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Nr 4/2013 Problemy Oœwiaty i Wychowania

Szanowni Pañstwo!

Ostatni tegoroczny numer
„Problemów Oœwiaty i Wychowania”
zajmuje siê ró¿norodn¹ tematyk¹
oœwiatow¹, co zreszt¹ odpowiada sa-
mym za³o¿eniom pisma. Staramy siê po-
kazywaæ tutaj ró¿ne przyk³ady dobrej
praktyki w szko³ach i poruszaæ zagad-
nienia wa¿ne w realizacji polityki
oœwiatowej.

Tym razem przedstawiamy na
naszych ³amach problem zdrowia emo-
cjonalnego dzieci, bardzo czêsto zanie-
dbywany przez rodziców i wycho-
wawców. Zdrowie psychiczne dzieci
ukazane jest na tle rozwa¿añ o salutoge-
nezie w ujêciu Aarona Antonovsky’ego.
Zdrowie wg niego to poszukiwanie
czynników wspieraj¹cych i podtrzy-
muj¹cych stan zdrowia. Do takiego mo-
delu zdrowia mo¿na z powodzeniem
zastosowaæ Program Promocji Zdro-
wia Psychicznego dla dzieci m³odszych
Przyjaciele Zippiego. Z powodzeniem,
bo ju¿ szeœciokrotnie CDN w Lesznie or-
ganizowa³ takie szkolenie i za ka¿dym
razem z pe³nym sukcesem. Nauczycielki
wychowania zintegrowanego, bior¹ce
w nim udzia³ podkreœla³y, ¿e dzieci wy-
kazuj¹ siê wiêkszymi umiejêtnoœciami
wspó³pracy, asertywnoœci, samokontro-
li i empatii.

Inny wa¿ny problem porusza-
ny w przedstawionych artyku³ach to
idea uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Idea
bardzo odpowiadaj¹ca misji CDN w za-
kresie organizacji doskonalenia na-
uczycieli, jak i równie¿ i samym nau-
czycielom, którzy swoim przyk³adem i
zaanga¿owaniem w nieustannym ucze-
niu siê œwiadcz¹ o nowoczesnym
spo³eczeñstwie. Powinni tak¿e tego

uczyæ swoich uczniów, co zapewne bêdzie
sprzyja³o budowaniu nowoczesnej szko³y.

Prezentujemy te¿ artyku³ o Œwiato-
wym Dniu Nauczyciela, który w spo³ecznoœci
miêdzynarodowej obchodzony jest 5 paŸdzie-
rnika od 1994 roku. Ta skala obchodów nie
zawsze jest u nas znana, bo przecie¿ mamy
prawie w tym czasie Dzieñ Komisji Edukacji
Narodowej. Bie¿¹ce obchody œwiêtowano pod
has³em „A Call for Teachers!” (Potrzeba na-
uczycieli). Dla pewnej równowagi wspomina-
my o wielkopolskich obchodach Dnia Edu-
kacji Narodowej, podczas której Marsza³ek
Województwa Wielkopolskiego nagrodzi³
m.in. troje pracowników Centrum Doskonale-
nia Naauczycieli w Lesznie.

Przedstawiamy relacjê z udanego
projektu „Wioska indiañska”, który zosta³
zrealizowany w Zespole szkó³ w Drobninie w
ramach Dnia Wiosny. Czytanie o nim teraz, w
ponur¹ rzeczywistoœæ obecnej pory roku mo¿e
stanowiæ relaks i inspiracjê do pracy za kilka
miesiêcy.

Ponadto piszemy o udziale w ogól-
nopolskiej konferencji, poœwiêconej rozwojo-
wi kompetencji pracowników bibliotek
pedagogicznych w zakresie wspomagania
pracy szkó³ i o studiowaniu w ramach progra-
mu Erasmus. Przedstawiamy kalendarium
zmian prawa oœwiatowego oraz zestawienia
literatury na subkultur m³odzie¿owych i twór-
czego ¿ycia S³awomira Mro¿ka.

¯ycz¹c ciekawej lektury - pozostajê w nadziei,
¿e zdo³aliœmy Pañstwa zainteresowaæ propo-
nowan¹ tematyk¹.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Sk¹d siê bierze zdrowie?

Wychowanie

Bo¿ena Roszak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie
Miros³awa W¹sowska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Jak niewiele wiem o dzieciach – nauczyciel.

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowa-
nie koncepcji zdrowia psychicznego w ujêciu salutoge-
nezy, która z innej perspektywy pozwala spojrzeæ na
zdrowie cz³owieka.
Wiele uwagi poœwiêcamy zdrowiu fizycznemu dzieci –
chcemy mieæ pewnoœæ ¿e odpowiednio siê od¿ywiaj¹,
ubieraj¹ siê w³aœciwie, zw³aszcza zim¹, zachêcamy do
aktywnego wypoczynku, ruchu na wolnym powietrzu,
troski o kondycjê fizyczn¹.
Czy jednak wystarczaj¹co troszczymy siê o ich zdrowie
emocjonalne i dobre samopoczucie, o to jak postrzegaj¹
siebie, jak funkcjonuj¹ wœród innych osób, jak radz¹ so-
bie z trudnoœciami? Zdrowie emocjonalne jest wa¿ne
dla naszego zadowolenia, jest podstaw¹ czegoœ, co na-
zywamy szczêœciem oraz jak radzimy sobie w ¿yciu.
Jako doroœli anga¿ujemy siê w dyskusje i spory. Czuje-
my siê nieszczêœliwi lub niepewni w pracy. Nawi¹zuje-
my i zrywamy wiêzi z innymi. Umieraj¹ nam
cz³onkowie rodziny. Czêsto jest nam trudno wyraziæ to,
co naprawdê czujemy. Jeœli potrafimy znaleŸæ skutecz-
ne sposoby radzenia sobie z trudnoœciami i rozczarowa-
niami czujemy siê lepiej. Badania wykaza³y, ¿e im
wiêcej rozwi¹zañ mo¿emy wymyœliæ i zastosowaæ w
momencie napotkania problemu, tym wiêksze jest pra-
wdopodobieñstwo skutecznego jego rozwi¹zania. Tak-
¿e dzieci doœwiadczaj¹ wielu trudnoœci jak np. sprzeczki
z innymi, zazdroœæ o brata czy siostrê, zmiana szko³y,
bycie krzywdzonym. Wyjœcie dla dziecka jest takie
samo jak dla doros³ych, im wiêcej sposobów radzenia
sobie maj¹ do wykorzystania, tym wiêksza szansa, ¿e
skutecznie poradz¹ sobie z problemem. Dzieci w wieku
piêciu, szeœciu lat potrafi¹ zrozumieæ pojêcie dokony-
wania wyboru, rozwi¹zywania sytuacji i ucz¹ siê no-
wych sposobów radzenia sobie z trudnoœciami. Jeœli
naucz¹ siê tego w pierwszych latach szko³y podstawo-
wej, nabêd¹ umiejêtnoœci pomocne przez ca³e ¿ycie. Ba-
dania wykaza³y, ¿e dobre wyniki w nauce w niewielkim
stopniu przek³adaj¹ siê na umiejêtnoœci ¿yciowe dzie-
cka jak: skuteczne radzenie sobie z ¿yciowymi nie-
powodzeniami i wyzwaniami, æwiczenia samodyscy-
pliny, nawi¹zywanie silnych i d³ugotrwa³ych wiêzi a
wiêc prowadzenie szczêœliwego i spe³nionego ¿ycia.
Osi¹gniêcia w nauce s¹ wa¿ne ale najwa¿niejsze jest
zdrowie emocjonalne.

Badania nad zdrowiem psychicznym prowa-
dzi³ Aaron Antonovsky (socjolog medycyny), podobnie
jak wielu innych badaczy, przygl¹da³ siê z uwag¹ oso-
bom, które prze¿y³y horror nazistowskich obozów kon-

centracyjnych. Obserwacje doprowadzi³y go do wyod-
rêbnienia dwóch wzorców zachowania.

Pierwsza grupa ludzi w opresji nie umia³a od-
zyskaæ woli ¿ycia, pozostawa³a zgorzknia³a, pesymisty-
czna, wspó³czynnik umieralnoœci by³ wœród nich
relatywnie wy¿szy.

Grupa druga prezentowa³a tymczasem opty-
mizm, pogodê ducha i wiêkszoœæ z nich wiod³a po woj-
nie d³ugie i szczêœliwe ¿ycie. Antonovsky zauwa¿y³, ¿e
skoro cz³onkowie obu tych grup w trakcie wojny do-
œwiadczali tego samego, doznawali porównywalnych
cierpieñ fizycznych i psychicznych, oznacza to, ¿e ich
zró¿nicowane podejœcie do ¿ycia po odzyskaniu wolno-
œci musi wynikaæ nie z uwarunkowañ zewnêtrznych,
lecz raczej z czynników wewnêtrznych..

Na podstawie tych wniosków powsta³ model
salutogenezy, który jest odmienny od dotychczasowe-
go podejœcia – patogenezy. K³adzie nacisk na zachowa-
nie zdrowia a nie na leczenie choroby.

Salutogeneza skoncentrowa³a siê na poszuki-
waniu zasobów i czynników wspieraj¹cych i podtrzy-
muj¹cych stan zdrowia, co podkreœla³a sama nazwa
modelu: salus – szczêœcie, zdrowie oraz geneza – po-
wstanie. Salutogeneza bada, jak powstaje zdrowie i za-
dowolenie. Antonovsky definiowa³ zdrowie znacznie
szerzej ni¿ czyniono to w powszechnym podejœciu, któ-
re to stan zdrowia zrównywano z brakiem chorób.

W salutogenezie pojêcie to, oprócz zdrowia fi-
zycznego, zawiera tak¿e liczne dodatkowe elementy:
zadowolenie, radzenie sobie organizmu ze stresem,
samorealizacjê, dostrzeganie sensu, wiêzy spo³eczne,
radzenie sobie ze zmian¹.
Model salutogenetyczny szuka czynników sprzy-
jaj¹cych zdrowiu. Opiera siê na holistyczno-funkcjonal-
nym ujêciu zdrowia: soma i psyche s¹ ze sob¹
powi¹zane. Zdrowie jest stopniowalne. Niezale¿nie od
tego, jak jesteœmy chorzy, zawsze mo¿emy przesuwaæ
siê ku zdrowiu.

