
O
R

G

A
NIZACJA

ISO
9001PROBLEMY

OSWIATY

I WYCHOWANIA

NR 1/2014

KWIECIEN
2014 ROK

,

CENTRUM   DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  W  LESZNIE

,

Autoagresja u dzieci

i m³odzie¿y

z niepe³nosprawnoœci¹

intelektualn¹ ................3

Jak w praktyce szkolnej
wykorzystaæ
diagnostykê opart¹ na
inteligencjach
emocjonalnych? ..........9



2

Nr 1/2014 Problemy Oœwiaty i Wychowania

Szanowni Pañstwo,

polecaj¹c uwadze najnowszy numer
„Problemów Oœwiaty i Wychowania”,
w którym zamieszczamy ostatnie usta-
lenia w sprawie matury z jêzyka pol-
skiego w 2015 r. mamy nadziejê
dostarczyæ Pañstwu kompetentne i
aktualne informacje o tym wa¿nym
problemie polskiej szko³y. Pani Edyta
Zarembska-Marciniak doradca z jêzy-
ka polskiego w Centrum Doskonalenia
Nauczycieli uczestniczy³a w szkole-
niach organizowanych przez Oœrodek
Rozwoju Edukacji i Centraln¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹ dla liderów i przekazu-
je Pañstwu relacjê z proponowanych
zmian. Ta sama Autorka przekazuje do
wykorzystania ponadto ciekawy scena-
riusz cyklu lekcji z zastosowaniem teo-
rii wielorakich inteligencji Howarda
Gardnera na jêzyku polskim w zabawie
edukacyjnej.

Artyku³ Pani Donaty Waszyñ-
skiej -Samolak o dzieciach i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej intelektualnie, doko-
nuj¹cych ró¿nych aktów autoagresji
wprowadza nas w ich œwiat mo¿liwej
komunikacji i wyra¿ania w³asnych po-
trzeb i frustracji. Autorka analizuje w
nim takie zachowania oraz okreœla
czynniki nañ wp³ywaj¹ce.

O samodzielnych zachowa-
niach przedszkolaków pisze natomiast

Pani Emilia Chrzanowska,
podkreœlaj¹c, ¿e nabywanie ich po-
winno nastêpowaæ w ciep³ej i bezpie-
cznej atmosferze, na które oprócz
rodziców i najbli¿szego œrodowiska
du¿y wp³yw ma nauczyciel przedszko-
la. Mo¿e on z powodzeniem wspieraæ
ten rozwój.

Pani Maria Korczak przed-
stawia natomiast sprawozdanie z pro-
jektu miêdzynarodowej wspó³pracy
szkó³ w zakresie zarz¹dzania jako-
œci¹. Lektura tego artyku³u mo¿e byæ
doskona³¹ inspiracj¹ do nawi¹zania
takiej wspó³pracy i zastosowania
swoistego badania jakoœci w dziedzi-
nie edukacji i szkolenia.

Nowe i zmienione przepisy z
zakresu przede wszystkim prawa
oœwiatowego za okres od 1 listopada
2013 do 31 stycznia 2014 r. przytacza
Pan Leszek Zaleœny.

Ciekawej lektury.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Autoagresja u dzieci i m³odzie¿y
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Zachowania niepo¿¹dane czy funkcjonalne?

Wychowanie

Donata Waszyñska-Samolak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Zachowanie autoagresywne
demonstrowane przez osoby

z g³êbszym upoœledzeniem
bywa czasami

jedynym dostêpnym
sposobem wyra¿ania siebie

Muhl

Zró¿nicowane spectrum zachowañ autoagresy-
wnych przejawiane przez dzieci i m³odzie¿ z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ stanowi zawsze rodzaj
sporego wyzwania dla kompetencji zawodowej, intuicji
pedagogicznej oraz codziennej fachowoœci ka¿dego
oligofrenopedagoga. Autoagresja w ujêciu pojêciowym
oznacza skierowanie dzia³añ agresywnych ku sobie,
niejako do wewn¹trz. Zachowania autoagresywne s¹ za-
wsze behawioraln¹ realizacj¹ tego kierunku.

Kwalifikowane s¹ tu wszelkie dzia³ania, któ-
rych skutkiem jest wyrz¹dzenie sobie szkody fizycznej
b¹dŸ psychicznej. W przypadku dzieci i m³odzie¿y z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, na skutek powta-
rzaj¹cego siê reagowania zachowaniem autoagresyw-
nym na dan¹ grupê bodŸców, mo¿e w bardzo krótkim
czasie dojœæ do wykszta³cenia siê trwa³ej predyspozycji,
specyficznej tendencji. Dyspozycjê tê nazywa siê w li-
teraturze przedmiotu autodestruktywnoœci¹. (Brezo-
wsky, Kopeæ).

W przypadku osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ taki rodzaj reagowania zdaniem Baumeiste-
ra i Rollingsa ³atwo staje siê zachowaniem nawykowym
i przyjmuje charakter stereotypowy. Najczêstszym skut-
kiem tego typu aktywnoœci jest sta³e uszkadzanie w³as-
nego cia³a.

Analizuj¹c wyniki badañ dotycz¹ce czêstotli-
woœci wystêpowania zachowañ autoagresywnych w
grupie dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intele-
ktualn¹, mo¿na stwierdziæ, i¿ istnieje istotna ró¿nica po-
miêdzy czêstotliwoœci¹ przejawiania tej formy
zachowañ u osób przebywaj¹cych w zinstytucjonalizo-
wanych domach opieki a osobami przebywaj¹cymi w
domach rodzinnych. (Kopeæ)

Stwierdza siê te¿ istotn¹ korelacjê pomiêdzy
stopniem niepe³nosprawnoœci intelektualnej, a czêstotli-
woœci¹ podejmowania zachowañ autoagresywnych
(Muhl, Klauss, Rohjan, Kopeæ). Im ni¿szy stopieñ inte-
ligencji, tym wiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
zachowania autoagresywnego. Nale¿y tu jednak uwz-
glêdniæ równie¿ inne czynniki warunkuj¹ce pojawienie

siê tendencji autodestrukcyjnych takie jak: (warunki
bytowe, sposoby komunikowania siê, stymulacjê roz-
wojow¹ i terapeutyczn¹, losy indywidualne jednostki,
przemoc, nadu¿ycie seksualne).

Powstaje pytanie, jak zatem interpretowaæ i
skutecznie odszyfrowywaæ tê zagra¿aj¹c¹ zdrowiu dzie-
cka tendencjê realizuj¹c¹ siê poprzez gwa³towne gesty,
bicie siê, gryzienie, uderzanie g³ow¹, wyrywanie
w³osów, rozdrapywanie skóry, szczypanie, potrz¹sanie i
inne formy samouszkodzeñ ?

Zdaniem ekspertów, tylko pe³na œwiadomoœæ
wieloczynnikowych determinantów (biologicznych, ge-
netycznych, œrodowiskowych, biograficznych) pozwala
dostrzec ich w³aœciwy wymiar i bardzo istotny aspekt:
ü funkcjonalny (istniej¹ z jakiegoœ powodu),
ü komunikacyjny (s¹ po to, by poinformowaæ, porozu-

mieæ siê, wyraziæ coœ istotnego),
ü adaptacyjny (s¹ po to, by zrealizowaæ wa¿ne potrze-

by).
Przyjêcie przez pedagogów pracuj¹cych z

dzieæmi i m³odzie¿¹ zagro¿onych autodestrukcj¹ takiej
optyki problemu sprawia, ¿e nie traktuje siê tego typu
zachowañ jako zachowañ niepo¿¹danych, trudnych,
dezadaptacyjnych, zagra¿aj¹cych, czyli takich, które na-
le¿y tylko i wy³¹cznie eliminowaæ. Patrz¹c z tej perspe-
ktywy widzi siê potrzebê zinterpretowania ich,
odszyfrowania, odkodowania treœci, które nios¹, by na
kolejnym etapie wygaszaæ je lub spróbowaæ zast¹piæ in-
nymi strategiami radzenia sobie.

Wœród osób bêd¹cych œwiadkami samouszko-
dzeñ dzieci i m³odzie¿y pojawia siê zwykle silna potrze-
ba natychmiastowego przerwania takiego typu dzia³añ.
Jest to poniek¹d uzasadniona postawa z punktu widze-
nia zagro¿eñ zdrowia, a nawet ¿ycia jednostki dotkniêtej
autodestruktywnoœci¹. Jednak czasem takie przerwanie
komunikatu i treœci znaczeniowej, któr¹ on posiada
mo¿e byæ uznane przez dziecko jako pozbawienie pod-
miotowoœci czy odebranie jedynej mo¿liwoœci wyra¿e-
nia siebie i swoich istotnych potrzeb.
Czynniki istotnie wp³ywaj¹ce na mo¿liwoœæ pojawie-
nia siê zachowañ autodestrukcyjnych:
1.Zaburzenia sensoriostazy:

Jednym z aspektów homeostazy wprowadzo-
nej przez Cannona jest pojêcie sensoriostazy rozumia-
nej jako d¹¿enie uk³adu nerwowego do otrzymania z
zewn¹trz (ze œrodowiska) odpowiedniej (optymalnej)
iloœci informacji i bodŸców.
Do zaburzeñ sensoriostazy w przypadku dzieci i m³od-
zie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mo¿e dojœæ w
sytuacji:
ü deprywacji sensorycznej, gdy nie ma dostatecznej

iloœci bodŸców z otoczenia lub ich dop³yw jest zbyt
ma³y (iloœciowo i jakoœciowo) i nie odpowiada po-
trzebom jednostki,
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ü przeci¹¿enia iloœci¹ i jakoœci¹ docieraj¹cych ze œro-
dowiska bodŸców, które w znacznej mierze przekra-
cza mo¿liwoœci percepcyjne i adaptacyjne jednostki.

Œrodowisko dzieci i m³odzie¿y dotkniêtej nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ bywa czasem œrodowi-
skiem zbyt ubogim w bodŸce i stymulacje. Ograniczone
kontakty spo³eczne nacechowane s¹ izolacj¹ od ró¿nych
form i przejawów ¿ycia spo³ecznego. Wczeœnie dozna-
wana izolacja, nuda, opuszczenie spo³eczne znacznie
utrudniaj¹, a czasem uniemo¿liwiaj¹ prawid³owe
kszta³towanie siê relacji z obiektem, ta zaœ, jak siê oka-
zuje i jak dowodz¹ badania, ma fundamentalne znacze-
nia dla rozwoju JA - osoby.

W takich sytuacjach zachowanie autoagresyw-
ne pojawia siê jako wypracowana forma adaptacji do
trudnych i niesprzyjaj¹cych warunków rozwojowych.
Jako chêæ i potrzeba dostymulowania siê (Kopeæ, Babi-
ker, Arnold).

Zdaniem wielu specjalistów zachowania auto-
agresywne dzieci z g³êbszym stopniem niepe³nospraw-
noœci intelektualnej s¹ wynikiem zbyt ma³ej liczby
bodŸców do nich docieraj¹cych lub niewielkim ich zró¿-
nicowaniem. Zdarza siê, i¿ dzieci te ów deficyt uzu-
pe³niaj¹, kompensuj¹ sobie poprzez wybrane, dostêpne
formy zachowañ autodestrukcyjnych (bodŸce dotykowe
poprzez: gryzienie, uderzanie, drapanie, wyrywanie
w³osów).

