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Szanowni Pañstwo!

Ostatni numer tegorocznych
,,Problemów Oœwiaty i Wychowania”
przynosi swego rodzaju podsumowa-
nia w ró¿nych obszarach oœwiatowej
dzia³alnoœci. Otwiera go przeredago-
wany na u¿ytek czasopisma fragment
pracy koñcowej z Kwalifikacyjnego
Kursu Oligofrenopedagogiki o wize-
runku osób niepe³nosprawnych intele-
ktualnie w Internecie. Okazuje siê, ¿e
portale intenetowe znacz¹co wp³ywaj¹
na polepszenie tego obrazu. Zalety do-
cierania z internetow¹ ofert¹ dla nie-
pe³nosprawnych intelektualnie w
bardzo ró¿ne i odleg³e œrodowiska
spo³eczeñstwa jest obecnie ju¿ oczeki-
wanym standardem. Niepe³nosprawni
intelektualnie na stronach interneto-
wych s¹ co prawda niekiedy ukazywani
stereotypowo, ale ten wizerunek zmie-
nia siê coraz bardziej pozytywnie.

Nasz, niedawno wprowadzo-
ny dzia³ ,,Prezentacja placówek oœwia-
towych” zaczyna siê wype³niaæ
artyku³ami. Tym razem prezentuje siê
Zespó³ Szkó³ w Szelejewie. Oprócz hi-
storii szko³y mamy równie¿ opisane
skuteczne nauczanie jêzyka angielskie-
go w szelejewskim gimnazjum. Niektó-
rzy uczniowie bardzo dobrze, bo ponad
œrednie wyniki krajowe i wojewódzkie
zdali koñcowe testy w programie Youn-
gster. Ich nauczyciel zosta³ równie¿
wyró¿niony jako jeden z czterech pol-
skich nauczycieli udzia³em z dwutygod-
niowym kursie szkoleniowym The
Oxford English Centre. Inne osi¹gniê-
cia prezentuje Zespó³ Szkó³ w Czaczu.
Dla tej szkolnej spo³ecznoœci bardzo
wa¿ny jest projekt ,,eSzko³a Moja Wiel-

kopolska”. Uczniowie i nauczyciele
powiêkszyli swoje umiejêtnoœci z za-
kresie technologii komputerowej, po-
szerzyli wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu
nauk matematyczno-przyrodniczych,
stworzyli du¿¹ bazê materia³ów
zwi¹zanych z lokalnym œrodowiskiem
oraz w efekcie zdobyli cenne nagrody,
które s³u¿¹ ca³ej szkole. Natomiast
Szko³a Podstawowa w Kaczkowie z sie-
dzib¹ Rojêczynie uczestniczy³a w unij-
nym projekcie ,,Cyfrowa Dzieciêca
Encyklopedia Wielkopolan”. Opraco-
wali oni biogramy przedwojennego na-
uczyciela i kierownika Szko³y w
Kaczkowie Feliksa Tarko oraz by³ego
so³tysa Stanis³awa Bzdêgi. W ramach
projektu odbyli wiele interesuj¹cych i
atrakcyjnych wycieczek (Archiwum
Pañstwowe w Lesznie, Telewizja ,,Le-
szno”, radio ,,Elka'' oraz inne). Sprzy-
ja³o to przede wszystkim nabywaniu
nowych doœwiadczeñ z zakresu eduka-
cji medialnej.

Ponadto przekazujemy Pañ-
stwu sprawozdania z warszawskiej
konferencji o wspomaganiu pracy
szkó³ we wspó³pracy z bibliotek¹
szkoln¹ oraz leszczyñskich obchodów
Œwiatowego Dnia Tabliczki Mno¿enia.
Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie
prezentuje natomiast zestawienie lite-
ratury o wspieraniu rozwoju dziecka
m³odszego w zwi¹zku z obni¿eniem
wieku obowi¹zku szkolnego, jako jeden
z czterech podstawowych kierunków
realizacji polityki oœwiatowej Pañstwa
w roku szkolnym 2014/2015.

¯yczê Pañstwu ciekawej lektury.

Krystyna Chorostecka
redaktor naczelny
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Wizerunek osób niepe³nosprawnych
intelektualnie w Internecie

Krystyna Chorostecka
nauczyciel bibliotekarz
CDN – PBP w Lesznie

Codzienne ¿ycie osób niepe³nosprawnych to
zmaganie siê z licznymi problemami i barierami.
Wa¿n¹ rolê w przezwyciê¿aniu tych trudnoœci odgry-
waj¹ media, które pisz¹ i mówi¹ o ludzkich problemach
w celu dotarcia do jak najwiêkszej liczby odbiorców.
Zajmuj¹ siê problemami spo³ecznymi, które zwykle
trudno dostrzec, choæ wystêpuj¹ czêsto obok nas. W
mediach mo¿na spotkaæ dwa podejœcia do problematyki
niepe³nosprawnoœci:
1. Nastawienie na emocje odbiorcy, pokazywanie
wzruszaj¹cych historii, które maj¹ na celu wzbudzenie
wspó³czucia w widzu.
2. Ukazywanie niezwyk³ych historii i osi¹gniêæ osób
niepe³nosprawnych.