Zdrowie jest tu rozumiane jako zachowywanie
równowagi procesów ¿yciowych. Zale¿y ono od relacji
miêdzy spostrzeganymi wymaganiami (stresorami) a
zasobami i mo¿liwoœciami poradzenia sobie, jakimi
dysponujemy.
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Stresory to wymagania, na które nie mamy go-
towych odpowiedzi. Nie musz¹ przeradzaæ siê one w
stres i emocje trudne do prze¿ywania, czasem mobili-
zuj¹ i wyzwalaj¹ energiê; zale¿y to od uogólnionych za-
sobów odpornoœciowych. Zasobami odpornoœciowymi
s¹ nasze w³aœciwoœci psychiczne, takie jak poczucie to-
¿samoœci, poczucie sprawstwa czy kontroli, ró¿ne kom-
petencje, inteligencja, wiedza i konstruktywne wiêzi
spo³eczne oraz relacje miêdzyludzkie.

Wg Antonovsky’ego poziom zdrowia zale¿y
od wspó³dzia³ania 4 czynników takich jak:
uogólnione zasoby odpornoœciowe - cechy biologicz-
ne (genetyczne, immunologiczne, biochemiczne); ce-
chy psychologiczne (poznawcze - wiedza, intelekt);
cechy osobowoœci (poczucie to¿samoœci, kontroli i spra-
wstwa, uczestnictwa, zaanga¿owania i zobowi¹zania,
wyuczone strategie radzenia sobie); cechy spo³eczno -
kulturowe (cechy grupy – wiêzi i wsparcie spo³eczne,
cechy kultury – religia, filozofia, sztuka. Czynniki te za-
pobiegaj¹ przekszta³ceniu siê napiêcia w stan stresu;
stresory – wymagania, dla których nie ma gotowych
reakcji adaptacyjnych i które rodz¹ stan napiêcia. W
modelu salutogenetycznym traktuje siê je jako stymula-
tory – wyzwania, inicjuj¹ce procesy radzenia sobie z
wymaganiami w celu zwiêkszania odpornoœci;
poczucie koherencji – ogólne nastawienie orientacyjne
wyra¿aj¹ce siê trwa³ym i dynamicznym przekonaniem o
przewidywalnoœci i racjonalnoœci œwiata i w³asnego
po³o¿enia ¿yciowego;
zachowanie i styl ¿ycia – poziom zdrowia zale¿y od za-
chowañ zdrowotnych, jednak za zdrowie jest odpowie-
dzialny nie tylko styl ¿ycia; dobre od¿ywianie,
aktywnoœæ fizyczna, powinno siê zwracaæ uwagê na te
zachowania, dziêki którym cz³owiek tworzy warunki
sprzyjaj¹ce rozwojowi zasobów i poczucia koherencji.

Antonovsky nazywa je potencja³ami zdrowia.
Najwa¿niejszym potencja³em, wrêcz kluczem do zdro-
wia, jest wed³ug niego poczucie koherencji z³o¿one z
trzech wymiarów:
poczucia zrozumia³oœci (spostrzeganie œwiata wokó³
jako zrozumia³ego i daj¹cego siê przewidzieæ),
zaradnoœci (przekonanie o posiadaniu pomocnych zaso-
bów, dziêki czemu nie czujemy siê ofiar¹ zdarzeñ),
sensownoœci (poczucie, ¿e ¿ycie ma sens i warte jest za-
chodu).
I. Czym jest poczucie zrozumia³oœci – to stopieñ post-
rzegania bodŸców pochodz¹cych ze œrodowiska we-
wnêtrznego i zewnêtrznego jako zrozumia³ych,
uporz¹dkowanych, spójnych i jasnych. Lepiej, gdy nie
s¹ one chaotyczne, przypadkowe czy niewyt³umaczal-
ne. Osoba o wysokim poczuciu zrozumia³oœci spodzie-
wa siê, ¿e bodŸce z którymi zetknie siê w przysz³oœci,
niezale¿nie, czy bêd¹ po¿¹dane czy niepo¿¹dane, bêd¹
przewidywalne. W najgorszym wypadku oczekuje, ¿e
jeœli jakiœ bodziec j¹ zaskoczy, bêdzie go mog³a do cze-
goœ przyporz¹dkowaæ i wyjaœniæ.
II. Poczucie zaradnoœci – to postrzeganie posiadanych
zasobów jako wystarczaj¹cych, by sprostaæ bodŸcom z
otoczenia. Zasoby to miêdzy innymi: zdrowie, odpo-
rnoœæ, przedmioty materialne, wiedza, intelekt, osobo-
woœæ, relacje i kontakty z innymi ludŸmi, w tym z
bliskimi i przyjació³mi, przynale¿noœæ do grup spo³ecz-
nych.
Osoba o wysokim poczuciu zaradnoœci w sytuacji kryty-
cznej jest œwiadoma posiadanych zasobów i potrafi je
wykorzystaæ do stawienia czo³a problemowi. Nie ma te¿
poczucia, ¿e ¿ycie jest niesprawiedliwe. Osoba taka

uwa¿a, ¿e istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e
wszystko u³o¿y siê na tyle dobrze, na ile mo¿na siê by³o
rozs¹dnie spodziewaæ. Zasoby potrzebne by sprostaæ
wymogom, to zasoby, którymi sami dysponujemy lub
którymi dysponuj¹ osoby, którym ufamy, na które mo-
¿emy liczyæ.
III. Poczucie sensownoœci – wyra¿a motywacjê do
dzia³ania, sprawia, ¿e odbieramy wyzwania stawiane
przez ¿ycie jako warte wysi³ku, poœwiêcenia, zaanga¿o-
wania i maj¹ce sens. Nie unikamy ich i nawet te najtrud-
niejsze staramy siê traktowaæ jako po¿¹dane, które
warto podejmowaæ. Osoba o wysokim poczuciu senso-
wnoœci posiada wa¿ne i istotne dla siebie sfery aktywno-
œci, w które anga¿uje siê, inwestuje swój czas i umie-
jêtnoœci. Mog¹ byæ one zwi¹zane z prac¹, rodzin¹ czy
hobby.

Osoba z wysokim poczuciem koherencji z wiê-
kszym prawdopodobieñstwem zareaguje na stresor w
sposób aktywny i z wiar¹, ¿e posiadane przez ni¹ zasoby
s¹ w tej sytuacji wartoœciowe i efektywne. Dziêki temu
jej emocje nie s¹ skrajne i nadal udaje siê je kontrolo-
waæ, poniewa¿ napiêcie nie przekszta³ca siê automaty-
cznie w dystres i nie blokuje mechanizmu radzenia so-
bie w trudnych sytuacjach. Z tego te¿ powodu rzadziej
obserwuje siê stosowanie nieracjonalnych mechaniz-
mów obronnych, a zamiast tego, widzi siê próbê racjo-
nalnej koncentracji na zadaniu.
W model salutogenezy wpisuje siê Program Promocji
Zdrowia Psychicznego dla dzieci m³odszych Przyjacie-
le Zippiego. W Polsce program ten koordynuje Centrum
Pozytywnej Edukacji we wspó³pracy z Partnership for
Children.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przygo-
towuje nauczycieli do realizacji programu Przyjaciele
Zippiego, (odby³o siê ju¿ 6 edycji). Uczestnikami szko-
leñ s¹ nauczycielki i nauczyciele edukacji wczesno-
szkolnej. Nauczyciele, rodzice i dzieci wyra¿aj¹ bardzo
pozytywne opinie o programie.
Ewaluacja dowiod³a, ¿e w porównaniu z dzieæmi, które
nie bra³y udzia³u w programie, te uczestnicz¹ce w nim
wykaza³y siê wiêkszymi umiejêtnoœciami wspó³pracy,
asertywnoœci, samokontroli i empatii oraz rzadziej prze-
jawia³y z³e zachowania.
Dzieci nauczy³y siê stosowaæ konstruktywne strategie
radzenia sobie z trudnoœciami. Nauczy³y siê:
- jak rozpoznawaæ w³asne uczucia i jak o nich rozma-
wiaæ,
- jak mówiæ to, co chce siê powiedzieæ,
- jak s³uchaæ uwa¿nie,
- jak prosiæ o pomoc,
- jak nawi¹zywaæ i utrzymywaæ przyjaŸnie,
- jak radziæ sobie z samotnoœci¹ i odrzuceniem,
- jak mówiæ przepraszam,
- jak radziæ sobie w sytuacji, kiedy jest siê krzywdzo-
nym,
- jak rozwi¹zywaæ konflikty,
- jak radziæ sobie ze zmian¹ i strat¹, miêdzy innymi ze
œmierci¹,
- jak adaptowaæ siê do nowych sytuacji,
- jak pomagaæ innym.
Czêstotliwoœæ stosowania przez dzieci strategii niesku-
tecznych jak: wpadanie w z³oœæ, obgryzanie paznokci,
krzyk obni¿y³a siê zarówno u ch³opców jak i u dziew-
cz¹t.
Badania przeprowadzone po roku od zakoñczenia pro-
gramu wykaza³y trwa³oœæ nabytych umiejêtnoœci. Na-
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uczyciele stwierdzili, ¿e program zredukowa³ konflikty
w klasie i pomóg³ im lepiej zrozumieæ uczniów.
Coraz czêœciej nauczycielki i nauczyciele martwi¹ siê o
kondycjê psychiczn¹ dzieci i m³odzie¿y. Twierdz¹, ¿e w
ka¿dym kolejnym pokoleniu jest wiêcej osób przygnê-
bionych, znu¿onych, nerwowych, zestresowanych i z
ró¿nymi objawami depresji. Programy ministerialne,
programy wychowawcze szkó³ i placówek oœwiato-
wych nak³adaj¹ na nauczycieli obowi¹zek kszta³cenia
kompetencji zwi¹zanych ze zdrowiem psychicznym.

Zwiêksza siê œwiadomoœæ nauczycieli i nauczycielek
dotycz¹ca zmiany w postêpowaniu, aby czêœciej odczu-
waæ radoœæ i przyjemnoœæ z uczenia siê i pracy.

Bibliografia:

1) Antonovsky, A. (2005). Rozwik³anie tajemnicy zdro-
wia. Jak radziæ sobie ze stresem i nie zachorowaæ. War-
szawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
2) Materia³y trenerskie Programu Przyjaciele Zippiego,
Warszawa, Centrum Pozytywnej Edukacji.

Anna Dylak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

5 paŸdziernika, ka¿dego roku, spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa obchodzi wyj¹tkowo wa¿ny dzieñ -
Œwiatowy Dzieñ Nauczyciela. Dzieñ ten zosta³ ustano-
wiony przez UNESCO i po raz pierwszy obchodzony w
1994 roku na pami¹tkê podpisania w 1966 roku „Reko-
mendacji w sprawie statusu nauczycie-
la”, opracowanej przez UNESCO i
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy.
G³ównym przes³aniem tego wa¿nego
dnia w roku jest wyra¿enie uznania dla
osób, które wykonuj¹ jeden z najtrud-
niejszych i najbardziej po¿ytecznych
zawodów œwiata. Nauka by³a od za-
wsze stymulatorem wzrostu gospodar-
czego, przeobra¿eñ spo³ecznych, kul-
turowych, uwa¿a siê j¹ za g³ówne na-
rzêdzie przemian cywilizacyjnych, a
motorem wszystkich przemian jest
w³aœnie nauczyciel. Warto zwróciæ
uwagê, i¿ troska o edukacjê, w tym tro-
ska o osoby wykonuj¹ce ten zawód jest
zawsze priorytetem w krajach wysoko
rozwiniêtych, które szanuj¹ swoje spo-
³eczeñstwo i dbaj¹ o przysz³e pokole-
nia.