Niekiedy dla dziecka z niepe³nosprawnoœci¹
powódŸ bodŸców, ich kumulacja i wysokie zró¿nicowa-
nie oraz nasilenie staj¹ siê stanem zagra¿aj¹cym, z któ-
rym jednostka sobie nie radzi. Pozostaj¹c w warunkach
przeci¹¿enia, nie mog¹c wybraæ konstruktywnej strate-
gii, wytwarza swój w³asny mechanizm obronny, w któ-
rym dominuj¹c¹ rolê mog¹ odgrywaæ zachowania
stereotypowe i autoagresywne.
2. Zaburzenia w odczuwaniu bólu

Istniej¹ badania potwierdzaj¹ce teoriê, ¿e za-
chowania autoagresywne mog¹ byæ powodowane zabu-
rzeniami w odczuwaniu bólu (Goldfarb, Rohjan).
Mechanizm hamowania czucia bólu podczas silnego
podniecenia emocjonalnego wywo³any jest selekcj¹ en-
dorfin (serotonina odpowiedzialna jest za nieodczuwa-
nie bólu podczas dzia³añ samouszkadzaj¹cych). Ból
pojawia siê dopiero po pewnym czasie. Samo zachowa-
nie jest w momencie podejmowania go skutecznym œro-
dkiem redukuj¹cym: napiêcie, poczucie pustki,
opuszczenia czy lêku. W wstêpnej fazie wi¹¿e siê ze sta-
nami: odprê¿enia, przyjemnoœci, niekiedy euforii. U
dzieci ze znaczn¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
samouszkodzenia mog¹ wystêpowaæ w chwilach silnie
odczuwanego bólu np. ucha, zêba.
3.Napiêcie emocjonalne  i frustracja.

Autoagresja to inaczej forma agresji przemie-
szczonej, ukierunkowanej na siebie samego. Do jej
przemieszczenia dochodzi wtedy, gdy wszystkie inne
mo¿liwoœci odreagowania zostan¹ zablokowane. W ta-
kim ujêciu cia³o zostaje jedynym i najbardziej dostêp-
nym celem agresywnych dzia³añ. Gdy jednostka nie
dostrzega innego sposobu na roz³adowanie skumulowa-
nego napiêcia, stresu lub antycypuje w swoim otoczeniu
zagro¿enie lub niemo¿noœæ zrealizowania istotnych dla
niej potrzeb, wtedy istnieje du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e skorzysta z ³atwiejszej strategii roz³adowania, pozby-
cia siê nieprzyjemnych dla niej emocji i doznañ.
4.Lêk

Pojawia siê czêsto jako istotna komponenta na
drodze rozwojowej dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nej intelektualnie.

Ma³y zasób doœwiadczeñ, trudnoœci w zdoby-
waniu wiedzy o bli¿szym i dalszym otoczeniu, wolniej-
sze tempo uczenia siê, niskie kompetencje
komunikacyjne sprawiaj¹ , ¿e œwiat dla osób niepe³no-
sprawnych jawi siê czêsto jako nieprzewidywalny, za-
gra¿aj¹cy i niebezpieczny. Taki stan rzeczy sprawia, ¿e
lêk jako emocja dominuj¹ca odczuwany jest przez nie
nader czêsto i silnie. W sytuacjach silnie lêkotwórczych,
jak dowodz¹ badania, pojawiaj¹ siê reakcje: uciekaj
albo walcz (atakuj). W obliczu dysfunkcji fizycznych
dziecka i innych sprzê¿onych zaburzeñ, gdy nie ma mo-
¿liwoœci zrealizowania nakazu: uciekaj, czêsto pozosta-
je jedyna mo¿liwoœæ – skierowanie ataku na siebie. Taka
adaptacyjno-obronna forma zmagania siê z zagro¿e-
niem jest w niektórych sytuacjach jedyn¹ dostêpn¹ stra-
tegi¹ dzia³ania.
5.Zaburzona relacja z obiektem

Wielu badaczy problemu upatruje uwarunko-
wañ zachowañ autodestrukcyjnych w zaburzonej relacji
dziecka ze znacz¹cym dla niego obiektem (najczêœciej
matk¹). Jeœli w relacji matka - dziecko niepe³nosprawne,
dziecko nie doœwiadczy wymaganej dla niego bliskoœci,
zainteresowania swoj¹ osob¹, troski, mo¿e w póŸniej-
szym okresie poprzez stymulacjê i samouszkodzenia
próbowaæ wype³niæ obszar swoich doœwiadczeñ deficy-
towych w zakresie Ja – cielesnego.

Matka, która ma problemy z zaakceptowaniem
cia³a swojego niepe³nosprawnego dziecka, przekazuje
mu nieœwiadomie w³asn¹ reprezentacjê jego cia³a. To w
jaki sposób trzyma dziecko, w jaki sposób i jak czêsto
siê z nim cieleœnie kontaktuje jest dla dziecka Ÿród³em
informacji o sobie, swoim ciele, jego wartoœci, jego po-
trzebach i wymaganiach. Utrata matki lub niedostatecz-
na bliskoœæ z ni¹ jako obiektem znacz¹cym
uniemo¿liwia rozpoznawanie i prze¿ywanie emocji
przez dziecko, w³aœciw¹ orientacjê w schemacie w³as-
nego cia³a, potrzebach: czego chcê, czego potrzebujê, co
jest mi niezbêdne. Dziecko otrzymuje komunikat, ¿e
œwiat jest nieczu³y na jego potrzeby, b¹dŸ ich nie rozpo-
znaje i nie rozumie.

Mo¿na zasugerowaæ stwierdzenie, ¿e urazy
biologiczne, organiczne z wczesnego dzieciñstwa przy-
czyniaj¹ siê do powstania zachowañ autoagresywnych,
ale to brak bezpiecznych relacji z obiektem dla dziecka
znacz¹cym jest czynnikiem podtrzymuj¹cym je. (Ko-
peæ)
6.Zaburzenia komunikacji

Zdaniem Waltzlawicka ka¿de zachowanie jest
komunikacj¹. Osoba, która ma problemy w wyra¿aniu
siebie, w komunikowaniu swoich emocji, potrzeb, szu-
ka innych dróg porozumienia z otoczeniem. W pracy z
dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹ dominuje zawsze
„doros³a perspektywa” spojrzenia na komunikacjê: jej
zakres, wymiar.

Komunikacja jest realizowana wed³ug wizji i
scenariusza doros³ego (kiedy?, gdzie?, ile?, jak?), co
sprawia, ¿e narzucone ramy kontaktu nie zawsze odpo-
wiadaj¹ realnym potrzebom dziecka. Takie wymuszenie
p³aszczyzny porozumienia, sprawia, ¿e u dziecka nie-
pe³nosprawnego mo¿e pojawiæ siê permanentny dyso-
nans, cierpienie bycia niezrozumianym. Jak wskazuje
Waltzlawick na poziomie modalnoœci niewerbalnej ko-
munikaty bywaj¹ czêsto niejednoznaczne a przez to ró¿-
nie interpretowane. (Kopeæ)

Badania dowodz¹, ze im bardziej otoczenie re-
aguje na zachowanie autoagresywne wzmo¿on¹ uwag¹ i
zainteresowaniem, tym bardziej jednostka przejawia
tendencjê do utrwalania go. Dlatego te¿ niezwykle wa¿-
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ne jest, by nie tylko w³aœciwie zinterpretowaæ to, co
dziecko chce wyraziæ poprzez konkretne dzia³ania, ale
równie¿ jak siê w obliczu tych¿e dzia³añ zachowaæ.
Bywa, i¿ niedostatek uwagi, troski, kontaktu jednostka
mo¿e próbowaæ wyegzekwowaæ poprzez ca³e spectrum
zachowañ autodestruktywnych. St¹d wiedza i kompe-
tencja profesjonalisty zajmuj¹cego siê dzieckiem do-
tkniêtym autodestruktywnoœci¹ staje siê wartoœci¹
niezwykle istotn¹ i potrzebn¹.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania do-
tycz¹ce mechanizmów powstawania zachowañ autode-
strukcyjnych, prób odszukania czynników, które je
warunkuj¹, mo¿emy stwierdziæ, ¿e:
zachowania te najczêœciej mog¹ wynikaæ z:
ü niezaspokojonej potrzeby kontaktu (fizycznego,

spo³ecznego),
ü niezaspokojonej potrzeby uwagi, wymiany informa-

cji w kierunku: ja - œwiat,
ü próby nawi¹zania kontaktu ze œrodowiskiem, które

nie rozumie, nie dostrzega, Ÿle interpretuje potrzeby
dziecka,

ü wyuczonej reakcji na utratê poczucia bezpieczeñ-
stwa, lêk, poczucie zagro¿enia, przemêczenie, prze-
stymulowanie, stres,

ü t³umionej agresji, która na skutek ograniczeñ fizycz-
nych i innych dysfunkcji nie mo¿e byæ skierowana na
zewn¹trz,

ü frustracji i deprywacji wszelkiego rodzaju istotnych
potrzeb,

ü organicznych uszkodzeñ struktur mózgowych (pieñ
mózgu, p³at czo³owy, skroniowy),

ü potrzeby autostymulacji – dostymulowania pewnych
fragmentów cia³a, (doznañ proprioceptywnych i kine-
stetycznych, zaburzeñ czucia powierzchniowego, za-
burzonego schematu cia³a),

ü zaburzonego odbioru granic w³asnego cia³a, to¿samo-
œci cielesnej, (anga¿owanie siê w sensoryzmy, by
przywróciæ zaburzon¹ sensotriostazê),

ü zaburzeñ dzia³ania i wydzielania neuroprzekaŸników
(dopaminy, serotoniny, opoidów endogennych) i
prób dostymulowania siê w tym obszarze.

Œrodowisko, do którego dziecko z niepe³no-
sprawnoœci¹ kieruje swoje komunikaty przyjmuje czê-
sto rolê œrodowiska tzw. uniewa¿niaj¹cego, czyli
takiego, które nie zapewnia warunków optymalnego
funkcjonowania, bagatelizuje pewne sfery potrzeb, od-
rzuca je jako ma³o istotne lub stosuje kary za ich ujaw-
nianie. W takich warunkach czêsto dochodzi do
somatyzowania lub dzia³añ autodestrukcyjnych.

Autoagresywnoœæ jako czasami jedyny mo¿li-
wy i dostêpny sposób komunikacji, wyra¿enia w³asnych
potrzeb, frustracji jest zwykle dramatycznym wo³aniem
o uwagê, pomoc i zrozumienie, proœb¹ o relacje ze œro-
dowiskiem, kontakt fizyczny. Bywa objawem strachu,
lêku, smutku, poczucia zagro¿enia i utraty bezpieczeñ-
stwa oraz siln¹ potrzeb¹ przebywania w przewidywal-
nym niezagra¿aj¹cym, stabilnym otoczeniu. Jest te¿
czasem tragiczn¹ prób¹ samostanowienia, chêci¹ dyspo-
nowania swoim cia³em, poczucia go, doœwiadczenia fi-
zycznego jego obecnoœci, odrêbnoœci, autonomii.
Dobrze siê dzieje, gdy pamiêtamy o tym, ¿e ka¿de za-
chowanie jest komunikacj¹. (Waltzlawick)

Literatura:

1. Babiker G, Arnold L. (2003) Autoagresja. Gdañskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Kielce.
2. Kopeæ D, (1999) Zachowania Autoagresywne osób z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. BAJT, Poznañ.

Samodzielny przedszkolak

Emilia Chrzanowska
nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

Dzieci przedszkolne swoj¹ samodzielnoœæ rozwijaj¹
przez zabawê oraz ró¿norodne czynnoœci samoobs³ugo-
we. Podstawa programowa wychowania przedszkolne-
go dla przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w
szko³ach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego w pierwszym i drugim obszarze uwz-
glêdnia:
ü Kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych dzieci:

porozumiewanie siê z doros³ymi i dzieæmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadanio-
wych.

ü Kszta³towanie czynnoœci samoobs³ugowych, nawy-
ków higienicznych i kulturalnych. Wdra¿anie dzieci
do utrzymywania ³adu i porz¹dku.

