
szkó³ artystycznych, trybu postêpowania odwo³awczego
oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego
- wesz³o w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2013 r.,
12. 23 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 832 ob-
wieszczenie MKiDN z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie
og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Ministra Ku-
ltury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Przepisy zmieniane:
1. 21 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 384 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 5 marca 2013 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie œwiadectw, dyplomów
pañstwowych i innych druków szkolnych - wesz³o w ¿ycie
z dniem 5 kwietnia 2013 r.,
2. 22 kwietnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 484
rozporz¹dzenie MS z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
oraz innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w zak³adach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich, rodzinnych oœrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szko³ach przy
zak³adach karnych i aresztach œledczych - wesz³o w ¿ycie
z dniem 6 maja 2013 r.,
3. 30 kwietnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 520
rozporz¹dzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³ucha-
czy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szko³ach publicznych - wchodzi w ¿ycie czêœciowo z dniem
1 maja 2013 r., 1 wrzeœnia 2013 r. i 1 wrzeœnia 2014 r.,

4. 14 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 560 roz-
porz¹dzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego -
wesz³o w ¿ycie czêœciowo z dniem 14 czerwca 2013 r. i 1
wrzeœnia 2013 r.,
5. 13 czerwca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 675
ustawê z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw (w tym zmieniono art.
66 ust. 1 Karty Nauczyciela) - zmiana wesz³a w ¿ycie z
dniem 17 czerwca 2013 r.,
6. 5 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 785 roz-
porz¹dzenie RM z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie form i zakresu finansowego
wspierania organów prowadz¹cych w zapewnieniu bezpie-
cznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I–III szkó³ podstawowych i ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzy-
cznych I stopnia - wesz³o w ¿ycie z dniem 6 lipca 2013 r.,
7. 18 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 827 usta-
wê z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz niektórych innych ustaw (niniejsz¹ ustaw¹
zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o sy-
stemie oœwiaty i ustawê z dnia 15 kwietnia 2011 r. o syste-
mie informacji oœwiatowej) – wchodzi w ¿ycie czêœciowo z
dniem 1 wrzeœnia 2013 r. i w kolejnych latach,
8. 23 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 829 usta-
wê z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw reguluj¹cych
wykonywanie niektórych zawodów (niniejsz¹ ustaw¹ zmie-
nia siê ustawy: ustawê z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach i ustawê z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oœwiatowej) – wchodzi w ¿ycie czêœciowo z
dniem 23 sierpnia 2013 r. i w kolejnych latach.

Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Dziecko zdolne
(wybór literatury  ze zbiorów CDN PBP w Lesznie)

Ewa Staniszewska
nauczyciel bibliotekarz
CDN – PBP w Lesznie

Ksi¹¿ki:
1. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates,
Sarah Munday; [t³. Robert Waliœ].- Warszawa : Wydaw-
nictwo K.E. Liber, 2005. Sygnatura: 85715
2. Edukacja “g³êbszego poziomu” w dialogu i perspe-
ktywie / red. nauk. Anna Karpiñska.- Bia³ystok:
TRANS HUMANA, 2005. Sygnatura: 85741
3. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych :
studium spo³eczno-pedagogiczne / Beata Dyrda.- War-
szawa: Wydawnictwo Akademickie ¯ak Teresa i Józef
Œnieciñscy, cop. 2012. Sygnatura: 90247
4. Jak pracowaæ z uczniem zdolnym? : poradnik nauczy-
ciela matematyki: praca zbiorowa / pod red. Ma³gorzaty
Miko³ajczyk; [aut. Jacek Dymel et al. ; Oœrodek Rozwo-
ju Edukacji].- Warszawa: Oœrodek Rozwoju Edukacji,
2012. Sygnatura: 90443 , 90444 ,
90445-Czyt.-XXII-H
5. Jak pracowaæ ze zdolnymi?: poradnik dla nauczycieli
i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach.- Warszawa :
Oœrodek Rozwoju Edukacji, [2012].
Sygnatura: 89989 , 89990 , 89991-Cyt. XXV-B
6. Jak zorganizowaæ edukacjê uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi?: edukacja skuteczna, przy-
jazna i nowoczesna: przewodnik.- Warszawa: Min.
Edukacji Narodowej: Fund. “Fundusz Wspó³pracy”,
2010. (Fundusze Unijne dla Oœwiaty)
Sygnatura: 88279

7. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym: materia³y z I i
II Forum Wymiany Doœwiadczeñ Osób Pracuj¹cych z
Dzieæmi Zdolnymi - Warszawa, maj 1998 - maj 1999 /
pod red. Miros³awy Partyki.- Warszawa : Centrum Me-
todyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
MEN, 2000. Sygnatura: 83003
8. O talentach w szkole czyli 7 wspania³ych: SPE (Spe-
cjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa.- Wa-
rszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. Sygnatura: 89518
9. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki
w szkole ponadgimnazjalnej / W³odzimierz Zielicz.-
Warszawa: Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
Sygnatura: 90334 , 90335 , 90336-Czyt.-XXII-J-2 ,
90467 , 90468
10. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach jêzyka pol-
skiego i zajêciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cie-
œlak. - Warszawa: Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
Sygnatura: 90454, 90455, 90456, 90457
-Czyt.-XXII-D
11. Praca z uczniem zdolnym na zajêciach lekcyjnych z
wiedzy o spo³eczeñstwie: poradnik dla nauczycieli :
myœlê jak obywatel: mam wp³yw na to, co siê dzieje
wokó³ mnie / Lidia Pasich, Jolanta GwóŸdŸ. - Warsza-
wa: Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
Sygnatura: 90470, 90471, 90472, 90473
-Czyt.-XXII-G-1
12. Rozwijanie zainteresowañ i zdolnoœci matematycz-
nych uczniów klas I-III szko³y podstawowej: poradnik
dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sêdzicka, Barbara
Ochmañska, Wies³awa Odrobina. - Warszawa: Oœrodek
Rozwoju Edukacji, 2012.
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