Praca nauczyciela to szczegó-
lnie odpowiedzialny zawód, który wy-
maga wielu poœwiêceñ. Jednak jak
trudna jest to praca, wiedz¹ tylko sami
nauczyciele. Zdaniem Tadeusza Kotarbiñskiego: „od-
powiedzialnoœæ zawodow¹ nauczyciela okreœliæ mo¿na,
jako sk³onnoœæ do przestrzegania w swoim zachowaniu
przyjêtych norm zawodowych, wype³niania obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z realizowanych ról nauczy-
cielskich i gotowoœci ponoszenia konsekwencji za
w³asne czyny. Dodaæ przy tym trzeba, ¿e odpowiedzial-
noœci nauczyciela nie mo¿na ograniczyæ do konsekwen-
cji „za coœ” i odpowiedzialnoœci „przed kimœ” (…).
Pojawia siê problem odpowiedzialnoœci „za kogoœ” - za
ucznia, jego zdrowie, bezpieczeñstwo i rozwój..”
Œwiêto nauczyciela organizowane w skali miêdzynaro-
dowej podkreœla, jak wa¿nym aspektem jego codziennej
pracy jest w³aœciwa ranga i presti¿. Dyskusja nad zna-

czeniem tej profesji jest tak stara jak sam zawód. Wiele
siê mówi o tym, jak wielki wp³yw na ¿ycie ka¿dej jedno-
stki ma nauczyciel i nie bez powodu - jest to jedna z naj-
szlachetniejszych ról, jak¹ mo¿e pe³niæ cz³owiek. St¹d
istotne jest wsparcie i wspó³praca ze strony wszystkich
œrodowisk - ca³ego spo³eczeñstwa.
Tegoroczne obchody Œwiatowego Dnia Nauczyciela
odby³y siê pod has³em - „A Call for Teachers!” („Po-
trzeba nauczycieli!”) i zosta³y wspólnie zorganizowane
przez wiele miêdzynarodowych organizacji, w tym
m.in.: UNICEF, Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy i

Education International.
Organizatorzy tej uroczysto-
œci opublikowali wspólne
przes³anie, którego fragmenty
warto zacytowaæ: „Wysokiej
jakoœci edukacja to nadzieja i
obietnica lepszego ¿ycia. Nic
nie przyczyni siê bardziej do
budowania trwa³ego funda-
mentu pokoju i zrównowa¿o-
nego rozwoju ni¿ edukacja na
wysokim poziomie, dostar-
czona przez dobrze wyszkolo-
nych, odpowiednio wynagro-
dzonych i wysoko zmotywo-
wanych nauczycieli. (…)
Zaanga¿owanie w kwestie
zwi¹zane z zawodem nauczy-
cielskim oznacza w prakty-
ce zapewnienie w³aœciwych
szkoleñ, mo¿liwoœæ sta³ego
rozwoju zawodowego i obro-
nê praw nauczycielskich.
Œwiatowy Dzieñ Nauczyciela

zwraca uwagê na potrzebê przywrócenia zawodowi na-
uczycielskiemu jego dawnego znaczenia, nie tylko w in-
teresie samych nauczycieli i uczniów, ale ca³ego
spo³eczeñstwa, na którego przysz³oœæ nauczyciele maj¹
szczególnie istotny wp³yw”.

�ród³a:

1) T. Kotarbiñski : Pisma etyczne. Wyd. Ossolineum , 1987
2) http://www.unesco.pl/edukacja/article/26 /5-pazdzier-
nika-swiatowy-dzien-nauczyciela-1/ [30.10.2013 r.]

Œwiatowy Dzieñ Nauczyciela
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Nauczyæ uczenia siê
Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

1. Idea kszta³cenia ustawicznego.
Uczymy siê przez ca³e ¿ycie. Wszyscy zapewne po-
twierdzamy s³usznoœæ tego stwierdzenia. Wspomniana
idea na pewno przes¹dza o profilu nowoczesnego
spo³eczeñstwa. W dzisiejszych czasach znajduje ona
szczególne uzasadnienie. OECD (Organizacja Wspó³-
pracy Gospodarczej i Rozwoju) przywi¹zuje ogromn¹
wagê do kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie, do kszta³cenia
ustawicznego.
Termin „kszta³cenie ustawiczne” mo¿e byæ u¿ywany
zamiennie z okreœleniami: kszta³cenie permanentne,
kszta³cenie przez ca³e ¿ycie, edukacja ci¹g³a, kszta³ce-
nie nieustaj¹ce, oœwiata ustawiczna. OECD kszta³cenie
ustawiczne definiuje jako obejmuj¹ce „(...) wszelkie
aspekty rozwoju indywidualnego i spo³ecznego we
wszystkich mo¿liwych konfiguracjach - nauczanie sfor-
malizowane (szko³y, uczelnie, instytucje kszta³cenia za-
wodowego doros³ych) i nauczanie niesformalizowane
(dom, praca, spo³ecznoœci lokalne). Jest to pojêcie bar-
dzo szerokie, skupione wokó³ zagadnieñ standardów
wiedzy oraz umiejêtnoœci potrzebnych ka¿demu cz³o-
wiekowi, niezale¿nie od wieku. Instytucje kszta³cenia
ustawicznego k³ad¹ nacisk na potrzebê przygotowania i
motywowania do nauki przez ca³e ¿ycie ju¿ od wczes-
nych lat dzieciñstwa, jak równie¿ skupiaj¹ swe wysi³ki
na tworzeniu i dostarczaniu mo¿liwoœci wszystkim pra-
cuj¹cym i bezrobotnym osobom, chc¹cym przekwalifi-
kowaæ siê b¹dŸ podnieœæ swoje umiejêtnoœci”.1

W raporcie sporz¹dzonym dla UNESCO przez Miêdzy-
narodow¹ Komisjê do spraw Edukacji dla XXI wieku
pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa zaakcentowa-
no, i¿ podstawow¹ ide¹ wspó³czesnej edukacji powinno
byæ kszta³cenie ustawiczne.
Najwa¿niejsze cele edukacji XXI wieku nazwane przez
autorów filarami nauczania i wychowania to:
ü ¢uczyæ siê, aby wiedzieæ (wiedza),
ü ¢uczyæ siê, aby dzia³aæ (umiejêtnoœci),
ü ¢uczyæ siê, aby byæ ( system wartoœci i postaw),
ü ¢uczyæ siê, aby ¿yæ wspólnie z innymi (pokojowe

wspó³istnienie i wspó³dzia³anie ca³ej ludzkoœci).2

Pabla Casalsa, jednego z najwiêkszych wiolonczeli-
stów, spytano, dlaczego nadal æwiczy, maj¹c ponad 80
lat. OdpowiedŸ by³a nastêpuj¹ca: „Bo myœlê, ¿e zaczy-
nam robiæ postêpy”. Uczymy siê nieustannie.3

2. Uczenie siê uczniów.
Dlaczego odwo³ujê siê do tej idei?
Dlatego ¿e musz¹ j¹ wcielaæ w ¿ycie nie tylko doroœli,
ale równie¿ uczniowie na ró¿nych poziomach edukacy-
jnych. A jest to zadanie nie³atwe, poniewa¿ coraz czê-
œciej ujawnia siê w szkole nieumiejêtnoœæ uczenia siê.
Dlaczego tak siê dzieje? Niewielu z nas zapewne dziwi
siê takiemu stanowi rzeczy. Nasi uczniowie to przecie¿
pokolenia nierozerwalnie zwi¹zane z Internetem, z kul-
tur¹ przesuwaj¹cych siê obrazków, z kultur¹ klikania.
To pokolenia nazywane cyfrowymi tubylcami.
Wspó³czesnym uczniom kreda i tablica ju¿ nie wystar-
czaj¹. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e uczniowie w ponad

70 proc. siêgaj¹ po informacje do Internetu. Pozosta³e
30 proc. wiedzy uzyskuj¹ ³¹cznie od rodziców, z
ksi¹¿ek, od rówieœników i nauczycieli. Nie ma zatem
mo¿liwoœci, aby zamkn¹æ naukê wy³¹cznie w murach
szko³y. Je¿eli dla uczniów naturalnym œrodowiskiem
jest Internet i komputer, bez których praktycznie nie s¹
w stanie funkcjonowaæ, to trzeba do³o¿yæ wszelkich sta-
rañ, by informacje, które chcemy jako nauczyciele im
przekazaæ, znalaz³y siê w tym miejscu, w którym oni
mog¹ je zdobyæ. St¹d has³o <idŸmy za uczniem> jest
jak najbardziej uzasadnione - podkreœla Artur Bodziony
z Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Mielcu.4