Samodzielne wykonywanie ró¿nych czynnoœci przez
dzieci przyczynia siê do: koncentracji uwagi, jej podzie-
lnoœci i wybiórczoœci, sprzyja zapamiêtywaniu. Wszy-
stko, co dziecko prze¿yje, do czego dojdzie w³asnym
rozumowaniem, co wykona swoimi rêkami ma wp³yw
na jego umiejêtnoœci i wiedzê o sobie,o innych oraz o
otaczaj¹cym je œrodowisku, tym bliskim i dalszym.
Dziecko poznaje efekty w³asnej aktywnoœci i porównu-
je je ze swoimi mo¿liwoœciami. Uczy siê w których sy-
tuacjach poradzi sobie samodzielnie, a w których
poprosi o pomoc rodzica, opiekuna, inn¹ osobê doros³¹
a w przedszkolu nauczyciela. Cieszy siê ze swojego
dzia³ania. Ma wiêkszy wp³yw na ró¿norodne zdarzenia,
podejmowane zabawy, zadania ni¿ dziecko wyrêczane
przez osoby doros³e.
Z samodzielnego dziecka wyrasta samodzielny doros³y,
który radzi sobie z wymaganiami stawianymi przez ¿y-
cie:
ü dobrze zna siebie,
ü wie o pojawiaj¹cych siê trudnoœciach,
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ü pewien jest w³asnych mo¿liwoœci,
ü ma zaufanie do w³asnych wyborów,
ü jest gotowy na zmiany,
ü otwarty na nowe wyzwania,
ü podejmuje wiele ró¿norodnych aktywnoœci.
Cz³owiek samodzielny staje siê twórczy. Nie boi siê po-
dejmowania nowych rozwi¹zañ i ponoszenia konsek-
wencji w³asnych dzia³añ. Ka¿dy cz³owiek chce byæ
samodzielny finansowo i ¿yciowo, ma nadziejê, ¿e bê-
dzie podejmowa³ wa¿ne dla siebie decyzje. Wszystko
jest mo¿liwe dziêki edukacji rozpoczynaj¹cej siê ju¿ w
przedszkolu.
Warunkiem bezpiecznego przygotowania dzieci do
samodzielnoœci jest stworzenie im przestrzeni, w której
bêd¹ mog³y realizowaæ postawione przed nimi zadania
oraz zadania, które same sobie wyznacz¹.
Wychowanie do samodzielnoœci to:
ü rozwijanie w dziecku wiary we w³asne mo¿liwoœci,
ü wzmacnianie do rozwi¹zywania ró¿nych trudnoœci w

oparciu o to, co dziecko ju¿ wie i potrafi,
ü motywowanie, by dziecko podejmowa³o zadania, ale

le¿¹ce w granicach  jego mo¿liwoœci,
ü stawianie przed dzieckiem zadañ, które je ciekawi¹,
ü budowanie umiejêtnoœci przek³adania s³ów na czyny,
ü uczenie pracy samodzielnej i wspó³pracy.
Do samodzielnoœci dochodzi siê ma³ymi krokami. Bez
poœpiechu pokonuj¹c ró¿ne trudnoœci. Od postawy na-
uczyciela, jego otwartoœci, wiary w sukces dziecka zale-
¿y to, ¿e staje siê ono bardziej samodzielne.
Dziecku w osi¹gniêciu samodzielnoœci potrzebne jest
zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa, a szczególnie
bezpieczeñstwa emocjonalnego. Gdy dzieci maj¹ za-
spokojone potrzeby mi³oœci i akceptacji s¹ aktywne, ra-
dosne, ciekawe œwiata nie boj¹ siê pope³niania b³êdu.
Zaczynaj¹ podejmowaæ samodzielnie dzia³ania nawet
wtedy, gdy nie maj¹ dostatecznej wiedzy i umiejêtnoœci.
Dlatego tak wa¿ne jest stworzenie bezpiecznego emo-
cjonalne œrodowiska, w którym dziecko mo¿e szukaæ,
b³¹dziæ, próbowaæ i w ró¿ny sposób rozwi¹zywaæ pro-
blemy. Ciep³¹ atmosferê tworz¹ przedszkolne i poza
przedszkolne kontakty nauczyciela z dzieæmi i rodzica-
mi. Rozmowy te dostarczaj¹ wiedzy o zainteresowa-
niach i umiejêtnoœciach dzieci. Wykorzystanie
informacji przez nauczyciela wspiera rozwój przed-
szkolaków.
Przedszkolaków aktywizujemy przez pracê w grupach,
atmosferê w grupie oraz jasne zasady i regu³y obo-
wi¹zuj¹ce wszystkich w czasie zajêæ i zabaw.
Warto zastanowiæ siê:
ü co dzieci mog¹ zrobiæ bez pytania,
ü o co musz¹ pytaæ nauczyciela,
ü z których materia³ów mog¹ korzystaæ samodzielnie,
ü gdzie bêd¹ umieszcza³y materia³y plastyczne, narzê-

dzia, przybory.
Nie wystarczy wypisaæ zasady i umieœciæ je w sali na
widocznym miejscu, ale trzeba je ka¿dego dnia przypo-
minaæ przedszkolakom. Szczególnie wtedy, gdy zacho-
wanie dziecka podczas zabaw lub zajêæ od tych zasad
odbiega. Gdy wprowadzamy zasady i regu³y musimy
mieæ na uwadze, ¿e bardzo wa¿na jest ich jakoœæ a nie
iloœæ. Dziêki zasadom i regu³om dziecko podczas zabaw
i zajêæ zdobywa kontrolê nad w³asnym zachowaniem.
Podstawow¹ form¹ aktywnoœci wp³ywaj¹c¹ na rozwój i
samodzielnoœæ dziecka jest zabawa. Szczególnie zaba-
wa swobodna. Podstawa programowa okreœla, ¿e na za-

bawê swobodn¹ nale¿y zagospodarowaæ co najmniej
jedn¹ pi¹t¹ czasu przebywania dziecka w przedszkolu w
rozliczeniu tygodniowym. Tak¿e co najmniej jedn¹
pi¹t¹ czasu, a w przypadku dzieci m³odszych jedn¹
czwart¹ czasu w rozliczeniu tygodniowym dzieci spê-
dzaj¹ w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku
itp. gdzie organizowane s¹ gry i zabawy ruchowe, zajê-
cia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodar-
cze, porz¹dkowe i ogrodnicze. W zabawie dziecko
aktywnie odtwarza i ponownie prze¿ywa zaobserwowa-
ne sytuacje oraz utrwala zdobyte umiejêtnoœci. Wystê-
puj¹ ró¿nice u dzieci podczas wykonywania
okreœlonych zadañ. Jedne potrzebuj¹ silnych bodŸców,
gdy przystêpuj¹ do dzia³ania, inne na silne bodŸce blo-
kuj¹ swoj¹ aktywnoœæ. S¹ dzieci, które potrafi¹ szybko
zmieniæ rodzaj wykonywanych czynnoœci, inne potrze-
buj¹ na zmianê du¿o czasu. Czêsto dzieci wolniej
dzia³aj¹ce zaczynaj¹ lepiej wykonywaæ polecenia, gdy
pracuj¹ w parach lub zespo³ach. Nauczyciel powinien
zwracaæ uwagê na to jakie b³êdy dziecko pope³ni³o w
trakcie dzia³ania. Lecz b³êdów tych nie nale¿y wyol-
brzymiaæ i zatrzymywaæ siê na niepowodzeniach. Dzie-
cko najczêœciej nie dostrzega zwi¹zku miêdzy swoim
dzia³aniem, a koñcowym efektem, jeœli nauczyciel na
bie¿¹co nie wzmacnia jego dzia³añ stosuj¹c pochwa³y,
nagrody. Dlatego rodzice, opiekunowie, nauczyciele,
osoby doros³e musz¹ pomagaæ dziecku uwierzyæ w
swoje si³y i realizacjê okreœlonych zadañ.
Doroœli, którzy uczestnicz¹ w dzia³aniach dzieci mog¹:
ü stresowaæ je kiedy nadmiernie poprawiaj¹, pouczaj¹,

realizuj¹ w³asny scenariusz, przejmuj¹ inicjatywê,
ü wspomagaæ ich rozwój, kiedy daj¹ przestrzeñ do

dzia³ania, wspó³uczestnicz¹ w zabawie, pomagaj¹ w
okreœlonych sytuacjach.

Wyrêczanie dziecka umacnia w nim poczucie bezradno-
œci i postawê podporz¹dkowania siê, niszczy inicjatywê
i odbiera mo¿liwoœæ prze¿ywania ró¿nych doœwiad-
czeñ. Ka¿de samodzielne dzia³anie przedszkolaka zako-
ñczone powodzeniem jest szans¹ na podejmowanie
nowych dzia³añ podczas ró¿norodnych zabaw i zajêæ.
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Od tekstu do kontekstu podczas nowej
formu³y matury z jêzyka polskiego

Dydaktyka

Edyta Zarembska-Marciniak
nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

Uczniowie, rodzice, nauczyciele solidarnie, lecz coraz
mniej cierpliwie czekaj¹ na informacje dotycz¹ce
kszta³tu, formy i przebiegu nowych egzaminów matu-
ralnych z jêzyka polskiego. Co prawda do maja 2015
roku jeszcze parê chwil zosta³o, a zainteresowani doku-
ment reguluj¹cy wymagania egzaminacyjne – Now¹
podstawê - znaj¹, lecz trudno dziwiæ siê ich nara-
staj¹cemu niepokojowi.
W paŸdzierniku ubieg³ego roku w Sulejówku ORE we
wspó³pracy z CKE rozpoczê³y szkolenia dla liderów,
których zadaniem bêdzie przeprowadzenie warsztatów
dla polonistów w zakresie nowej formu³y egzaminu
maturalnego z jêzyka polskiego obowi¹zuj¹cej od 2015
roku.
Co nas czeka?1

Egzamin maturalny, jak do tej pory, bêdzie siê sk³ada³ z

dwóch obowi¹zkowych elementów. Równie¿ jak doty-
chczas zachowany zostaje próg zdawalnoœci poszczegó-
lnych czêœci na poziomie 30%. I to w zasadzie
wszystkie elementy, które nale¿y wymieniæ jako nie-
zmienne.
Koniec z prezentacj¹
Od wielu lat w œrodowisku polonistów toczy³y siê dys-
kusje dotycz¹ce przygotowywanych przez uczniów pre-
zentacji. Wypaczeniu uleg³a interesuj¹ca pierwotna
forma tej czêœci egzaminu ustnego. W Ÿród³ach interne-
towych, wœród starszych kolegów uczniowie bez prze-
szkód mogli pozyskaæ tzw. gotowce. Bior¹c pod
uwagê, i¿ wynik egzaminu istotny by³ podczas rekruta-
cji na niewielu uczelniach, trudno by³o siê dziwiæ, i¿
czêœæ maturzystów rozwa¿a³a skorzystanie z takich
u³atwieñ, choæby po to, aby zaoszczêdzony czas po-

œwiêciæ na powtórki przedmaturalne do innych
egzaminów.
Jeden z twórców Nowej podstawy prof. S. ¯urek pod-
czas rozmowy zamieszczonej w czasopiœmie „Trendy”
przyzna³:
Formu³a matury ustnej, która obowi¹zywa³a od roku
2005, po prostu siê wyczerpa³a. Jej zamys³ by³ bardzo
ciekawy, lecz zabrak³o w niej, moim zdaniem, jednego:
systemowego kontrolowania sposobu przygotowania te-
matów oraz ich rejestrowania w kolejnych latach. Ucz-
niowie bardzo szybko zorientowali siê w sytuacji i w
efekcie tylko jedna trzecia z nich samodzielnie opraco-
wywa³a zagadnienia na egzamin. Reszta pocz¹tkowo
przygotowywa³a je przy pomocy korepetytorów (w bu-
d¿ecie pañstwowym na indywidualne konsultacje z na-
uczycielem przedmiotu ostatecznie nie wystarczy³o
œrodków finansowych), póŸniej ju¿ tylko zamawia³a i ku-
powa³a realizacjê poszczególnych tematów.2