W tym miejscu polecam wielce pouczaj¹c¹ Mobiln¹
edukacjê m - learning czyli (r) ewolucjê w nauczaniu
pod red. L. Hojnackiego.5 W Mobilnej edukacji… miê-
dzy innymi czytamy:
Wprowadzanie nowych technologii do szko³y nie owo-
cuje po¿¹danymi zmianami, je¿eli nie jest wsparte now¹
metodyk¹. I to jest w³aœnie sedno sprawy. Zaistnia³a pil-
na potrzeba zastanowienia siê nad sensownym wyko-
rzystaniem urz¹dzeñ mobilnych, nad tym, jak mog¹ one
wspomóc sposoby pracy z uczniem.
Pod red. L. Hojnackiego powsta³a równie¿ Mobilna
edukacja. (R)ewolucja w uczeniu siê - poradnik dla osób
ucz¹cych siê.
Autorzy podrêczników zwracaj¹ uwagê tak¿e na nie-
pe³ne kompetencje m³odzie¿y w zakresie pos³ugiwania
siê TIK. £atwoœæ obs³ugi technicznej - ich zdaniem - to
jeszcze nie wszystko.
Ma³gorzata Taraszkiewicz i Agnieszka Karpa w ksi¹¿ce
Razem w szkole. Klasa 1 - 3. Edukacja wczesnoszkolna.
Nauczanie wielozmys³owe, Warszawa 2010 podkreœlaj¹,
¿e migotanie ekranów oraz styl ¿ycia (tempo, nadmier-
na iloœæ bodŸców) wywo³uj¹ fizjologiczny stan stresu,
wyzwalaj¹ reakcjê organizmu „uciekaj lub walcz”.
Wiele barier, wiele ograniczeñ, musimy uczyæ uczenia
siê.
3. Co robiæ?  Jak pomóc uczniom?
Znawcy problemu zalecaj¹ przeró¿ne sposoby. Na pew-
no konieczne jest nauczanie polisensoryczne, a w ogóle
- wiedza o stylach uczenia siê, o teorii Gardnera, o pira-
midzie potrzeb Maslowa.
Znakomicie mo¿e siê sprawdzaæ rozmowa w parach,
której jednak te¿ trzeba siê nauczyæ, aby sta³a siê szko³¹
uczenia siê.
Poleca siê równie¿ technikê zadawania pytañ. Oczywi-
œcie musz¹ to byæ pytania samodzielnie sformu³owane.
Anga¿uj¹ ucznia i stanowi¹ doskona³¹ informacjê
zwrotn¹ o tym, czego uczeñ siê nauczy³.
Uczniom, nauczycielom mog¹ pomóc elementy ocenia-
nia kszta³tuj¹cego. Wyczerpuj¹c¹ wiedzê na ten temat
przynosz¹ strony Centrum Edukacji Obywatelskiej
(http://www.ceo.org.pl/).
Interesuj¹ce rozwi¹zania proponuj¹ Gordon Dryden,
Jeannete Vos, autorzy Rewolucji w uczeniu. Mo¿e s¹ to
propozycje trudne ze wzglêdu na ró¿nego rodzaju ogra-
niczenia, ale na pewno inspiruj¹ce.
Autorzy cytuj¹ s³owa Tony'ego Stockwella:
Aby nauczyæ siê czegoœ szybko i efektywnie, trzeba to zo-
baczyæ, us³yszeæ i poczuæ.6

Nic dodaæ, nic uj¹æ. To kierunek wyznaczaj¹cy tory
sztuki uczenia siê. Kierunek, który ju¿ dawno temu

Dydaktyka
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okreœli³ Konfucjusz: S³yszê i zapominam. Widzê i pamiê-
tam. Robiê i rozumiem.
4. Wizja nowoczesnej szko³y i nowoczesnego uczenia
siê (?)
Na temat nowoczesnej szko³y i nowoczesnego uczenia
siê  wypowiedzia³ siê prof. Jan Hartman.
Uczniowie siedz¹ przy komputerach, samodzielnie szu-
kaj¹ informacji, a nauczyciel jest jedynie ich nadzorc¹ -
tak¹ wizjê szko³y przedstawi³ krakowski filozof. Wywo-
³a³ tym burzê, bo czy rzeczywiœcie Google jest w stanie
zast¹piæ nauczyciela?7

Dla jednych to prawdziwa rewolucja w uczeniu, dla in-
nych - niedorzecznoœæ.
Gdyby jednak takie uczenie siê przynosi³o efekty, dawa-
³o w ogóle szanse na autentyczne uczenie siê, to (ujmê to
kolokwialnie) czemu nie?
Wizja ta jest przecie¿ spójna z za³o¿eniami nowej pod-
stawy programowej:
Wa¿nym zdaniem szko³y jest przygotowanie uczniów do
¿ycia w spo³eczeñstwie informacyjnym. Nauczyciele po-
winni stwarzaæ uczniom warunki do nabywania umiejêt-
noœci wyszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania
informacji z ró¿nych Ÿróde³, z zastosowaniem technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych, na zajêciach z ró¿-
nych przedmiotów.
Ka¿dy nauczyciel powinien poœwiêciæ du¿o uwagi edu-
kacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do w³aœci-
wego odbioru i wykorzystania mediów.

Nic nie jest ³atwe, co nie oznacza wcale, ¿e nie mamy
podejmowaæ prób. Uczenie siê uczniów, ale tak¿e samo
uczenie uczniów to niew¹tpliwie bardzo wa¿ny pro-
blem.Wszelkie „rewolucje” w tych kwestiach nie od ra-
zu przynios¹ efekty. Miejmy jednak nadziejê, ¿e czas
ten nast¹pi.

Przypisy:

1) za:http://edukacja.ecwm.org.pl/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=76&Itemid=18)
2) Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompeten-
cje nauczyciela wspó³czesnej szko³y, Poznañ 2003, s. 15
3) Petty Geoff, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010, s. 470
4) http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-e-
dukacyjne/1657-nowoczesny-nauczyciel-w-nowo-
czesnej-szkole
5) http://www.edustyle.pl/uploads/files/Mobilna%20eduka-
cja.%20M-learning,%20czyli%28r%29ewolu-
cja%20w%20nauczaniu.pdf
6) Dryden Gordon, Vos Jeannette, Rewolucja w uczeniu, Po-
znañ 2003, s. 300
7) Ca³y tekst: http://krakow.gazeta.pl/kra-
kow/1,35803,12690584,Nauka_klikania__Pan_Google_lep-
szy_od_nauczyciela_.html#ixzz2CIL10My3

WIOSKA INDIAÑSKA, czyli o tym, jak
wyzwoliæ kreatywnoœæ i udan¹ zabawê

Monika Kaczmarek
nauczyciel
Zespó³ Szkó³ w Drobninie

„Umys³ jest jak spadochron
- lepiej dzia³a, gdy jest otwarty.”

Czêsto uczestniczê w warsztatach prowadzo-
nych przez CDN w Lesznie. W paŸdzierniku 2012 roku
bra³am udzia³ w zajêciach pt. „Wioska indiañska - po-
mys³ na festyn w szkole, przedszkolu”. Zainspirowana
bogactwem prezentowanych materia³ów wraz z na-
uczycielami bloku humanistycznego postanowiliœmy
zorganizowaæ w naszej szkole, czyli w Zespole Szkó³ w
Drobninie, imprezê dla klas IV-VI szko³y podstawowej
pod has³em „Wiosna w wiosce indiañskiej”.
O powodzeniu ca³ej akcji decydowa³a kreatywnoœæ
oraz wspó³praca zarówno uczniów, jak i wychowaw-
ców. Zgodnie ze scenariuszem ju¿ dwa miesi¹ce wcze-
œniej nauczyciele otrzymali potrzebne informacje oraz
zadania cz¹stkowe dla klas.
Wiele elementów scenografii, stroje i akcesoria zapro-
jektowane i wykonane zosta³y podczas pracowicie i
kreatywnie spêdzonych godzin wychowawczych. Jak
przewidywa³ scenariusz, uczniowie wczeœniej przygo-
towali indiañskie stroje, instrumenty muzyczne z
pude³ek, totem oraz okrzyk plemienny. W przebraniach
ka¿dej z klas dominowa³ wylosowany wczeœniej przez
wychowawcê kolor. Zadaniem dzieci by³o zrobienie w
tym kolorze pióropuszy indiañskich. Wychowawcy
przy- gotowali w ramach projektu zestaw tematycznie
skorelowanych konkurencji sportowych. By³o to: ³apa-
nie mustanga, nawlekanie koralików, zbieranie kwia-

tów, malowanie tipi, odegranie scenki (uzdrawianie
chorego, zarêczyny, wywo³ywanie deszczu) i ³owienie
ryb. Zadania by³y bardzo urozmaicone i ka¿dy z ucz-
niów znalaz³ miejsce dla siebie. Wybrano tak¿e Miss i
Mistera Indian. Ta konkurencja wzbudzi³a chêæ wspó³-
zawodnictwa i stworzenia jak najlepszego wizerunku
Indianki lub Indianina. Zwyciêzców nagrodzono s³od-
kim upominkiem.
Na ca³¹ zabawê w Dniu Wiosny mieliœmy tylko dwie
godziny, ale przygotowania zgodnie z za³o¿eniem roz-
poczê³y siê znacznie wczeœniej. Wszyscy uczniowie

œwietnie siê bawili i doskonale poradzili sobie z zadania-
mi, zarówno starsi jak i m³odsi. Emocje siêga³y zenitu.
Entuzjazm dzieci i ich satysfakcja by³y nieocenione, a
galeria naszej szko³y, ku uciesze uczniów i radoœci ro-
dziców, wzbogaci³a siê o spor¹ iloœæ fantastycznych, ba-
rwnych fotografii.



Myœlê, ¿e projekt jest na tyle uniwersalny, i¿ równie do-
brze sprawdzi³by siê w klasach gimnazjum. Posiada on
spore wartoœci edukacyjne, kszta³tuje kreatywnoœæ, roz-
wija umiejêtnoœci, odkrywa talenty i uzdolnienia ucz-

niów, mobilizuje do wspó³dzia³ania. Jego niezaprze-
czalnym walorem jest to, ¿e daje szansê ka¿demu dziec-
ku, dostosowuj¹c treœci i zadania do jego indywidual-
nych mo¿liwoœci, a czasem i ograniczeñ zdrowotnych.

Zachêcamy inne szko³y i przedszkola do zmie-
rzenia siê z tym ciekawym i sprawdzonym projektem.
Fantastyczna zabawa, pe³ne zaanga¿owanie, inny wy-
miar relacji nauczycieli i uczniów, entuzjazm oraz bo-
gata fotogaleria szko³y - to profity gwarantowane.
Polecamy i zapraszamy do obejrzenia:
www.drobnin.aplus.pl

Donata Waszyñska-Samolak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Misj¹ CDN w Lesznie jest inspirowanie kadry
pedagogicznej oraz popularyzacja projektów, przedsiê-
wziêæ, które jako sprawdzone tzw. „dobre praktyki”
„odczarowuj¹” wizerunek szko³y - miejsca kojarzonego
tylko i wy³¹cznie z trudem nauki proponuj¹c w zamian

wizjê œrodowiska przyjaznego, miejsca kreatywnej za-
bawy, odkrywania uzdolnieñ, zasobów oraz integracji
œrodowisk.
St¹d pomys³, by w ramach warsztatów dla nauczycieli
dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami, autorskimi po-
mys³ami, przedsiêwziêciami, w których wypracowane
zosta³y ciekawe i innowacyjne rozwi¹zania. „Wioska
indiañska” jest jednym z nich.

Udane przedsiêwziêcie przekonuje, ¿e nauczy-
ciel, jego pomys³y, idee i marzenia bywaj¹ ogromn¹ si³¹
napêdow¹, pozwalaj¹c¹ na wdro¿enie na terenie szko³y
nawet najtrudniejszych i najbardziej wizjonerskich
dzia³añ. Wystarcz¹ - dobry pomys³, wspó³praca i zaan-
ga¿owanie. Potencja³ i zasoby drzemi¹ce w uczniach i
nauczycielach s¹ zwykle na wyci¹gniêcie rêki.

Projekt „Wioska indiañska” powsta³ w toku re-
alizacji zadañ dydaktyczno- wychowawczych zwi¹za-
nych z wakacyjnymi pobytami dzieci przewlekle chorych
w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i
M³odzie¿y w Osiecznej. Bêd¹c pomys³odawc¹ projektu
sk³adam szczególne podziêkowania jego wspó³autorce
Pani Jolancie Furmaniak oraz wychowawcom Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczni-
czym dla Dzieci i M³odzie¿y w Osiecznej, którzy przez
wiele lat wspó³pracowali z ogromnym zaanga¿owaniem
przy jego realizacji i udoskonalaniu.
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„Rozwój kompetencji pracowników bibliotek
pedagogicznych  zakresie wspomagania pracy szkó³”

- relacja z ogólnopolskiej konferencji

Sprawozdania

Renata Bednarczyk
nauczyciel bibliotekarz
CDN - PBP w Lesznie

W dniach 10-12 paŸdziernika 2013 r. uczestni-
czy³am w konferencji zorganizowanej przez Oœrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu
„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodo-
stêpnym kompleksowym wspomaganiu szkó³”. Spotka-
nie poœwiêcone by³o nowej roli i zadaniom bibliotek
pedagogicznych wynikaj¹cych z Rozporz¹dzenia Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w

sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania bibliotek
pedagogicznych. W spotkaniu wziê³o udzia³ 150 przed-
stawicieli bibliotek pedagogicznych z ca³ego kraju.

Pierwszy wyk³ad zaprezentowa³a Anna Kraw-
czuk, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Bia³ymsto-
ku. Mówi³a o zasobach bibliotek pedagogicznych w
kontekœcie nowych zadañ. Przedstawi³a kapita³ ludzki,
rzeczowy i informacyjny, którym dysponuj¹ biblioteki
pedagogiczne w Polsce. „Nowe zadania czy adaptacja
realizowanych dzia³añ edukacyjnych – przyk³ady do-
brych praktyk” to tytu³ kolejnej prezentacji, któr¹ przed-
stawi³a El¿bieta Miecznikowska, dyrektor Warmiñ-
sko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elbl¹gu.
Przyk³ady dobrych praktyk to dzia³ania z zakresu: pracy
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w zespo³ach samokszta³ceniowych, instrukta¿ metody-
czny dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych,
lekcje biblioteczne, konkursy, konferencje, wystawy,
kursy, kursy e-learningowe. Wszystkie te formy mog¹
byæ wykorzystywane jako wspomaganie pracy szkó³.
Jolanta Wach, Naczelnik Wydzia³u Doskonalenia Na-
uczycieli Departamentu Jakoœci Edukacji w Minister-
stwie Edukacji Narodowej, omówi³a nowe zadania
bibliotek, poradni psychologiczno-pedagogicznych i
placówek doskonalenia nauczycieli. Zwróci³a szcze-
góln¹ uwagê na wspó³pracê tych trzech instytucji w za-
kresie wspomagania pracy szkó³. Specjalista z projektu
systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli
oparty na ogólnodostêpnym kompleksowym wspoma-
ganiu szkó³”, Dorota Czerwonka, przedstawi³a szcze-
gó³owe dane dotycz¹ce projektu. Ponadto przekaza³a
informacje o realizacji 140 projektów powiatowych,
które stanowi¹ pilota¿ tego zadania. Pierwszy dzieñ
konferencji zakoñczy³ siê integracj¹ uczestników kon-
ferencji w grupach warsztatowych. Rozmawiano o pro-
cesie zmiany, jej etapach oraz dostosowaniu kompe-
tencji i postawy nauczycieli bibliotekarzy do nowych
zadañ zwi¹zanych ze wspomaganiem pracy szkó³.

Drugiego dnia spotkania Krzysztof Nieroje-
wski, koordynator portalu wiedzy dla nauczycieli Scho-
laris, zaprezentowa³ jego otwarte zasoby edukacyjne.
Prelegent omawia³ zmiany zachodz¹ce w portalu i za-
chêca³ nauczycieli bibliotekarzy do popularyzowania i
wykorzystywania Scholarisa w pracy z nauczycielami
w zakresie wspomagania szkó³. „Zacznijmy od diagno-
zy… - zadania pracowników bibliotek odpowiedzial-
nych za wspomaganie pracy szkó³” to temat nastêpnego
wyst¹pienia, którego autork¹ by³a Joanna Soæko z ORE,
koordynatorka projektu systemowego. W interesuj¹cy
sposób przedstawi³a poszczególne zadania zwi¹zane ze
wspomaganiem prowadzonym w szko³ach, czyli diag-
nozê, ustalenie sposobów dzia³ania, zaplanowanie form
wspomagania i ocenê efektów oraz wnioski. Omówi³a
rolê wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb,
monitorowania i ewaluacji. Poruszy³a temat nauczania
doros³ych, który jest wa¿nym elementem w pracy z na-
uczycielami szko³y, która objêta jest wspomaganiem.
Po wyk³adzie odby³a siê kolejna czêœæ warsztatowa

konferencji, na której dyskutowano o metodach i
etapach diagnozowania oraz wypracowano model bib-
lioteki pedagogicznej i kompetencje jej pracowników
przygotowanych do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z no-
wymi zadaniami. Po przerwie obiadowej Dorota Czer-
wonka przedstawi³a zagadnienia zwi¹zane z organizo-
waniem sieci wspó³pracy i samokszta³cenia. Prelegen-
tka omówi³a ideê sieciowania oraz za³o¿enia sieci jako
formy wspomagania nauczycieli w doskonaleniu zawo-
dowym. Zwróci³a uwag¹ na zespo³y samokszta³cenio-
we prowadzone przez biblioteki pedagogiczne, które s¹
zbie¿ne z za³o¿eniami sieci. Prezentacja pokaza³a jakie
s¹ etapy pracy sieci, jak je zak³adaæ i na co zwróciæ uwa-
gê przy ich organizowaniu. Równie¿ ta czêœæ wyk³ado-
wa zakoñczy³a siê warsztatami, na których w sposób
praktyczny wypracowano zasady sieciowania i samo-
kszta³cenia.

Trzeciego dnia konferencji mia³ miejsce wy-
k³ad Hanny Batorowskiej z Instytutu Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie na temat „Kompetencje bibliotekarza w
zakresie wychowania do informacji”. S³uchacze dowie-
dzieli siê na czym polega kszta³towanie dojrza³oœci
informacyjnej w procesie wychowania do informacji i
jakie s¹ zadania bibliotekarza. Na ostatnich warsztatach
uczestnicy konferencji planowali dzia³ania, które bêd¹
realizowali, b¹dŸ realizuj¹ ju¿ teraz, aby jak najlepiej
przygotowaæ siê do zadañ, które bêd¹ obowi¹zkowe od
stycznia 2016 roku.

Podsumowuj¹c konferencjê pragnê zwróciæ
uwagê na du¿¹ wartoœæ tego typu spotkañ. Daj¹ one mo-
¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ, dyskusji na temat cze-
kaj¹cych zmian oraz poczucie wiêzi w œrodowisku
nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.
Nastêpna tego typu konferencja planowana jest przez
Oœrodek Rozwoju Edukacji za rok, aby znowu podzieliæ
siê doœwiadczeniami i dobrymi praktykami oraz odpo-
wiedzieæ sobie na pytania i w¹tpliwoœci zwi¹zane ze
wspomaganiem pracy szkó³.
Wszystkie prezentacje wymienionych przez mnie tema-
tów wyk³adów znajduj¹ siê na stronie internetowej
ORE.

Wielkopolskie obchody Dnia
Edukacji Narodowej w Poznaniu

Zofia Szabel-Zakrzewska
Nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

W Sali Bia³ej Bazaru Poznañskiego w ponie-
dzia³ek 14 paŸdziernika 2013 r. odby³y siê wielkopol-
skie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas
spotkania gospodarz uroczystoœci Cz³onek Zarz¹du Wo-
jewództwa Tomasz Bugajski wrêczy³ nagrody i wyró¿-
nienia przyznane przez Zarz¹d Województwa Wiel-
kopolskiego dyrektorom i nauczycielom szkó³ i placó-
wek oœwiatowych, podleg³ych Samorz¹dowi Wojewó-
dztwa Wielkopolskiego.

Dzieñ Edukacji Narodowej by³ okazj¹ do pod-
sumowania osi¹gniêæ i wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu
szkó³ oraz stanowi³ mo¿liwoœæ oficjalnego podziêkowa-
nia dyrektorom i  nauczycielom..
Nagrodzeni zostali m.in. dyrektorzy i pracownicy lesz-
czyñskich placówek. S¹ to:
ü pani mgr Anna Geremek - wieloletni dyrektor Na-

uczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Lesz-
nie

ü pan mgr Pawe³ Borowski - dyrektor Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Lesznie

ü pani mgr Renata Bednarczyk - kierownik dzia³ów
CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie

ü pani Donata Waszyñska–Samolak - nauczyciel kon-
sultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesz-
nie.
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Z refleksji nad studiowaniem

w ramach programu Erasmus
Anna Marko
studentka lingwistyki stosowanej
UAM w Poznaniu