Egzamin ustny z jêzyka polskiego znacznie zmieni
swoj¹ formu³ê od maja 2015 roku. Wymagaæ bêdzie od
ucznia wiêkszej samodzielnoœci i kreatywnoœci.
Zdaj¹cy po wylosowaniu jednego z puli poleceñ, bêdzie
mia³ oko³o 15 minut na przygotowanie wypowiedzi mo-
nologowej inspirowanej proponowanym w zestawie te-
kstem kultury. Na jej zaprezentowanie otrzyma 10
minut. Jak podkreœla prof. S. ¯urek:
Podczas jej wyg³aszania bêd¹ sprawdzane umiejêtnoœci
retoryczne oraz zachowanie zasad kultury ¿ywego
s³owa. Uczeñ bêdzie musia³ (co zreszt¹ znajdzie siê w
poleceniu) odwo³aæ siê do innych (dowolnych) tekstów
kultury i problemów, które ³¹cz¹ siê z tematem wypo-
wiedzi.3

Po zakoñczeniu wypowiedzi samodzielnej maturzysta
podejmie rozmowê z cz³onkami zespo³u egzaminacyj-
nego. Dialog trwaæ ma oko³o 5 minut i musi byæ mocno
zakorzeniony w pierwszej czêœci egzaminu. Wynika to
z najwa¿niejszego, wed³ug dr hab. J. Nocoñ, za³o¿enia,
jakie przyjêli twórcy nowej koncepcji egzaminu ustne-
go:
„…o treœci wyg³aszanej wypowiedzi, o jej zawartoœci
decyduje wy³¹cznie zdaj¹cy”. To on samodzielnie po-
dejmuje decyzjê, w jakim kierunku prowadzi swój wy-
wód, jakie teksty przywo³a, jakich argumentów u¿yje.4

Dlatego istotne jest, aby egzaminatorzy podczas roz-
mowy w holistyczny sposób pod¹¿ali za sposobem ro-
zumowania, argumentami przywo³anymi przez ucznia.
Jak podkreœla dr J. Dobkowska z CKE
Podczas rozmowy:
ü cz³onkowie zespo³u egzaminacyjnego nie mog¹

odwo³ywaæ siê do faktów lub lektur nieprzywo³anych
w tej wypowiedzi,

ü cz³onkowie zespo³u egzaminacyjnego mog¹ prosiæ o
dodatkowe wyjaœnienia, zachêcaæ do pog³êbienia wy-
branych aspektów wypowiedzi itp.5
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Zestawy zadañ do egzaminu ustnego bêd¹ przygotowy-
wane przez CKE, to kolejna zmiana, bowiem do tej pory
to zespo³y polonistów danej szko³y tworzy³y wraz z
uczniami zestawy tematów prezentacji. Uczeñ ju¿ od
wrzeœnia móg³ pracowaæ nad w³asn¹ realizacjê wybra-
nego tematu. Od maja 2015 roku zdaj¹cy bêdzie tak¹
wypowiedŸ przygotowywa³ ad hoc na temat, którego
nie zna³ wczeœniej.
Ka¿dy z tematów bêdzie mia³ podobn¹ strukturê
sk³adaj¹c¹ siê z nastêpuj¹cych elementów:
ü Problemu maj¹cego formê pytania, hipotezy do roz-

strzygniêcia.
ü Przywo³ania tekstu kultury inspiruj¹cego do refleksji.
ü Czasownika operacyjnego precyzyjnie wyzna-

czaj¹cego zadanie do wykonania.
üWskazanie zakresu kontekstów, do których maturzy-

sta musi siê odwo³aæ.
Wœród tekstów, które mog¹ byæ inspiracj¹ do realizacji
wypowiedzi zdaj¹cego mog¹ siê znaleŸæ utwory literac-
kie, ikoniczne, dotycz¹ce jêzyka.
Waga poszczególnych aspektów ocenianych w trakcie
tej czêœci egzaminu wed³ug informatora CKE jest nastê-
puj¹ca:
ü meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 p.),
ü organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 p.),
ü jêzyk i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej:

20% (8 p.),
ü meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie za-

sad uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 p.).
Za wypowiedŸ w czêœci ustnej egzaminu maturalnego
zdaj¹cy mo¿e otrzymaæ maksymalnie 40 punktów.
Koniec z modelem na egzaminie pisemnym z jêzyka
polskiego
Od maja 2015 roku egzaminatorzy oceniaj¹cy arkusze
pisemne nie bêd¹ tego czyniæ z modelem przygotowa-
nym przez CKE. Kryteria oceny wypracowañ zdaj¹cych
egzamin zamieszczone w Informatorze o egzaminie
maturalnym z jêzyka polskiego od roku szkolnego
2014/2015 daj¹ nauczycielom spor¹ autonomiê i umo¿-
liwiaj¹ holistyczne pod¹¿anie za uczniowskim sposo-
bem argumentacji.
Podczas egzaminu zdaj¹cy otrzyma jeden arkusz egza-
minacyjny, który sk³adaæ  siê bêdzie  z dwóch czêœci:
ü testu sprawdzaj¹cego umiejêtnoœæ wykonywania na

tekœcie nieliterackim operacji dowodz¹cych jego ro-
zumienia na ró¿nych poziomach,

ü czêœci sprawdzaj¹cej umiejêtnoœæ tworzenia wypo-
wiedzi argumentacyjnej (wypracowania).

Na rozwi¹zanie zadañ z arkusza zdaj¹cy ma 170 minut i
sam decyduje o roz³o¿eniu w czasie pracy nad testem
oraz wypracowaniem.
£¹cznie za test i wypracowanie mo¿na uzyskaæ 70 pun-
któw, w tym:
ü za czêœæ testow¹ – 20 punktów,
ü za wypracowanie – 50 punktów.
Czêœæ testowa arkusza egzaminacyjnego sk³ada siê z
dwóch zestawów, z których ka¿dy obejmuje:
ü tekst lub dwa teksty licz¹ce ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 500

s³ów,
ü wi¹zkê 5–7 zamkniêtych i/lub otwartych zadañ do te-

kstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.
£¹cznie w obu zestawach sk³adaj¹cych siê na test znaj-
dzie siê 10–13 zadañ zró¿nicowanych pod wzglêdem
formy oraz sprawdzaj¹cych ró¿ne kompetencje.
Teksty, do których odnosz¹ siê zadania, mog¹ mieæ cha-
rakter:
ü popularnonaukowy (artyku³, notatka),

ü publicystyczny (w formach wymienionych w podsta-
wie programowej, takich jak: artyku³, felieton, repor-
ta¿ – z poziomu szko³y ponadgimnazjalnej, wywiad –
z poziomu gimnazjum),

ü polityczny (przemówienie).
Polecenia do tekstów mog¹ dotyczyæ ka¿dego z nich z
osobna, ale równie¿ obydwu tekstów. Szczególnie roz-
budowane bêd¹ zadania tzw. tekstotwórcze spraw-
dzaj¹ce umiejêtnoœæ wykonywania dzia³añ na tekœcie
takich jak:
ü wyszukiwania s³ów (pojêæ) kluczowych;
ü transformacji tekstu, czyli ró¿nych przekszta³ceñ

jego struktury, opartych na zasadzie równowa¿noœci,
s³u¿¹cych m.in. dostosowaniu formy tekstu do zada-
nego celu (np. zmiana konwencji stylistycznej i pyta-
nie o efekt takiego zabiegu czy przekszta³cenia
sk³adniowe podporz¹dkowane ró¿nym intencjom
komunikacyjnym);

ü formu³owania pytañ, na które odpowiedzi¹ s¹ kolejne
zdania lub fragmenty tekstu;

ü streszczenia;
ü tworzenia planu tekstu.
Test czytania ze zrozumieniem równie¿ mo¿e zawieraæ
polecenia sprawdzaj¹ce znajomoœæ treœci lektur obo-
wi¹zkowych na poszczególnych etapach kszta³cenia.
W drugiej czêœci arkusza maturzysta stworzy d³u¿sz¹
wypowiedŸ pisemn¹. Zdaj¹cy wybierze z dwóch wa-
riantów wypracowania: rozprawkê problemow¹ albo
interpretacjê tekstu poetyckiego. Zadanie z³o¿one bê-
dzie z tekstu:
ü fragmentu epiki lub dramatu  (rozprawka)
ü utworu lirycznego (interpretacja) i polecenia do te-

kstu.
Obowi¹zuje sta³a formu³a polecenia dla rozprawek
interpretacyjnych, zawieraæ zawsze bêdzie problem in-
terpretacyjny, do którego uczeñ ma siê ustosunkowaæ
poprzez postawienie tezy, polecenie zawieraj¹ce w¹ski
semantycznie czasownik operacyjny oraz wskazanie za-
kresu kontekstów, koniecznych do przywo³ania pod-
czas argumentacji, np.
Czy szczególne okolicznoœci mog¹ usprawiedliwiæ po-
stêpowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki?
Rozwa¿ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwo³uj¹c
siê do fragmentu Innego œwiata Gustawa Herlinga-Gru-
dziñskiego i do innych tekstów kultury.6

Napisanie rozprawki wymaga od zdaj¹cego:
ü zrozumienia za³¹czonego do polecenia tekstu literac-

kiego (epickiego lub dramatycznego);
ü sformu³owania w³asnego stanowiska (tezy lub hipo-

tezy) wobec problemu postawionego w poleceniu i
odnosz¹cego siê do zamieszczonego w arkuszu tekstu
literackiego;

ü rzeczowego uzasadnienia swojego stanowiska;
ü odwo³ania siê do za³¹czonego tekstu oraz do wybra-

nego tekstu, wybranych tekstów kultury. W przypad-
ku, jeœli dany tekst literacki jest fragmentem lektury
oznaczonej w podstawie jako obowi¹zkowa, uczeñ
powinien tak¿e odwo³aæ siê do ca³oœci utworu. Szcze-
gó³owe wskazówki dotycz¹ce liczby tekstów i sposo-
bu odwo³ania siê do nich znajduj¹ siê w poleceniu;

ü napisania wypowiedzi, któr¹ powinien cechowaæ wi-
doczny zamys³ kompozycyjny, wyra¿aj¹cy siê w fun-
kcjonalnej segmentacji i uporz¹dkowaniu tekstu
stosownie do wskazanego gatunku wypowiedzi.7

W przypadku interpretacji utworu poetyckiego polece-
nie zawsze bêdzie mia³o sta³¹ formê: Zinterpretuj poda-
ny utwór. Postaw tezê interpretacyjn¹ i uzasadnij j¹.
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Czêœæ argumentacyjna powinna zawieraæ ustalenia ana-
lityczne dotycz¹ce na przyk³ad:
ü elementów sytuacji komunikacyjnej w tekœcie;
ü kompozycji tekstu oraz jej funkcji;
ü cech stylu wypowiedzi i u¿ytych w niej œrodków jê-

zykowych oraz ich funkcji;
ü dos³ownych i niedos³ownych znaczeñ poszczegól-

nych elementów utworu;
ü przynale¿noœci gatunkowej tekstu;
ü kreacji œwiata przedstawionego (w tym funkcji moty-

wów literackich);
ü odwo³añ do kontekstów, ze szczególnym uwzglêd-

nieniem innych tekstów kultury.
Praca interpretacyjna winna zawieraæ wyprowadzone z
tych ustaleñ wnioski s³u¿¹ce osi¹gniêciu g³ównego celu
pracy, czyli zaprezentowaniu odczytania dzie³a.
Egzamin maturalny z jêzyka polskiego, który obo-
wi¹zywaæ bêdzie od 2015 roku wymaga wprowadzenia
do polskiej szko³y oceniania holistycznego, metod na-
uczania polecanych przez psychologów pozytywnych
czy technik coachingowych. Rzeczywistoœæ XXI wieku
wymaga, aby równie¿ w szkole stosowaæ kognitywny
model nauczania i przeformatowaæ tak¿e w tym zakre-
sie relacje uczeñ – nauczyciel.