[..] Zaimmatrykulowana jestem na kierunku:
Deutsch als Fremdsprache- Kulturvermittlung - lepiej
trafiæ siê chyba nie mog³o, bo jest to kierunek dla Nie-
mców, którzy chc¹ nauczaæ jêzyka niemieckiego jako
obcego, co sprawia, ¿e mamy pokrewne interesy. Kieru-
nek, muszê dodaæ, bardzo kameralny, niespe³na 20
osób, tak, ¿e wszyscy siê znamy, nawet dosyæ dobrze,
poniewa¿ z racji dydaktycznego profilu du¿o musimy
pracowaæ/ przygotowywaæ w grupach lub parach – ca³e
szczêœcie nie jesteœmy wiêc anonimowi, a rzecz to nie-
spotykana na olbrzymim Freie Universität, gdzie nawet
na seminariach siedzi po 40 osób (wiem, bo na pocz¹tku
roku „pozwiedza³am” ró¿ne przedmioty na ró¿nych kie-
runkach, szukaj¹c najlepszych odpowiedników dla mo-
jego poznañskiego programu studiów). Z oferty DaF-u
wybra³am w tym semestrze nastêpuj¹ce przedmioty:
Grammatik des Deutschen als Zielsprache, Spracher-
werb, Dramapädagogik, Phonetik und Ausspracheschu-
lung im DaF-Unterricht, Deutsche Kultur in globaler
Perspektive ( kryje siê po tym ostatnim takie realiozna-
wstwo dla nauczycieli niemieckiego).
Oprócz przedmiotów z Deutsch als Fremdsprache robiê
te¿ cztery kursy na innym kierunku, edytorstwie. Wszy-
stko dlatego, ¿e zajêcia, na które tu uczêszczam, musz¹
byæ jak najbardziej zbli¿one do programu zajêæ na UAM
-ie. W programie 4. roku lingwistyki mamy przedmiot
„Wirtschaftsdeutsch”, który, rzecz jasna, w czystej
„polskiej” formie nie jest tu oferowany – powinnam za-
miast tego zapisaæ siê na jakieœ przedmioty na wydziale
ekonomicznym. ¯eby jednak przejœæ przez to w miarê
bezboleœnie (ekonomia, jak siê domyœlasz, to nie jest to,
co mnie najbardziej interesuje…), znalaz³am furtkê
w³aœnie na edytorstwie w postaci przedmiotów zwi¹za-
nych z praktyk¹ wydawnicz¹: praktyczne wydawnic-
twoznawstwo, prawo autorskie i wydawnicze,
mikroekonomia dla filologów. Zatem chc¹c nie chc¹c,
trochê z przymusu, poszerzam swoje horyzonty tak¿e w
innych dziedzinach ni¿ nauczanie jêzyków obcych i, nie
powiem, choæ mo¿e nie jest to coœ, co chcia³bym robiæ w
¿yciu, mam wra¿enie, ¿e mo¿e siê to kiedyœ przydaæ;
jest to te¿ pewna odskocznia od dydaktyki i metodyki
(którymi na trzecim roku w Poznaniu zajmowaliœmy siê
non stop), która zmusza cz³owieka do zainteresowania
siê œwiatem dooko³a i zrzucenia klapek z oczu, za-
wê¿aj¹cych pole widzenia do jednej, bardzo w¹skiej
dziedziny.
Je¿eli chodzi o sam uniwersytet i poziom zajêæ – to
wra¿enia mam mieszane. Czar niemieckich uniwersyte-
tów prys³ po mniej wiêcej dwóch tygodniach, kiedy
przekona³am siê, ¿e – bez wzglêdu na wyposa¿enie bib-
liotek (biblioteka filologiczna jest tu ogromna i przebo-
gata) i sal zajêciowych - cechy ludzkiego charakteru s¹
takie „miêdzynarodowe” – tzn. nie mo¿na mówiæ
ogólnie o poziomie uniwersytetu, ale o konkretnych

zajêciach u konkretnego wyk³adowcy. Tak samo tu, jak
i w Polsce zdarzaj¹ siê zajêcia, na których wyk³adowcy
mówi¹ monotonnie przez 1,5 h, choæ prowadz¹ (niby z
za³o¿enia interaktywne) seminarium. S¹ jednak na
szczêœcie takie zajêcia, na które chodzê z ochot¹ (np.
œwietnie jest prowadzona fonetyka, bardzo ciekawa jest
tak¿e pedagogika dramatu (wyk³adowczyni – notabene
– Polka) - nie mia³am wczeœniej pojêcia, ¿e mo¿na tak
wspaniale pracowaæ z tekstami, nawet na lekcji jêz. ob-
cego, za pomoc¹ technik dramowych!). Je¿eli mam byæ
jednak szczera, to pod k¹tem zaanga¿owania wyk³ado-
wców bilans wypada zdecydowanie lepiej na korzyœæ
Polski: z obecnej perspektywy doceniam naprawdê po-
znañski Instytut Lingwistyki Stosowanej i jego obecn¹
kadrê i widzê teraz naprawdê wyraŸnie, jaki wk³ad pra-
cy musieli wk³adaæ w przygotowanie siê do zajêæ z
nami. Mimo tego pozostajê przy mojej decyzji pozosta-
nia w Berlinie na dwa semestry – b¹dŸ co b¹dŸ jednego
w Polsce nie znajdê nawet na najlepszych zajêciach:
¿ywego, naturalnego jêzyka dooko³a i ró¿nych ¿ycio-
wych sytuacji, w których trzeba go u¿ywaæ. Jeszcze co
do samych ró¿nic, które rzucaj¹ siê w oczy przy porów-
nywaniu polskiego i niemieckiego systemu studiowania
to po pierwsze mam wra¿enie, ¿e niemieccy studenci
musz¹ wiêcej czytaæ na zajêcia (niestety, kilkudzie-
siêciostronicowe artyku³y naukowe zadawane z tygo-
dnia na tydzieñ nie zawsze s¹ omawiane lub s¹ omawia-
ne pobie¿nie – co mnie pocz¹tkowo, przyznam,
strasznie dra¿ni³o). Po drugie, nie ma systematycznego
sprawdzania wiedzy – brak wejœciówek, kolokwiów –
ka¿dy uczy siê sam do koñcowego egzaminu lub przy-
gotowuje sam do napisania pracy semestralnej; szczerze
mówi¹c, trochê mi brakuje kolokwiów: choæ mo¿na siê
k³óciæ, czy motywacja zewnêtrzna jest konieczna (tak,
tak, wiemy, student powinien sam z siebie byæ zmoty-
wowany…), to z drugiej strony nie da siê zaprzeczyæ, ¿e
regularne kartkówki daj¹ te¿ regularny feedback – czy
cz³owiek uczy siê wystarczaj¹co du¿o lub czy idzie w
dobr¹ stronê. Ró¿nic¹ s¹ te¿ rozleg³e prace semestralne
na zaliczenie przedmiotu, jeœli nie koñczy siê on egza-
minem: s¹dz¹c po zadanej objêtoœci s¹ to takie „ma³e li-
cencjaty” – polski student nie jest przyzwyczajony do
takiej iloœci pisania, u nas wszystko koñczy³o siê egza-
minem.
O ile w kwestii uniwersytetu odnajdujê plusy i minusy,
to w kwestii kontaktów miêdzyludzkich nawi¹zanych
tutaj mogê wypowiadaæ siê tylko w samych superlaty-
wach. Teraz mogê ju¿ z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ -
trafi³am na genialny akademik!!! – kameralny, prowa-
dzony przez t¹ katolick¹, ekumeniczn¹ wspólnotê Che-
min Neuf (opowiada³am Ci chyba co nieco latem?), i
bardzo miêdzynarodowy: piêcioro Niemców, szeœcioro
Francuzów, Czeszka, Chinka, ja z Polski, mieszka³a te¿
Wêgierka. Przez to, ¿e nie tylko razem mieszkamy, ale
te¿ razem modlimy siê i mamy wspólne posi³ki (ponie-
dzia³ek: wspólna uroczysta kolacja, potem kr¹g modli-
tewny/grupa dzielenia; pi¹tek: jutrznia + wspólne œnia-
danie), zd¹¿yliœmy siê ju¿ dobrze poznaæ i zawi¹za³y siê
dot¹d ju¿ naprawdê mocne znajomoœci, grupa osób, na
które mo¿na liczyæ – co, nie powiem, w obcym i ogro-
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mnym mieœcie jak Berlin, daje poczucie stabilnoœci. I
daje te¿ kontakt z innymi kulturami na wyci¹gniêcie
rêki – si³¹ rzeczy rozmawia siê o Francji, Wêgrzech,
Chinach, Niemczech, Czechach, porównuje, analizuje.
Z ciekawych punktów programu samokszta³ceniowego
wspomnê nasz¹ „polsko-francusk¹ szko³ê jêzykow¹” –
na zasadzie tandemu: polski za francuski i odwrotnie –
bardzo to przyjemna forma nauki, korzyœci podwójne:
oprócz naukowych, tak¿e towarzyskie.
W³aœnie akademik pomóg³ mi przemóc têsknotê za
Polsk¹, z któr¹ pocz¹tkowo musia³am walczyæ, i po-
zwoli³ poczuæ siê w Berlinie „u siebie”. Nie przypusz-
cza³am nawet, ¿e tak bardzo mi bêdzie brakowaæ jêzyka
polskiego, mentalnoœci, kultury... I przez to by³o mi w
Niemczech przez jakiœ czas bardzo – niewygodnie. Z
têsknoty chodzi³am po ulicach œpiewaj¹c sobie patrioty-
czne pieœni albo powtarzaj¹c „rrrrrrrrrrr” – tego naszego
przedniojêzykowego, rolowanego „r” Niemcy nie po-
trafi¹ wymówiæ. Bywa³o te¿, ¿e siedzia³am na zajêciach
i patrz¹c w wyk³adowczyniê, która przedstawia³a treœci
w sposób, o którym mo¿na by³o wszystko powiedzieæ,
ale nie, ¿e by³ interesuj¹cy, myœla³am sobie (wybacz
okreœlenie): „ Ale po ja tu siedzê? Po co ja ciê, babo,
s³ucham? Przecie¿ mog³abym siê tego samego uczyæ po
polsku!”. Ale na szczêœcie kiedy znajomoœci zaczê³y siê
zacieœniaæ, cz³owiek przesta³ byæ na uczelni anonimo-
wy, jakby to powiedzieæ gwar¹ dydaktyczn¹: kiedy
treœci zosta³y spersonalizowane, zaczê³o mi zale¿eæ, by
naprawdê aktywnie kszta³towaæ ten pobyt i wzi¹æ z nie-
go najwiêcej jak siê da. Mo¿e to brzmi œmiesznie, ale ta-
kie by³o w³aœnie „oswajanie z obcoœci¹”, i jak obserwujê
innych studentów zza granicy, ka¿dy, szybciej lub wol-
niej, przechodzi³ to samo. Ale o to chyba miêdzy innymi
w zagranicznych pobytach chodzi – ¿eby nam by³o nie-
wygodnie, ¿eby cz³owiek musia³ spojrzeæ na realia, w

których ¿yje, z innej perspektywy, przemyœla³, doceni³?
Dlatego cieszê siê, ze jestem w Berlinie i zostajê ca³y
rok.
[..] Chcia³am Ci jeszcze napisaæ, jak sobie, oprócz pieœni
patriotycznych i powtarzania polskich g³osek, radzi³am
z têsknot¹. Otó¿ wiedz¹c, ¿e na pewno bêdzie mi ¿al Pol-
ski (oj, znam ju¿ siebie 22 lata..), wyje¿d¿aj¹c zaopa-
trzy³am siê w odpowiedni¹ lekturê: wziê³am ku
pokrzepieniu serca „Ogniem i mieczem” i tego bia³ego
Wañkowicza, którego mi kiedyœ sprezentowa³aœ. A ¿e w
tym zbiorowym tomie na koñcu by³a korespondencja
Wañkowicza z córkami i córek miêdzy sob¹, której nie
zna³am, od tego zaczê³am. I tak sobie jeŸdzi³am w me-
trze z t¹ bia³¹ ceg³¹ i czyta³am korespondencjê z dwu-
dziestolecia, a potem ju¿ tê wojenn¹. I muszê Ci powie-
dzieæ, ¿e siê trochê poczu³am, jakbym siê identyfi-
kowa³a z Tili i Krysi¹: oczywiœcie emigracji w Ameryce
ani „spotkania” z Niemcami w okupowanej Warszawie
nie wolno mi porównywaæ z moim pobytem za granic¹,
ale w tej konfrontacji z obcoœci¹ coœ nas ³¹czy i pewne
przemyœlenia egzystencjalne lat dwudziestu kilku
mia³yœmy wspólne. Doœæ powiedzieæ: nie przypusz-
cza³am, ¿e takie wra¿enie zrobi¹ na mnie listy Wañko-
wiczówien, w berliñskim metrze czytane na pewno ina-
czej ni¿ w Polsce. I w³aœnie te listy jakoœ pomog³y mi siê
wzi¹æ w garœæ i zmieniæ negatywne nastawienie do mo-
jego pobytu za granic¹: w koñcu dziêki temu, miejmy
nadziejê, m¹drzejsza wrócê do mojej Polski. [...]

Przypisy:

1) Rok akademicki 2012/2013  Freie Universität  w Berlinie.
Tekst jest przeredagowanym listem na u¿ytek publikacji.

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 sierpnia a 31 paŸdzier-
nika 2013 r.
Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia publi-
kowane s¹ wy³¹cznie w formie elektronicznej - w In-
ternecie. Dzienniki Ustaw dostêpne s¹ pod adresem
http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stro-
nie http://monitorpolski.gov.pl/.
Nowe przepisy:
1. 8 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 903
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013
r. (sygn. akt K 13/10) o zbadanie zgodnoœci art. 30a ust.
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej  - orzeczenie:
art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta
Nauczyciela jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. 22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 956
rozporz¹dzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w spra-
wie udzielania gminom dotacji celowej z bud¿etu pañ-
stwa na dofinansowanie zadañ w zakresie wychowania
przedszkolnego - wesz³o w ¿ycie czêœciowo z dniem 1
wrzeœnia 2013 r., a czêœciowo odpowiednio 1 stycznia
2015 r. oraz 1 wrzeœnia 2015 r. - okreœla:
1) tryb udzielania dotacji,
2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci,
którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskaza³
miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego
mimo ci¹¿¹cego na gminie obowi¹zku zapewnienia tym
dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkol-
nego,
3) sposób ustalania œredniorocznej liczby dzieci korzy-
staj¹cych z wychowania przedszkolnego na obszarze
danej gminy,
4) sposób rozliczania dotacji, w tym sposób ustalania
wysokoœci dotacji podlegaj¹cej zwrotowi, oraz wzór fo-
rmularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dota-
cji.
3. 6 wrzeœnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1035 rozporz¹dzenie RM z dnia 23 sierpnia 2013 r. w
sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy
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dzieciom i uczniom w formie zasi³ku losowego na cele
edukacyjne w 2013 r. - wesz³o w ¿ycie z dniem 7 wrzeœ-
nia 2013 r. - okreœla:
1) szczegó³owe warunki udzielania pomocy dzieciom i
uczniom objêtym Rz¹dowym programem pomocy dzie-
ciom i uczniom w formie zasi³ku losowego na cele edu-
kacyjne w 2013 r., ustanowionym uchwa³¹ nr 148/2013
Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie
Rz¹dowego programu pomocy dzieciom i uczniom w fo-
rmie zasi³ku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.,
2) formy i zakres pomocy,
3) tryb postêpowania w sprawie udzielania pomocy.
4. 10 wrzeœnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1050 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 14 sierpnia
2013 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania
pracowników samorz¹dowych.
5. 11 wrzeœnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1065 rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 10 wrzeœnia 2013
r. w sprawie szczegó³owego zakresu zadañ realizowa-
nych przez Agencjê Rynku Rolnego zwi¹zanych z wdro-
¿eniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu „Owoce w szkole” - wesz³o w ¿ycie z dniem
11 wrzeœnia 2013 r. - okreœla:
udostêpnianie dzieciom uczêszczaj¹cym w roku szkol-
nym 2013/2014 do klas I-III szkó³ podstawowych oraz
ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia, jab³ek,
gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki s³od-
kiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-wa-
rzywnych, w okresie od dnia:
1) 14 paŸdziernika 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r.,
2) 3 lutego 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r.
6. 27 wrzeœnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1144 obwieszczenie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 18 li-
pca 2013 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pra-
cowników jednostek sfery bud¿etowej.
7. 8 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1191 wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24
wrzeœnia 2013 r. (sygn. akt K 35/12) o zbadanie zgodno-
œci art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Pol-
skiej - orzeczenie:
Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o sy-
stemie oœwiaty (dot. oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów) jest niezgodny z art. 92 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - traci moc obo-
wi¹zuj¹c¹ z up³ywem 18 (osiemnastu) miesiêcy od dnia
og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP.
8. 14 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1207 obwieszczenie MEN z dnia 20 czerwca 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegó³owych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreœle-
nia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ na-
uczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub
ukoñczonego zak³adu kszta³cenia nauczycieli,
9. 29 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1255 UMOWÊ miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rz¹dem Czarnogóry o wspó³pracy w dziedzinie
kultury, edukacji i nauki podpisan¹ dnia 26 paŸdzierni-
ka 2012 r.,
10. 29 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. -
poz. 1256 OŒWIADCZENIE RZ¥DOWE w sprawie
mocy obowi¹zuj¹cej Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rz¹dem Czarnogóry o wspó³pracy w
dziedzinie kultury, edukacji i nauki podpisanej w War-
szawie dnia 26 paŸdziernika 2012 r.,
11. 29 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. -
poz. 1257 rozporz¹dzenie MEN z dnia 11 paŸdziernika
2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspoma-

gania rozwoju dzieci - wesz³o w ¿ycie z dniem 30
paŸdziernika 2013 r. - okreœla:
¿e wczesne wspomaganie mo¿e byæ organizowane nie
tylko w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w
specjalnych, ale tak¿e w innych formach wychowania
przedszkolnego.
Przepisy zmieniane:
1. 9 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 910
rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 9 lipca 2013 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie przygotowania zawo-
dowego doros³ych - wesz³o w ¿ycie z dniem 24 sierpnia
2013 r.
- uzupe³nia w zakresie egzaminu potwierdzaj¹cego kwa-
lifikacje w zawodzie.
2. 12 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 913
rozporz¹dzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy - wesz³o w ¿ycie z dniem 1
wrzeœnia 2013 r.,
3. 22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 957
rozporz¹dzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków organizo-
wania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych
spo³ecznie w przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach ogól-
nodostêpnych lub integracyjnych - wesz³o w ¿ycie z
dniem 23 sierpnia 2013 r.
- na nowo definiuje indywidualny program edukacy-
jno-terapeutyczny.
4. 22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 958
rozporz¹dzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków organizo-
wania kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych
spo³ecznie w specjalnych przedszkolach, szko³ach i od-
dzia³ach oraz w oœrodkach - wesz³o w ¿ycie z dniem 23
sierpnia 2013 r.
- na nowo definiuje indywidualny program edukacy-
jno-terapeutyczny.
5. 30 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 993
rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publi-
cznych szko³ach i placówkach artystycznych - wesz³o w
¿ycie czêœciowo z dniem 1 wrzeœnia 2013 r., a czêœcio-
wo wchodzi z dniem 1 wrzeœnia 2014 r.
- zmienia przepisy dotycz¹ce przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w publicznych szko³ach i placów-
kach artystycznych.
6. 10 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1199 ustawê z dnia 13 wrzeœnia 2013 r. zmieniaj¹ca
ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z reali-
zacj¹ ustawy bud¿etowej (art. 1 pkt 2 w zakresie art. 37e)
- wesz³a w ¿ycie z dniem 10 paŸdziernika 2013 r.
7. 30 paŸdziernika 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1265 ustawê z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz ustawy o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw -
wchodzi w ¿ycie z dniem 14 listopada 2013 r., a czêœcio-
wo 1 wrzeœnia 2014 r.
- standaryzuje liczebnoœæ klas I-III szko³y podstawowej
od 1 wrzeœnia 2014 r., dookreœla czas rozpoczynania
spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzieci szeœciolet-
nie.
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Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Subkultury m³odzie¿owe
(wybór literatury  ze zbiorów CDN PBP w Lesznie)

Ewa Staniszewska
nauczyciel bibliotekarz
CDN – PBP w Lesznie

Ksi¹¿ki:
1. Bikiniarze: pierwsza polska subkultura / Maciej
Ch³opek.- Warszawa: Wydaw. Akademickie „¯ak”,
2005. Sygnatura:  84790
2. Ekstremalne zabawy m³odych: moda, hobby i pra-
gnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati;
t³. Krystyna Kozak.- Kielce: Wydaw. „Jednoœæ”, cop.
2007. Sygnatura:  87397
3. M³odzie¿ a subkultury: problematyka edukacyjna /
Marek Jêdrzejewski.- Warszawa: „¯ak”, 1999.
Sygnatura: 77556 , 77557 , 77558 Czyt.IX-A 2 , 86751
4. My œmiecie: git ludzie, skini, sataniœci, krysznaici /
Marek Jêdrzejewski.- Warszawa: Agencja Wydaw. La-
wsonia, 1993. Sygnatura:  72018
5. Od subkultury do kultury alternatywnej: wprowadze-
nie do subkultur m³odzie¿owych / Marian Filipiak.- Lu-
blin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Sk³odowskiej, 1999.
Sygnatura:  80618
6. Podkultury m³odzie¿owe w œrodowisku szkolnym i
pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanis³awa
Kawuli i Henryka Machela. Toruñ: Wydaw. Adam Mar-
sza³ek, 2001. Sygnatura:  80731
7. Podkultury m³odzie¿owe w œrodowisku szkolnym i
pozaszkolnym: praca zbiorowa / pod red. Stanis³awa
Kawuli i Henryka Machela.- Toruñ: Wydaw. Adam Ma-
rsza³ek, [200-]. Sygnatura:  83629
8. Subkultury a przemoc: w perspektywie psychoeduka-
cji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i m³odzie¿y / Ma-
rek Jêdrzejewski.- Warszawa: Wydaw. Akademickie
„¯ak”, cop. 2001. Sygnatura: 80850-Czyt.-IX-A 2,
85608
9. Subkultury m³odzie¿owe: aspekty psychospo³eczne /
Przemys³aw Piotrowski.- Warszawa: Wydaw. Akade-
mickie „¯ak”, 2003. Sygnatura: 83094, 83095-Czyt.-
IX-A 2
10. Subkultury m³odzie¿owe: bunt nie przemija / Bog-
dan Prejs.- Katowice: Wydaw. KOS, 2005.
Sygnatura:  86503
11. Ucieczka, bunt, twórczoœæ : subkultura hip-hopowa
w poszukiwaniu autentycznego stylu ¿ycia / Joanna
Rych³a.- Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2005.
Sygnatura:  84811-Czyt.-IX-A 2