Przypisy

1) Materia³y informacyjne, Matura 2015. Nowa for-
mu³a egzaminu z jêzyka polskiego, Szkolenie dla na-
uczycieli; Joanna Dobkowska (CKE, IBE), slajd 3.
2) O nowej formule egzaminu maturalnego z jêzyka pol-
skiego, w: „Trendy”, internetowe czasopismo edukacyj-
ne, nr 3/2013, s. 38-39.
3) Tam¿e, s. 39.
4) Nocoñ J., Zamiast prezentacji, w: „Polonistyka”,
2013, nr 10, s.5.
5) Materia³y informacyjne, Matura 2015. Nowa for-
mu³a egzaminu z jêzyka polskiego, Szkolenie dla na-
uczycieli; Joanna Dobkowska (CKE, IBE), slajd 5.
6) Informator o egzaminie maturalnym z jêzyka polskie-
go od roku szkolnego 2014/2015, s.64.
7) Materia³y informacyjne, Matura 2015. Nowa for-
mu³a egzaminu z jêzyka polskiego, Szkolenie dla na-
uczycieli; Joanna Dobkowska (CKE, IBE), slajd 23.
8) Tam¿e, slajd 24.

Jak w praktyce szkolnej wykorzystaæ
diagnostykê opart¹ na inteligencjach

emocjonalnych?
Edyta Zarembska-Marciniak
nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

Wspó³czesna metodyka poleca stosowanie technik pra-
cy z uczniem opartych na diagnostyce zgodnej z za³o¿e-
niami prof. Howarda Gardnera wprowadzaj¹cej do
szko³y ró¿ne profile inteligencji i 5 umys³ów
przysz³oœci. Wyk³ady profesora Gardnera, jego publi-
kacje dostêpne w Polsce sta³y siê dla mnie inspiracj¹ do
stworzenia cyklu lekcji, w trakcie których oddajemy siê
wspólnie z uczniami zabawie edukacyjnej polegaj¹cej
na inteligentnym czytaniu Lilii Adama Mickiewicza.

Prowadz¹cy: Edyta Zarembska-Marciniak
Odbiorca/ucz¹cy siê, klasa 2 liceum ogólno-
kszta³c¹cego
Przedmiot nauczania: Jêzyk polski
Tytu³ dzia³u tematycznego: romantyzm – w œwiecie
duchów; tajemnica istnienia i wyzwolenia wyobraŸni
Proponowane zajêcia obejmuj¹ trzy tematy lekcyjne
przewidziane na 10 godzin lekcyjnych i pozostanie z
m³odzie¿¹ jeszcze przynajmniej kilka tygodni.

1. Prowadz¹cy: Edyta Zarembska-Marciniak
2. Odbiorca/ucz¹cy siê, klasa 2 liceum ogólno-
kszta³c¹cego

3. Przedmiot nauczania: Jêzyk polski
4. Tytu³ dzia³u tematycznego: romantyzm – w œwiecie
duchów; tajemnica istnienia i wyzwolenia wyobraŸni
5. Temat  lekcji:
I. „Inteligentne”  czytanie Lilii Adama Mickiewicza.
6. Czas zajêæ – 2 godziny dydaktyczne.
7. Pojêcia kluczowe: ballada, synkretyzm rodzajowy i
gatunkowy, podania ludowe, folklor, zbrodnia i kara
wed³ug moralnoœci ludowej.
8. Cele zajêæ
W wyniku zrealizowania zajêæ wed³ug scenariusza,
ucz¹cy siê  bêdzie umia³:
ü zinterpretowaæ zachowanie zbrodniarki w kontekœcie

rozszerzonego na ró¿ne inteligencje spojrzenia na bo-
haterkê,

ü objaœniæ Mickiewiczowsk¹ interpretacjê ludowej za-
sady moralnej „nie ma zbrodni bez kary”

ü omówiæ cechy gatunkowe ballady na przyk³adzie Li-
lii,

ü wyjaœniæ na czym polega synkretyzm w utworze,
ü objaœniæ na czym polega budowanie grozy w utworze,
ü zredagowaæ notatkê z lekcji.
9. Wymagania wstêpne
Przed rozpoczêciem zajêæ ucz¹cy siê powinien umieæ:
ü analizowaæ i interpretowaæ utwór literacki,
ü tworzyæ notatkê z lekcji,
ü pracowaæ w grupie,
ü prezentowaæ efekty pracy zespo³owej,
ü poprawnie konstruowaæ spójn¹ wypowiedŸ ustn¹.
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10. Metody osi¹gniêcia celów:
praca indywidualna z tekstem, praca grupowa, her-
meneutyczne poznawanie dzie³a poprzez wykorzysta-
nie dominuj¹cych inteligencji poszczególnych
uczniów, mapa myœli, kartograf.
11. Œrodki dydaktyczne:
teksty ballady A. Mickiewicza, komórki, tablety z do-
stêpem do internetu, arkusze papieru, pisaki, zakreœla-
cze.
12. Zadania do wykonania dla ucz¹cych siê:
ü wnikliwe czytanie tekstu,
ü analizowanie i interpretowanie tekstu w kontekœcie

tematu zajêæ,
ü wskazanie – zakreœlenie potrzebnych fragmentów te-

kstu,
ü przygotowanie odpowiedzi na pytania,
ü prezentacja pracy zespo³owej.
13. Formy oceny
Ocena aktywnoœci indywidualnej cz³onków grupy
bêd¹cej efektem sumy ocen: samooceny, oceny rówieœ-
niczej, oceny nauczyciela, oceny lidera grupy.
14. Przebieg zajêæ
a. Czynnoœci organizacyjne;
b. Wstêpna rozmowa wprowadzaj¹ca do tematu zajêæ:
ü zaprezentowanie wyników testu inteligencji wielora-

kich wed³ug H. Gardnera,
ü rozmowa za uczniami na temat profilu ich inteligen-

cji emocjonalnej,
ü wra¿enia uczniów dotycz¹ce tego typu diagnostyki

edukacyjnej.
c. Uczniowie czytaj¹ wydruk tekstu ballady A. Mickie-
wicza Lilie:
ü indywidualne czytanie utworu,
ü oswajanie tekstu poprzez g³oœne czytanie z po-

dzia³em na role.
d. Inteligentne czytanie Lilii A. Mickiewicza:
ü podzia³ klasy na grupy sk³adaj¹ce siê z uczniów o

zbli¿onych profilach inteligencji,
ü praca uczniów z kartami pracy przygotowanymi

przez nauczyciela dla odpowiednich inteligencji –
przygotowanie do przek³adu intersemiotycznego.

Inteligencja wizualno – przestrzenna
I. Przedstaw schemat drogi jak¹ pokona³a Pani.
II. Narysuj plan przestrzeni utworu.
III. Stwórz schemat zamku, w którym mieszka³a pani i
jego najbli¿szej okolicy.
IV. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
Przyrodnicza
I. Opisz naturalny krajobraz towarzysz¹cy tokowi akcji
utworu.
II. Wymieñ elementy œwiata roœlin i zwierz¹t poja-
wiaj¹ce siê w utworze.
III. Opisz wygl¹d lilii.
IV. Jaki nastrój tworz¹ w tekœcie elementy natury przy-
wo³ane przez Ciebie?
V. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
Muzyczna
I. Jakie dŸwiêki s³yszysz w utworze – zaprezentuj je.
II. Na czym polega melodyjnoœæ utworu?
III. Jaka muzyka mog³aby byæ t³em dla przywo³anych
przez Mickiewicza wydarzeñ – zaproponuj instrumen-
ty, które odda³yby nastrój ballady.
IV. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
Matematyczno – logiczna
I. Dlaczego kobieta postanowi³a zabiæ mê¿a?

II. Przywo³aj argumenty, które spowodowa³y, ¿e kobieta
pope³ni³a zbrodniê.
III. Dokonaj s¹du nad mê¿obójczyni¹.
IV. Kto jest wspó³winny zbrodni?
V. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
Jêzykowa
I. Opisz sytuacjê samotnej kobiety.
II. Przedstaw przebieg zdarzeñ w utworze.
III. Omów zachowanie cz³onków rodziny Pana.
IV. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
Interpersonalna
I. Co czu³y dzieci ojca walcz¹cego o ojczyznê, wycho-
wuj¹ce siê z tej przyczyny bez taty?
II. Omów relacje pomiêdzy Pani¹ a braæmi mê¿a.
III. Jak zmienia³y siê relacje pomiêdzy cz³onkami rodzi-
ny, kiedy powrót Pana przed³u¿a³ siê?
IV. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
Intrapersonalna
I. Jakie emocje towarzyszy³y samotnej ¿onie rycerza?
II. Czy zbrodnia zawsze musie zostaæ ukarana?
III. Na czym polega moralnoœæ ludowa w utworze?
IV. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez Ciebie formie.
Kinestetyczna
I. Zademonstruj emocje kobiety.
II. Jak kobieta zachowuje siê podczas ucieczki przez las?
III. Strach wed³ug jêzyka cia³a – poka¿ strach mimik¹ i
ruchem, analizuj¹cym emocje kobiety.
IV. Zaprezentuj wyniki pracy grupy w dowolnie wybra-
nej przez zespó³ formie.
e. Prezentacja efektów pracy zespo³ów uczniów - wnio-
ski.
f. Uczniowie dziêki mobilnemu Internetowi wyszukuj¹
definicje ballady. Proponuj¹ definicje pozosta³ym ucze-
stnikom lekcji. Wspólnie wybieraj¹ najtrafniejsz¹, prze-
jrzyst¹ definicjê gatunku. W trakcie prezentacji
zastanawiaj¹ siê nad wiarygodnoœci¹ Ÿróde³ interneto-
wych.
Definicjê rozsy³aj¹ do pozosta³ych. W domu j¹ wydru-
kuj¹ i wklej¹ do zeszytu.
g. Ocena pracy poszczególnych uczniów – podsumowa-
nie pracy zawieraj¹ce elementy oceniania
kszta³tuj¹cego.
h. Przygotowanie do kolejnych zajêæ
ü Po zaprezentowaniu wniosków dotycz¹cych mnogo-

œci spojrzenia na dzie³o literackie nauczyciel uœwia-
damia uczniom, ¿e podobnie rzecz siê ma z innym
tekstem kultury np. filmem. Podczas swobodnej roz-
mowy z uczniami rozmawia na temat ich ulubionych
gatunków. Zastanawia siê wspólnie z uczniami na jaki
gatunek filmowy mo¿na prze³o¿yæ balladê Lilie. Pew-
nie pojawi¹ siê ró¿ne propozycje. Nauczyciel skupia
siê na gatunku – horror.

üWstêpnie prosi uczniów, aby wymienili elementy,
które tworz¹ nastrój horroru.

ü Film jako sztuka wielotworzywowa – uczniowie wy-
mieniaj¹ jej elementy: dŸwiêk, muzyka, obraz – kadr,
ujêcie, plan, kompozycje ujêcia, ustawienia kamery,
ruchy kamery, deformacje obrazu, monta¿, scenogra-
fia, oœwietlenie,  kostium, charakteryzacja.