Artyku³y z czasopism:
1. Aspiracje m³odzie¿y deklaruj¹cej przynale¿noœæ do
subkultur / Anna Wawrzczak-Gazda // Problemy
Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 34-40
2. Deprywacyjne zachowania m³odzie¿y w subkulturze
wojskowej / Bogdan Chmieliñski, Pawe³ Wasilewski //
Pedagogika Spo³eczna. - 2007, nr 3, s.121-131
3. „Drugie ¿ycie” szko³y / Marek Jêdrzejewski // Proble-
my Opiekuñczo-Wychowawcze.- 2000, nr 3, s.19-24
4. „Drugie ¿ycie” w wychowaniu zbiorowym dzieci i
m³odzie¿y / Adam Szecówka // Opieka. Wychowanie.
Terapia. - 2008, nr 1-2, s.31-37
5. Emo to wiêcej ni¿ tylko ubiór? / Alina Tomaszewska
// Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s.
22-28

6. Kosmologia subkultur i profilaktyki / Marcin J. So-
chocki // Remedium. - 2004, nr 2, s.1-3
7. Kultura techno i mit wspólnoty / Les³aw Micha³owski
// Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze.- 1999, nr 4
dod., s.(6)-(10)
8. Media a subkultury m³odzie¿owe / Marek Jêdrzeje-
wski // Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2000,
nr 6, s. 27-32
9. Motywy uczestnictwa w subkulturze szalikowców /
Andrzej Ryk // Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze. -
1999, nr 6, s. 26-29
10. Nieformalne grupy rówieœnicze / Krystyna Schulz //
Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 54-56
11. O co chodzi m³odzie¿owym subkulturom? / Jan Ta-
tarowicz // Nowa Szko³a. - 2001, nr 6, s. 38-42
12. O co chodzi m³odzie¿owym subkulturom? / Anna
Nowak // Nowa Szko³a. - 2006, nr 4, s.19-24
13. Odmiennoœæ a niepowodzenia szkolne / Anna Karpi-
ñska // Wychowanie na co Dzieñ. - 2003, nr 6, s. 3-6
14. Podkultura uczniowska / Danuta Rode // Problemy
Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 32-35
15. Podkultury m³odzie¿owe: (wybrane etiologiczne
aspekty zjawiska oraz ogólne wskazania profilaktyczne)
/ Teresa So³tysiak // Wychowanie na co Dzieñ. - 1998,
nr 3, s. 3-6
16. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieœniczej
w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka. Wychowanie. Te-
rapia. - 2009, nr 1-2, s. 8-14
17. Przestêpczoœæ nieletnich a subkultury m³odzie¿owe
lat dziewiêædziesi¹tych / Stanis³aw Nawalany // Proble-
my Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25-31
18. Stosunek cz³onków grup subkulturowych (szaliko-
wców, hip-hopowców i techno-fanów) do wartoœci pa-
triotyzmu i pracy / El¿bieta Patyk // Edukacja i Dialog. -
2011, nr 1-2, s.16-19
19. Straight edge / Beata Hoffmann // Problemy Opieku-
ñczo-Wychowawcze - 2005, nr 7, s. 18-21
20. Subkultury: zestawienie bibliograficzne // Bibliote-
ka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 26-28
21. Subkultury w opinii m³odzie¿y / Janina Janowska,
Teresa Zubrzycka-Maci¹g // Problemy Opiekuñczo-
Wychowawcze. - 1998, nr 10, s.22-23
22. Subkulturowy epigonizm / Wies³aw Sikorski // Pro-
blemy Opiekuñczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4 dod., s.
(2)-(5)
23. Subkultury m³odzie¿owe: wybór bibliografii z lata
2000-2008 / oprac. Renata Zubowicz // Problemy
Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s.61-64
24. Systemy wartoœci w subkulturach m³odzie¿owych
(na przyk³adzie skinów, punków i rastamanów) / Mi-
ros³awa Czerniawska // Edukacji. - 2000, nr 4, s. 55-65
25. Techno - subkultura smutku / Beata Hoffman // Pro-
blemy Opiekuñczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s.8-13
26. Traceurzy - wytyczaj¹cy nowe szlaki wœród subkul-
tur m³odzie¿owych / ¯aneta E. Tempczyk // Wychowa-
nie na co Dzieñ. - 2012, nr 12, s.13-17
27. Uczestnictwo w grupach negatywnych / B³a¿ej
Smykowski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 45-48
28. Wspó³czesne podkultury m³odzie¿owe: kontestacja
czy przestêpczoœæ / Stanis³aw Kawula // Wychowanie
na co Dzieñ. - 2000, nr 7-8, s. 11-15
29. Zmieniaj¹ca siê scena subkultur m³odzie¿owych /
Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuñczo-Wycho-
wawcze. - 2012, nr 3, s. 29-34
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S³awomir Mro¿ek – ¿ycie i twórczoœæ
(wybór literatury za lata 1973-2013)

Ewa Staniszewska
nauczyciel bibliotekarz
CDN PBP w Lesznie

Bibliografia podmiotowa.

1. Amor / S³awomir Mro¿ek - Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 1979.
2. Baltazar: autobiografia / S³awomir Mro¿ek; [s³owo
wstêpne Antoni Libera]. - Warszawa : Oficyna Litera-
cka Noir sur Blanc, cop. 2006.
3. Cz³owiek wed³ug Mro¿ka: rysunki 1950-2000 / wy-
bór i oprac. Stanis³aw Rosiek - Gdañsk: „S³owo/Obraz
Terytoria”, 2000.
4. Dwa listy / S³awomir Mro¿ek - Kraków: Wydawnic-
two Literackie, 1974.
5. Dziennik. T. 1, 1962-1969 / S³awomir Mro¿ek - Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
6. Dziennik. T. 2, 1970-1979 / S³awomir Mro¿ek - Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 2012.
7. Dziennik. T. 3, 1980-1989 / S³awomir Mro¿ek; [t³.
fragm. z jêz .fr. Magdalena Kamiñska-Maurugeon, z
jêz. ang. Krzysztof Ob³ucki] - Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2013.
8. Epoka „Szpilek” 1974-1982 / S³awomir Mro¿ek;
oprac. Stanis³aw Rosiek - Gdañsk : „s³owo/obraz teryto-
ria”, cop. 2005.
9. Jak zosta³em filmowcem / S³awomir Mro¿ek ; wybór i
oprac. Tadeusz Nyczek - Warszawa: „Noir sur Blanc”,
2004.
10. Jak zosta³em recenzentem / S³awomir Mro¿ek; wy-
bór i oprac. Tadeusz Nyczek - Warszawa:  Wydawnic-
two Noir sur Blanc, cop. 2005.
11. Krótkie, ale ca³e historie: opowiadania wybrane /
S³awomir Mro¿ek - Wyd. 1. w tej ed. - Warszawa: Ofi-
cyna Literacka Noir sur Blanc, 2011.
12. Listy 1963-1975 / Mro¿ek, Tarn; wstêp Erwin Axer,
S³awomir Mro¿ek; pos³. i koment. Maria Prussak - Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 2009.
13. Maleñkie lato / S³awomir Mro¿ek - Warszawa:
„Noir sur Blanc”, 2001.
14. Ma³e listy / Stanis³aw Mro¿ek; [aut. rys. S³awomir
Mro¿ek] - Warszawa : „Noir sur Blanc”, 2000.
15. Ma³e prozy / S³awomir Mro¿ek; [wstêp, wybór oraz
uk³ad tekstów i grafik Tadeusz Nyczek] - Kraków: Ofi-
cyna Literacka, 1990.
16. Mi³oœæ na Krymie: [komedia tragiczna w trzech
aktach] / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, cop. 1994.
17. Moniza Clavier / S³awomir Mro¿ek - Kraków ;
Wroc³aw: Wydawnictwo Literackie, 1983.
18. Od s³u¿by postêpowi do „Postêpowca” / S³awomir
Mro¿ek; oprac. Anna Rozwadowska i Stanis³aw Rosiek.
Gdañsk: „S³owo/Obraz Terytoria”, cop. 1997.
19. Opowiadania / S³awomir Mro¿ek - Kraków: Wy-
dawnictwo Literackie, 1981.
20. Opowiadania i donosy: 1980-1989 / S³awomir Mro-
¿ek. - Warszawa: „Noir sur Blanc”, [1995].
21. Pamiêtnik; Ucieczka na po³udnie / S³awomir Mro-
¿ek; oprac. Anna Rozwadowska - Warszawa: „Noir sur
Blanc”; Gdañsk: „S³owo/Obraz Terytoria”, cop. 2000.
22. Pieszo / S³awomir Mro¿ek. - Warszawa: Czyt. 1983.

23. Polska w obrazach i inne polskie cykle / S³awomir
Mro¿ek; oprac. Stanis³aw Rosiek. - Gdañsk:
„S³owo/Obraz Terytoria”, cop. 1998.
24. Powieœci / S³awomir Mro¿ek; [oprac. graf. Tomasz
Lec] - Warszawa: „Noir sur Blanc”, 1998.
25. Przez okulary 1960-1964 / S³awomir Mro¿ek; oprac.
Stanis³aw Rosiek - Gdañsk : „S³owo/Obraz Terytoria”,
cop. 2002.
26. Rysunki / S³awomir Mro¿ek. - Warszawa: „Iskry”,
1982.
27. Sztuki odnalezione ma³e i mniejsze / S³awomir
Mro¿ek; [pos³. Tadeusz Nyczek] - Warszawa: Oficyna
Literacka Noir sur Blanc, cop. 2010.
28. Tango: sztuka w trzech aktach / S³awomir Mro¿ek -
Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc, cop.
2010.
29. Tango; S³oñ; Wesele w Atomikach; Woda / S³awo-
mir Mro¿ek - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawni-
cza, 1989.
30. Tango z samym sob¹: utwory dobrane / S³awomir
Mro¿ek; koncepcja ksi¹¿ki, wybór tekstów i wstêp Ta-
deusz Nyczek. - Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur
Blanc, 2009.
31. Teatr 1 / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, [1995].
32. Teatr 2 / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, [1996].
33. Teatr 3 / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, 1997.
34. Teatr 4 / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, 1997.
35. Teatr 5 / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, 1998.
36. Teatr 6 / S³awomir Mro¿ek - Warszawa: „Noir sur
Blanc”, 1998 .
37. Trzy d³u¿sze historie / S³awomir Mro¿ek - Warsza-
wa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2012.
38. Ucieczka na po³udnie / S³awomir Mro¿ek; [oprac.
graf. Tomasz Lec] - Warszawa: „Noir sur Blanc”, 2002.
39. Utwory sceniczne. T. 1 / S³awomir Mro¿ek - Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 1973.
40. Utwory sceniczne. T. 2 / S³awomir Mro¿ek - Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie, 1973.
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