Zlecenie domowe
ü Uczniowie ogl¹daj¹ dowolny horror i podczas seansu

notuj¹ sposób realizacji elementów sztuki wielotwo-
rzywowej. Notatki przynosz¹ na kolejn¹ lekcjê.
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1. Prowadz¹cy: Edyta Zarembska-Marciniak
2. Odbiorca/ucz¹cy siê, klasa 2 liceum ogólno-
kszta³c¹cego
3. Przedmiot nauczania: Jêzyk polski.
4. Tytu³ dzia³u tematycznego: romantyzm – w œwiecie
duchów; tajemnica istnienia i wyzwolenia wyobraŸni
5. Temat  lekcji
II. Jak nakrêciæ film o romantycznej zbrodniarce?
6. Czas zajêæ – 2 godziny dydaktyczne
7. Pojêcia kluczowe: ballada, synkretyzm rodzajowy i
gatunkowy, podania ludowe, folklor, zbrodnia i kara
wed³ug moralnoœci ludowej
8. Cele zajêæ
W wyniku zrealizowania zajêæ wed³ug scenariusza,
ucz¹cy siê  bêdzie umia³:
ü wymieniæ w³aœciwoœci horroru,
ü dokonaæ przek³adu intersemiotycznego – dzie³a lite-

rackiego na film,
ü wykorzystaæ wiedzê na temat budowania nastroju

grozy w horrorze,
ü wykorzystaæ w pracy nad scenopisem wiedzê na te-

mat filmu jako sztuki wielotworzywowej.
9. Wymagania wstêpne
Przed rozpoczêciem zajêæ ucz¹cy siê powinien umieæ:
ü analizowaæ i interpretowaæ utwór literacki,
ü tworzyæ notatkê z lekcji,
ü pracowaæ w grupie,
ü prezentowaæ efekty pracy zespo³owej,
ü poprawnie konstruowaæ spójn¹ wypowiedŸ ustn¹.
10. Metody osi¹gniêcia celów:
praca grupowa, hermeneutyczne poznawanie dzie³a po-
przez wykorzystanie dominuj¹cych inteligencji po-
szczególnych uczniów, redagowanie scenopisu do
filmu
11. Œrodki dydaktyczne:
teksty ballady A. Mickiewicza, komórki, tablety z do-
stêpem do internetu, arkusze papieru, pisaki, zakreœla-
cze.
12. Zadania do wykonania dla ucz¹cych siê:
ü wnikliwe czytanie tekstu,
ü analizowanie i interpretowanie tekstu w kontekœcie

tematu zajêæ,
ü wskazanie – zakreœlenie potrzebnych fragmentów te-

kstu,
ü przygotowanie odpowiedzi na pytania,
ü prezentacja pracy zespo³owej.
13. Formy oceny
Ocena aktywnoœci indywidualnej cz³onków grupy
bêd¹cej efektem sumy ocen: samooceny, oceny rówieœ-
niczej, oceny nauczyciela, oceny lidera grupy.
14. Przebieg zajêæ
a. Czynnoœci organizacyjne;
b. Wstêpna rozmowa wprowadzaj¹ca do tematu zajêæ:
ü uczniowie prezentuj¹ efekty zlecenia domowego,
ü recenzuj¹ filmy, które obejrzeli,
ü wskazuj¹ najistotniejsze dla gatunku horroru elemen-

ty.
c. Nauczyciel drog¹ losowania (np. rzut kostk¹, losowa-
nie z kapelusza) wybiera 4 liderów grup. Liderzy
tworz¹ zespo³y sk³adaj¹ce siê z uczniów o ró¿nych pro-
filach inteligencji – nauczyciel t³umaczy, i¿ dzie³o wie-
lotworzywowe domaga siê ró¿norodnych inteligencji –
ka¿dy w zespole bêdzie potrzebny. Budujemy w ten
sposób poczucie dowartoœciowania ka¿dego profilu in-
teligencji.
d. Praca zespo³ów wielorakich dokonuj¹cych przek³adu
intersemiotycznego zgodnie z poleceniami dla grup.

GRUPA 1
Przekszta³æcie fragment ballady Lilie (od s³ów Zbrodnia
to nies³ychana do s³ów A m¹¿ twój straci³ ¿ycie) w sce-
nopis filmowy.
ü Podzielcie tekst na ujêcia (mo¿ecie dokonaæ selekcji),

zastanówcie siê jak je skomponujecie.
ü Pomyœlcie, jaki zastosowaæ monta¿.
ü Pamiêtajcie, ¿e nale¿y okreœliæ miejsce akcji, scene-

riê, wprowadziæ odpowiednie dŸwiêki, wskazaæ mo-
menty, w których wprowadzaæ muzykê i jak¹ ma ona
pe³niæ funkcjê, zaplanowaæ, gdzie znajd¹ siê postacie
i jak bêd¹ siê zachowywaæ, wskazaæ jak bêd¹ wy-
gl¹daæ w danej scenie.

ü Zaznaczcie, jak zostanie ustawiona kamera w kolej-
nych ujêciach i w jaki sposób nale¿y j¹ prowadziæ (np.
czy ma byæ nieruchoma, czy bêdzie zbli¿aæ siê do po-
staci i przedmiotów, czy obraz ma byæ realistyczny,
czy zdeformowany)

ü Swój pomys³ na adaptacjê Lilii jako horroru zapiszcie
na szarym papierze.

ü Podczas pracy mo¿ecie szukaæ wsparcia w Internecie.
Powodzenia, bawcie siê dobrze.
GRUPA 2
Przekszta³æcie fragment ballady Lilie (od s³ów Pani z
wyroku rada do s³ów Zapominaj¹ brata) w scenopis fil-
mowy.
ü Podzielcie tekst na ujêcia (mo¿ecie dokonaæ selekcji),

zastanówcie siê jak je skomponujecie.
ü Pomyœlcie, jaki zastosowaæ monta¿.
ü Pamiêtajcie, ¿e nale¿y okreœliæ miejsce akcji, scene-

riê, wprowadziæ odpowiednie dŸwiêki, wskazaæ mo-
menty, w których wprowadzaæ muzykê i jak¹ ma ona
pe³niæ funkcjê, zaplanowaæ, gdzie znajd¹ siê postacie
i jak bêd¹ siê zachowywaæ, wskazaæ jak bêd¹
wygl¹daæ w danej scenie.

ü Zaznaczcie, jak zostanie ustawiona kamera w kolej-
nych ujêciach i w jaki sposób nale¿y j¹ prowadziæ (np.
czy ma byæ nieruchoma, czy bêdzie zbli¿aæ siê do po-
staci i przedmiotów, czy obraz ma byæ realistyczny,
czy zdeformowany)

ü Swój pomys³ na adaptacjê Lilii jako horroru zapiszcie
na szarym papierze.

ü Podczas pracy mo¿ecie szukaæ wsparcia w Internecie.
Powodzenia, bawcie siê dobrze.
GRUPA 3
Przekszta³æcie fragment ballady Lilie (od s³ów S³uchaj,
Pani bratowo do s³ów Ten m¹¿ twój, ten kochanek) w
scenopis filmowy.
ü Podzielcie tekst na ujêcia (mo¿ecie dokonaæ selekcji),

zastanówcie siê jak je skomponujecie.
ü Pomyœlcie, jaki zastosowaæ monta¿.
ü Pamiêtajcie, ¿e nale¿y okreœliæ miejsce akcji, scene-

riê, wprowadziæ odpowiednie dŸwiêki, wskazaæ mo-
menty, w których wprowadzaæ muzykê i jak¹ ma ona
pe³niæ funkcjê, zaplanowaæ, gdzie znajd¹ siê postacie
i jak bêd¹ siê zachowywaæ, wskazaæ jak bêd¹
wygl¹daæ w danej scenie.

ü Zaznaczcie, jak zostanie ustawiona kamera w kolej-
nych ujêciach i w jaki sposób nale¿y j¹ prowadziæ (np.
czy ma byæ nieruchoma, czy bêdzie zbli¿aæ siê do po-
staci i przedmiotów, czy obraz ma byæ realistyczny,
czy zdeformowany)

ü Swój pomys³ na adaptacjê Lilii jako horroru zapiszcie
na szarym papierze.

ü Podczas pracy mo¿ecie szukaæ wsparcia w Internecie.
Powodzenia, bawcie siê dobrze.
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GRUPA 4
Przekszta³æcie fragment ballady Lilie (od s³ów Lecz
zbli¿a siê niedziela do s³ów Jak pan le¿a³ g³êboko) w
scenopis filmowy.
ü Podzielcie tekst na ujêcia (mo¿ecie dokonaæ sele-

kcji), zastanówcie siê jak je skomponujecie.
ü Pomyœlcie, jaki zastosowaæ monta¿.
ü Pamiêtajcie, ¿e nale¿y okreœliæ miejsce akcji, scene-

riê, wprowadziæ odpowiednie dŸwiêki, wskazaæ mo-
menty, w których wprowadzaæ muzykê i jak¹ ma ona
pe³niæ funkcjê, zaplanowaæ, gdzie znajd¹ siê postacie
i jak bêd¹ siê zachowywaæ, wskazaæ jak bêd¹
wygl¹daæ w danej scenie.

ü Zaznaczcie, jak zostanie ustawiona kamera w kolej-
nych ujêciach i w jaki sposób nale¿y j¹ prowadziæ
(np. czy ma byæ nieruchoma, czy bêdzie zbli¿aæ siê
do postaci i przedmiotów, czy obraz ma byæ realisty-
czny, czy zdeformowany)

ü Swój pomys³ na adaptacjê Lilii jako horroru zapiszcie
na szarym papierze.

ü Podczas pracy mo¿ecie szukaæ wsparcia w Interne-
cie.

Powodzenia, bawcie siê dobrze.
e. Prezentacja efektów pracy zespo³ów uczniów - wnio-
ski.
f. Ocena pracy poszczególnych uczniów – podsumowa-
nie pracy zawieraj¹ce elementy oceniania
kszta³tuj¹cego.
g. Przygotowanie do kolejnych zajêæ
ü Po zaprezentowaniu propozycji uczniów liderzy grup

zawieszaj¹ scenopisy na „gazetce” – bêd¹ towarzy-
szyæ uczniom jako refleksja nad wielotworzywoœci¹
rozumian¹ przez inteligencje wielorakie w ich klasie.

ü Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat tajemni-
czych miejsc w okolicy Leszna. Zastanawiaj¹ siê ja-
kie elementy natury s¹ niezbêdne w podaniach
ludowych maj¹cych zabarwienie horroru. Znajduj¹
takie miejsce np. Osieczna ko³o Leszna (8 km): gêste
pagórkowate lasy, groŸne w¹wozy, tajemnicze czê-
œciowo zaroœniête jezioro.

ü Prowadz¹cy lekcje proponuje wycieczkê rowerow¹ –
drog¹ rowerow¹ biegn¹c¹ lasem do Osiecznej. Celem
wyjazdu jest znalezienie miejsc z podañ ludowych
dotycz¹cych tej miejscowoœci.

Zlecenie domowe
ü Uczniowie wyszukuj¹ w dostêpnych im Ÿród³ach po-

dania ludowe zwi¹zane z Osieczn¹. Nauczyciel udo-
stêpnia np. pozycjê Przeklêty skarb zawieraj¹c¹
zbiór podañ ludowych z okolic Leszna. Kserokopie
odnalezionych tekstów uczniowie zabieraj¹ na wy-
cieczkê.

1. Prowadz¹cy: Edyta Zarembska-Marciniak
2. Odbiorca/ucz¹cy siê, klasa 2 liceum ogólno-
kszta³c¹cego
3. Przedmiot nauczania: jêzyk polski.
4. Tytu³ dzia³u tematycznego: romantyzm – w œwiecie
duchów; tajemnica istnienia i wyzwolenia wyobraŸni w
kontekœcie wspó³czesnego œwiata.
5. Temat  lekcji
III. Kierunek Osieczna - rusa³ki, podwodne jeziora i
gnomy pilnie poszukiwane!
6. Czas zajêæ – 6 godzin dydaktycznych.
7. Pojêcia kluczowe: ballada, podania ludowe, folklor,
zbrodnia i kara wed³ug moralnoœci ludowej, rusa³ki i
inne okreœlenia stworów z podañ ludowych np. utopiec,
elfy, bo¿êta, brzeginie, vadata.

8. Cele zajêæ
W wyniku zrealizowania zajêæ wed³ug scenariusza,
ucz¹cy siê  bêdzie umia³:
ü sprawniej jeŸdziæ rowerem,
ü wymieniæ w³aœciwoœci horroru,
ü wykorzystaæ wiedzê na temat budowania nastroju

grozy w podaniu ludowym,
ü wykorzystaæ w pracy nad tekstem ballady wiedzê o

gatunku.
9. Wymagania wstêpne
Przed rozpoczêciem zajêæ ucz¹cy siê powinien umieæ:
ü jeŸdziæ rowerem,
ü pracowaæ w grupie,
ü prezentowaæ efekty pracy zespo³owej,
ü poprawnie konstruowaæ spójn¹ wypowiedŸ ustn¹.
10. Metody osi¹gniêcia celów:
praca grupowa, wizualizacja miejsc dziania siê akcji po-
dañ ludowych, wchodzenie w rolê, analizowanie i roz-
wi¹zywanie problemów.
11. Œrodki dydaktyczne:
Rowery, teksty podañ ludowych wydrukowane przez
uczniów, pisaki, papier do notatek, aparaty fotograficz-
ne np. w komórkach czy tabletach.
12. Zadania do wykonania dla ucz¹cych siê:
ü pokonanie trasy Leszno – Osieczna i powrót,
ü wykonanie zdjêæ interesuj¹cych, tajemniczych miejsc

na trasie leœnej drogi rowerowej,
ü wnikliwe czytanie tekstu podania ludowego,
ü analizowanie i interpretowanie tekstu w kontekœcie

tematu zajêæ,
ü wskazanie – zakreœlenie potrzebnych fragmentów te-

kstu
13. Formy oceny
Ocena aktywnoœci indywidualnej cz³onków grupy
bêd¹cej efektem sumy ocen: samooceny, oceny rówieœ-
niczej, oceny nauczyciela, oceny lidera grupy.
14. Przebieg zajêæ
a. Czynnoœci organizacyjne – przejazd do Osiecznej.
b. Wstêpna rozmowa wprowadzaj¹ca do tematu zajêæ:
ü uczniowie prezentuj¹ efekty zlecenia domowego,
ü analizuj¹ cechy podañ ludowych, które zgromadzili.
c. Nauczyciel drog¹ losowania (np. rzut kostk¹, losowa-
nie z kapelusza) wybiera 4 liderów grup. Liderzy tworz¹
zespo³y sk³adaj¹ce siê z uczniów o ró¿nych profilach in-
teligencji – nauczyciel t³umaczy, i¿ ka¿dy w zespole
tworz¹cym podanie ludowe bêdzie potrzebny. Buduje-
my w ten sposób poczucie dowartoœciowania ka¿dego
profilu inteligencji.
d. Uczniowie wnikliwie obserwuj¹ krajobraz okolic
Osiecznej. Odnajduj¹ w nim elementy typowe dla podañ
ludowych – utrwalaj¹ je aparatem fotograficznym. Prze-
prowadzaj¹ wywiady, ankiety z mieszkañcami – temat
przewodni tajemnicze miejsca, duchy, rusa³ki, dziwne
opowieœci z regionu. Nauczyciel wspomaga uczniów
podczas uk³adania pytañ. Odpowiedzi autochtonów wy-
korzystuj¹ tworz¹c tekst podania ludowego.
e. Na ³awkach przy jeziorze tworz¹ zarys podania ludo-
wego, który uzupe³ni¹ po przyjeŸdzie do domu metod¹
podcastu. Mog¹ rozpocz¹æ zabawê z t¹ form¹ ju¿ na
³onie natury.
f. Prezentacja efektów pracy zespo³ów uczniów - refle-
ksje.
g. Poszczególne odcinki przesy³aj¹ sobie do zakoñcze-
nia podania. Zakoñczone dzie³o umieszczaj¹ na stwo-
rzonym w tym celu blogu eksperckim uczniów badaczy
tajemnic regionu Osiecznej i Leszna.
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h. Na portalach spo³ecznoœciowych, w regionalnych
mediach zachêcaj¹ znajomych do uzupe³niania taje-
mniczych opowieœci i g³osowania na najciekawszy
wspó³czesny horror dotycz¹cy tajemniczych miejsc re-
gionu.
i. Ocena pracy poszczególnych uczniów zawieraj¹ca
czêœci sk³adowe: samoocena, ocena rówieœnicza, ocena
spo³ecznoœciowa - medialna, ocena nauczyciela – pod-
sumowanie pracy zawieraj¹ce elementy oceniania
kszta³tuj¹cego.

Bibliografia
1) Atkinson M., Chois T. (2010): Sztuka i nauka Coa-
chingu. Krok po kroku,
2) Brudnik E. (2000): Ja i mój uczeñ pracujemy aktyw-
nie,

3) Coaching, teoria, praktyka, studia przypadków
(2009): praca zbiorowa pod redakcj¹ M.Sidor-Rz¹dko-
wskiej,
4) Dryden G., Vos J. (2000): Rewolucja w uczeniu,
5) Gardner H. (2009): Piêæ umys³ów przysz³oœci,
6) Gardner H. (2002): Wielorakie inteligencje,
5 umys³ów przysz³oœci.
7) Rogers J. (2010): Coaching, podstawy umiejêtnoœci,
8) Taraszkiewicz M. (2006): Atlas efektywnego uczenia
(siê).

PS. Zapraszam do opiniowania scenariuszy i wymiany
refleksji na temat takich metod i technik pracy z uczniem.

Sprawozdania

Transfer WYTYCZNYCH JAKOŒCI (QuaG)
Doœwiadczenia i wnioski zgromadzone
w ramach miêdzynarodowego projektu

Maria Korczak
Nauczyciel
Zespó³ Szkó³ Odzie¿owych w Poznaniu

Zespó³ Szkó³ Odzie¿owych w Poznaniu od 2007 roku
uczestniczy w projektach unijnych koordynowanych
przez RKW w Berlinie i zorientowanych na podnosze-
nie jakoœci w zarz¹- dzaniu jednostkami edukacyjnymi.
Owocem pierwszego projektu Leonardo da Vinci TQP
by³o uzyskanie przez szko³ê w 2011 roku certyfikatu ja-
koœci ISO 29 990. W tym samym roku zg³osiliœmy swój
udzia³ w pracach kolejnego projektu zainicjowanego
przez RKW Berlin.
Dwuletni miêdzynarodowy projekt “Transfer
WYTYCZNYCH JAKOŒCI (QuaG)“ dobiega koñca
we wrzeœniu 2013r. (www.quag.eu). By³ on wspó³finan-
sowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach programu
Transfer Innowacji LEONARDO DA VINCI. G³ów-
nym tematem dzia³añ by³ dalszy rozwój koncepcji jako-
œci towarzysz¹cej wspó³pracy miêdzynarodowej w
dziedzinie edukacji i szkolenia.
Celem projektu by³o sprawdzenie WYTYCZNYCH
JAKOŒCI i Kompendium w praktyce, dostosowanie ich
do nowych wymagañ i spopularyzowanie dalej na ob-
szarze Unii Europejskiej. Same WYTYCZNE
JAKOŒCI, to zbiór zaleceñ do zarz¹dzania jakoœci¹ w
edukacji miêdzynarodowej. Wspiera je Kompendium,
zawieraj¹ce porady i przyk³ady praktyczne, oraz Narzê-
dzia Internetowe stworzone przy wspó³pracy z firm¹
PROMIS. Punktem wyjœcia i odniesieniem w pracach
nad ulepszeniem i wzbogaceniem istniej¹cych ju¿ WY-
TYCZNYCH, by³a dla zespo³u projektowego miêdzy-
narodowa norma ISO 29990: 2010, stworzona specjal-
nie dla organizacji zajmuj¹cych siê edukacj¹ i
kszta³ceniem.
Aktywn¹ rolê w procesie rozwoju i wdra¿ania
WYTYCZNYCH odegrali partnerzy projektowi z
Bu³garii, Niemiec, £otwy, Polski i Rumunii, a tak¿e

miêdzynarodowe stowarzyszenie z siedzib¹ w Wielkiej
Brytanii. Partnerami z Polski by³y dwie szko³y: Zespó³
Szkó³ Odzie¿owych im. W³adys³awa Reymonta w Po-
znaniu oraz Zespó³ Szkó³ i Placówek Kszta³cenia Zawo-
dowego w Zielonej Górze, szczyc¹ce siê posiadaniem
certyfikatu normy ISO 29 990:2010 (jedynej normy od-
nosz¹cej siê do jednostek edukacyjnych).
W trakcie wykonywania zadañ projektowych, partnerzy
zg³êbiali bie¿¹ce zagadnienia z dziedziny edukacji.
Dziêki wielokrotnym kontaktom z dostawcami us³ug
edukacyjnych z powy¿ej wspomnianych krajów i in-
nych, sta³o siê jasne, ¿e efektywne zarz¹dzanie jakoœci¹
w dziedzinie internacjonalizacji us³ug edukacyjnych
(eksport us³ug edukacyjnych, miêdzynarodowa
wspó³praca edukacyjna, etc.) jest zagadnieniem aktual-
nym i koniecznym do tego, aby odnieœæ sukces komer-
cyjny w tej dziedzinie. Projekt bierze pod uwagê, tak
wa¿ne dla programów edukacyjnych, potrzeby klienta, a
zw³aszcza potrzebê transparentnoœci ofert, oraz podsta-
wowe wymogi pozwalaj¹ce zapewniæ konkurencyjnoœæ
dostawcom us³ug edukacyjnych.
Jednoczeœnie, WYTYCZNE JAKOŒCI okazuj¹ siê sta-
nowiæ szczególnie u¿yteczne wsparcie dla, opartego na
jakoœci, modelu edukacji miêdzynarodowej poniewa¿
uwzglêdniaj¹ ró¿ne aspekty zarz¹dzania jakoœci¹, ale
jako zespó³ wspó³zale¿nych komponentów. Dziêki
temu, ¿e oparte s¹ na standardzie us³ug i zarz¹dzania
ISO 29990: 2010, gwarantuj¹ wielowymiarowe
zarz¹dzanie jakoœci¹. Oznacza to jakoœæ, nie tylko w za-
kresie wyników programów edukacyjnych, ale i sposo-
bu wykonywania samej us³ugi oraz konieczny do
zapewnienia tego potencja³ (rzeczywiste warunki, kom-
petencje pracowników, etc.).
Tak wiêc, WYTYCZNE JAKOŒCI zawieraj¹, na wzór
struktury standardu ISO 29990: 2010, informacje o wa-
runkach i wymogach dla zorientowanego na jakoœæ mo-
delu us³ug edukacyjnych (zw³aszcza jeœli chodzi o
okreœlenie potrzeb, treœci i procesów edukacyjnych,
transferu nauczania i oceny ofert edukacyjnych), z dru-
giej zaœ strony zawieraj¹ zalecenia dot. zarz¹dzania
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organizacjami szkol¹cymi, bior¹cymi udzia³ w procesie
internacjonalizacji.
W trakcie trwania projektu sta³o siê jasne, ¿e stosowanie
WYTYCZNYCH JAKOŒCI i standardu ISO 29990:
2010 staje siê z ka¿d¹ chwil¹ zagadnieniem coraz bar-
dziej z³o¿onym. Wzrasta eksport us³ug edukacyjnych i
innych form internacjonalizacji. W Europie, na
przyk³ad, realizacja wolnego ruchu pracowników i
zwi¹zane z tym wymogi dot. kwalifikacji a tak¿e stale
rosn¹cy udzia³ firm edukacyjnych w programach unij-
nych, na³o¿y³y na wszystkich zainteresowanych szcze-
gólny wymóg du¿ej elastycznoœci. Niebagatelnym
wyzwaniem, dla dostawców us³ug edukacyjnych, sta³a
siê równie¿ koniecznoœæ zapewnienia ¿¹danej jakoœci
pracy w szybko zmieniaj¹cych siê warunkach.
Republika Federalna Niemiec stanowi obecnie szczegó-
lny przyk³ad pañstwa, które stoi przed zadaniem wyni-
kaj¹cym z potrzeby internacjonalizacji us³ug eduka-
cyjnych. Wraz z rozwojem tzw. kultury „welcome” w
stosunku do pracowników zagranicznych zaistnia³a ko-
niecznoœæ udoskonalenia umiejêtnoœci interkulturo-
wych. Dotyczy to samych dostawców us³ug
edukacyjnych, ale równie¿ personelu kierowniczego
oraz innych pracowników w rozmaitych firmach i sekto-
rach administracji pañstwowej. Kluczem do sukcesu
jest poszanowanie ró¿norodnoœci kulturowej, odmien-
noœci kraju, z którego pochodzi imigrant poszukuj¹cy
pracy w stosunku do kraju gospodarza (zw³aszcza jeœli
chodzi o kulturê uczenia siê).
Innymi istotnymi powodami wzrostu stopnia z³o¿onoœci
wymagañ dot. jakoœci zarz¹dzania miêdzynarodowymi
programami edukacyjnymi s¹, miêdzy innymi, wzra-
staj¹ce zró¿nicowanie i indywidualizacja potrzeb i pro-
cesów dot. uczenia siê, procesów rozwoju pracowników
w kontekœcie zmian demograficznych. Co wiêcej, wzra-
staj¹ce po³¹czenie dostarczania us³ug edukacyjnych z
poradnictwem, wsparciem i us³ugami zarz¹dzania kom-
plikuje sprawê jeszcze bardziej. W takim kontekœcie na-
le¿y szczególnie podkreœliæ parê nastêpuj¹cych
aspektów:
ü zapotrzebowanie na rozwój pracowników w kierunku

orientacji demograficznej,
ü du¿e zapotrzebowanie na kwalifikacje pedagogiczne

dostawcy us³ug edukacyjnych poprzez zindywidua-
lizowany tok nauki, tzw. coaching i kombinacja ofert
dla ró¿nych grup docelowych (bezrobotni, pracowni-
cy, poziom kierowniczy),

ü wzrost iloœci zadañ socjo-pedagogicznych, admini-
stracyjnych i kontroluj¹cych oraz zapotrzebowania

wynikaj¹ce z doradztwa i rozwoju mediów, koordy-
nacji i dzia³añ sieciowych, etc.

Wnioski, jakie wyp³ynê³y w trakcie pracy w projekcie
QUAG, pokazuj¹ jasno, ¿e WYTYCZNE JAKOŒCI
efektywnie wspieraj¹ zarz¹dzanie jakoœci¹ w organiza-
cjach szkoleniowych. Pomagaj¹ zapewniæ dobre
dzia³anie i konkurencyjny status, stanowi¹ swoisty ko-
mpas w pracy nad planowaniem, rozwijaniem i wdra¿a-
niem programów edukacyjnych. Jest to szczególnie
wa¿ne teraz, kiedy wiêkszoœæ dostawców us³ug eduka-
cyjnych musi siê zmierzyæ z wielkimi wyzwaniami z
powodu wycofywania siê finansowego wsparcia ze stro-
ny pañstwa.
WYTYCZNE JAKOŒCI i norma ISO 29990: 2010 ofe-
ruj¹ dodatkowo dostawcom us³ug edukacyjnych wa¿ne
wskazówki i sugestie co do rozwi¹zywania problemów
zapewnienia jakoœci przy pracach badawczych zwi¹za-
nych z edukacj¹. Mimo, ¿e koncepcja WYTY-
CZNYCH JAKOŒCI nie zak³ada stosowania ich w ten
sposób, to jednak mog¹ s³u¿yæ jako Ÿród³o odniesienia
w dziedzinie procesów badawczych dot. jakoœci
zarz¹dzania. Staj¹ siê atrakcyjnym instrumentem bada-
wczym, gdy¿ analizuj¹ wiele tematów, a wœród nich:
miêdzynarodow¹ wspó³pracê edukacyjn¹ i miêdzynaro-
dowy rynek edukacyjny, rozwój kompetencji miê-
dzykulturowych czy w³¹czenie migrantów.
WYTYCZNE JAKOŒCI oferuj¹ wartoœciowe przewod-
nictwo. Obok aspektu internacjonalizacji, daj¹ równie¿
impuls do tworzenia zarz¹dzania jakoœci¹ samego pro-
cesu badawczego.
Po zamkniêciu prac w projekcie QUAG, WYTYCZNE
JAKOŒCI winne byæ promowane wœród dostawców
us³ug edukacyjnych i innych stron zainteresowanych
edukacj¹ i szkoleniem nieformalnym. Doœwiadczenie
pokazuje, ¿e wci¹¿ brakuje przekonania poœród
zarz¹dzaj¹cymi instytucjami edukacyjnymi co do u¿yte-
cznoœci systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w szkolnictwie
zawodowym. Dlatego te¿ podnoszenie œwiadomoœci w
dziedzinie jakoœci zarz¹dzania internacjonalizacji us³ug
i ofert wœród dostawców us³ug edukacyjnych jest proce-
sem doœæ powolnym, musi jednak mieæ miejsce z uwagi
na obecne i przysz³e wymogi oraz wyzwania.
zespó³ autorów:
• dr. Peter Schönfeld, ISW GmbH, Halle, Niemcy

(us³ugi konsultingowe i analityczne),
• t³umaczenie: Joanna Turkiewicz, ZSO Poznañ,
• zredagowa³a: Maria Korczak, ZSO Poznañ.

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 listopada 2013 r. a 31 stycznia 2014 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. 15 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1327 rozporz¹dzenie MS z dnia 26 wrzeœnia 2013 r. w
sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy na-
uczycieli zak³adów poprawczych, schronisk dla nielet-
nich oraz rodzinnych oœrodków diagnostyczno-
konsultacyjnych, trybu postêpowania odwo³awczego
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oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oce-
niaj¹cego - wesz³o w ¿ycie z dniem 30 listopada 2013 r.,
ü okreœla kryteria i tryb dokonywania oceny pracy na-

uczycieli placówek podleg³ych ministrowi sprawied-
liwoœci.

2. 19 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1601 obwieszczenie MS z dnia 10 kwietnia 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 13 lutego 2004 r. w
sprawie szczegó³owych zasad i trybu prowadzenia na-
uczania w zak³adach karnych,
ü publikuje tekst jednolity aktu prawnego.
3. 20 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1618 obwieszczenie MPiPS z dnia 9 lipca 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia po-
wsta³ego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wy-
padek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia,
wzoru karty wypadku i terminu jej sporz¹dzenia,
ü publikuje tekst jednolity aktu prawnego.
4. 31 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1687 rozporz¹dzenie MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku
2014 - wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014.
ü okreœla zadania szkolne i pozaszkolne, zaznacza co

jest uwzglêdniane przy podziale czêœci oœwiatowej, a
tak¿e ustala algorytm, wg którego nastêpuje podzia³
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej.

Przepisy zmieniane:
1. 15 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1317 ustawê z dnia 27 wrzeœnia 2013 r. o zmianie usta-
wy o systemie oœwiaty - wesz³a w ¿ycie z dniem 30 listo-
pada 2013 r.,
ü ustalono, ¿e stanowiska kuratora i wicekuratora

oœwiaty nie mo¿na ³¹czyæ z mandatem radnego.
2. 21 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1359 rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2013 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sposobu uspra-
wiedliwiania nieobecnoœci w pracy oraz udzielania pra-
cownikom zwolnieñ od pracy - wesz³o w ¿ycie z dniem
22 listopada 2013 r.,
ü dodaje nowe dowody usprawiedliwiaj¹ce nieobe-

cnoœæ pracy.
3. 3 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1421
ustawê z dnia 11 paŸdziernika 2013 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami
publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Kar-
ta Nauczyciela – dotyczy zmiany art. 91b w ust. 2 pkt 1 i
2 KN - wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014 r.,
4. 10 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1494 rozporz¹dzenie RM z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie maksymalnych
cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do
przedszkoli i szkó³ w roku szkolnym 2013/2014 - wesz³o
w ¿ycie z dniem 11 grudnia 2013 r.,
5. 23 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1639 ustawê z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie usta-
wy o systemie informacji oœwiatowej – wesz³a w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2014 r.,
6. 27 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1645 ustawê z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektó-

rych ustaw w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy bud¿etowej -
wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014 r.,
ü art. 9 i 10 dotyczy nauczycieli objêtych Kart¹ Nauczy-

ciela, którym ograniczono na rok 2014 œrodki bud¿e-
towe z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

7. 30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1650 ustawê z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– generalnie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2014 r. (z
wyj¹tkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3,
art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11–16, które
wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia),
ü art. 474 zmienia ustawê o systemie oœwiaty, a art. 502

zmienia ustawê o systemie informacji oœwiatowej.
8. 30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1654 rozporz¹dzenie MEN z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie stawek, szcze-
gó³owego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych do podrêczników szkolnych -
wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014,
9. 30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1661 rozporz¹dzenie MIiR z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie rodzajów doku-
mentów poœwiadczaj¹cych uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transpo-
rtu zbiorowego - wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2014,
ü skutek zmiany ustawy rozszerzaj¹cej kr¹g nauczycieli

mog¹cych korzystaæ z ulgowych przejazdów.
10. 30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1671 rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie refundowania ze
œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych
m³odocianym pracownikom - wesz³o w ¿ycie z dniem
31 grudnia 2013,
11. 3 stycznia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 7
ustawê z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o sy-
stemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw – general-
nie wesz³o w ¿ycie z dniem 18 stycznia 2014 r. (z
wyj¹tkiem art. 1 pkt 18, który wchodzi w ¿ycie
1.05.2014 r., art. 1 pkt 9, który wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2015 r., art. 1 pkt 17 lit. c, który wchodzi w
¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2015 r., art. 1 pkt 11 w zakre-
sie art. 20l ustawy, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sty-
cznia 2016 r.),
ü ustawa rekrutacyjna, przenosi do ustawy regulacje

dotycz¹ce przyjmowania uczniów do szkó³ i placó-
wek.

12. 13 stycznia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 64
rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego
trybu postêpowania w sprawach o nadanie orderów i
odznaczeñ oraz wzorów odpowiednich dokumentów -
wesz³o w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2014 r.,
13. 17 stycznia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 83
obwieszczenie MS z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie
og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci w sprawie dodatków, wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw oraz innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosun-
ku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zak³adach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych
oœrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz
szko³ach przy zak³adach karnych i aresztach œledczych.
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W zakresie niedawno nawi¹zanej wspó³pracy
CDN w Lesznie z Wydzia³em Studiów Edukacyj-
nych UAM w Poznaniu CDN w Lesznie przygoto-
wa³o:

ü ofertê realizacji praktyk studenckich dla grupy
42 studentów Wydzia³u Studiów Edukacyjnych
I roku 2 stopnia kierunku: Socjoterapia i Promo-
cja Zdrowia: „Projekt artystyczny – Wioska in-
diañska”,

ü sesjê plakatow¹ pod has³em: „Œwiat wirtualny i
realny – obraz wspó³czesnych zagro¿eñ dla dzie-
ci i m³odzie¿y” prezentowan¹ podczas Miêdzy-
narodowej Konferencji Naukowej: „Dziecko w
perspektywie trudnych sytuacji ¿yciowych”.

Obie inicjatywy cieszy³y siê sporym zainteresowa-
niem studentów ze wzglêdu na ich praktyczny wy-
miar.

Wspó³praca
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

(Wydzia³ Studiów Edukacyjnych)

Zapraszamy nauczycieli szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na
zajêcia z IPN.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli zain-
teresowanych tematyk¹ na zajêcia prowadzone

przez pracownika
Oddzia³owego
Biura Edukacji
Instytutu Pamiêci
Narodowej w Po-
znaniu.

Zajêcia odbywaj¹
siê cyklicznie w
roku szkolnym,
najbli¿sze jest za-
tytu³owane:

„Zag³ada ¯ydów podczas II wojny œwiatowej”.

Podczas najbli¿szego szkolenia omówione
zostan¹ g³ówne aspekty dotycz¹ce tematyki Holo-
caustu. Prowadz¹cy zaproponuje szereg metod na-

uczania i propozycji wykorzystania materia³ów
edukacyjnych stworzonych przez Instytut Pamiêci
Narodowej. Poszerzona zostanie równie¿ kwestia
dotycz¹ca Polaków ratuj¹cych ¯ydów podczas
okupacji niemieckiej.

Nauczyciele, którzy zg³osz¹ chêæ uczestnictwa w
zajêciach otrzymaj¹ materia³y szkoleniowe IPN.

Zajêcia s¹ bezp³atne

Najbli¿sze zajêcia odbêd¹ siê 10 kwietnia, od
godz. 15.00 do 17.15 w CDN w Lesznie, ul. Chro-
brego 15

Zg³oszenia - formularz elektroniczny dostêpny na
naszej stronie internetowej:
http://zgloszenia.cdn.leszno.pl

Serdecznie zapraszamy!

Informacji udziela nauczyciel konsultant Zofia
Szabel-Zakrzewska tel. 65 529 90 62 wew. 65.

Szkolenia z Instytutem Pamiêci Narodowej