Na ogó³ poprzez tego typu przes³ania osoby
niepe³nosprawne s¹ postrzegane jako niezdolne do sa-
modzielnej egzystencji i nie umiej¹ce radziæ sobie ze
swoimi problemami. Inny sposób prezentowania osób
niepe³nosprawnych w mediach polega na pokazywaniu
ich jako ludzi szczêœliwych, pe³nych optymizmu, którzy
pomimo ciê¿kich doœwiadczeñ radz¹ sobie w ¿yciu.
Mo¿na ogl¹daæ reporta¿e o niepe³nosprawnych, którzy
odnosz¹ sukcesy i maj¹ liczne zdolnoœci. Media prezen-
tuj¹ osoby, które mimo swoich ograniczeñ spe³niaj¹ siê
w ¿yciu rodzinnym, zawodowym i spo³ecznym. Œrodki
masowego przekazu wykreowa³y równie¿ wiele stereo-
typów, które funkcjonuj¹ w powszechnej opinii o oso-
bach niepe³nosprawnych, takich jak: piêtnowanie
niepe³nosprawnoœci, traktowanie osób niepe³nospraw-
nych jako nieprzewidywalnych i niezrównowa¿onych
itp.

Coraz czêœciej zdarza siê te¿, ¿e osoby nie-
pe³nosprawne same staj¹ siê twarzami medialnymi. W
Polsce jest coraz wiêcej takich osób. Zalicza siê do nich
Janina Ochojska, która jest dzia³aczk¹ humanitarn¹ i
pomimo w³asnej niepe³nosprawnoœci niesie pomoc in-
nym ludziom bêd¹cym w potrzebie. Inne osoby to: Ewa
Milewicz - dziennikarka i publicystka, niepe³nosprawna
od dziecka; S³awomir Piechota - prawnik, polityk i
pose³; Leszek Kopeæ, który prowadzi i przygotowuje
audycjê Muzyczna Cyganeria w Polskim Radiu
Wroc³aw jest niewidomy1. Takiej kariery nie zrobi³y
osoby niepe³nosprawne intelektualnie z powodu swoich
ograniczeñ. Ale s¹ przyk³ady medialnego istnienia rów-
nie¿ i takich osób jak Piotr Swend. Odtwórca roli Ma-
ciusia z ,,Klanu” mo¿e siê w pewien sposób porównaæ z
osobami wymienionymi wy¿ej.

Podobn¹ karierê w USA zrobi³ bohater serialu
,,Dzieñ za dniem”, emitowany przez TVP. Chris Burke
jako Corky.

Chris Burke to aktor, który jako pierwszy chory na ze-
spó³ Downa wyst¹pi³ w serialu. Zas³yn¹³ rol¹ w „Life
goes on. Dzieñ za dniem”, gdzie œwietnie wcieli³ siê w
Charlesa „Corky” Thachera.
Serial by³ tak¿e emitowany w polskiej telewizji i cieszy³
siê ogromn¹ popularnoœci¹. Burke otrzyma³ za swoj¹
grê sporo nagród, wyró¿nieñ i pochwa³.
Dziêki pamiêtnej roli Chrisa okaza³o siê, ¿e tak¿e ludzie
z u³omnoœciami fizycznymi i umys³owymi mog¹ spe³niaæ
swoje marzenia i realizowaæ talent aktorski. Gwiazdor
otworzy³ drzwi do s³awy innym aktorom z podobnymi
problemami. Burke po wystêpie w „Dzieñ za dniem” od
razu otrzyma³ nowe propozycje zawodowe. Wyst¹pi³ w
wielu serialach, m.in. „Ostrym Dy¿urze”, oraz jako
goœæ bywa³ w programach typu talk-show.2

Te przyk³ady pokazuj¹, ¿e osoby niepe³no-
sprawne intelektualnie s¹ nie tylko tematem reporta¿y,
artyku³ów, filmów czy ksi¹¿ek, ale sami staj¹ siê osoba-
mi, które pracuj¹ w mediach i ten sposób wp³ywaj¹ na
kreowanie wizerunku osoby niepe³nosprawnej w œrod-
kach masowego przekazu.

Szczególnie nieskoñczone mo¿liwoœci daje
sieæ internetowa. Za poœrednictwem Internetu u¿ytkow-
nik mo¿e dowiedzieæ siê w³aœciwie o wszystkim. Inter-
net znacznie przewy¿sza wszystkie inne media i dlatego
od pewnego czasu nie jest ju¿ tylko Ÿród³em informacji,
ale sta³ siê narzêdziem modeluj¹cym rzeczywistoœæ.
Jedn¹ z jego podstawowych funkcji jest komunikacja.
Obecnie niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia ludzkiego na-
stêpuje intensywna informatyzacja. Komputer jest po-
wszechnym narzêdziem pracy. M³ody cz³owiek
korzysta z komputerów w szkole i poza ni¹. Dziêki sieci
internetowej mo¿e wzbogacaæ swój proces edukacyjny,
rozwijaæ aktywnoœæ twórcz¹, poznawaæ kulturê, sztukê,
zabytki. Ma mo¿liwoœæ odwiedzania najodleglejszych
zak¹tków Ziemi bez koniecznoœci odbywania d³ugich
podró¿y. Dziêki Internetowi uczy siê zaradnoœci i roz-
wija swoj¹ kreatywnoœæ. Internet kszta³tuje osobowoœæ
m³odego cz³owieka. Kszta³tuje aktywnoœæ, otwartoœæ
intelektualn¹ oraz wp³ywa na samodoskonalenie. W
czasach ogólnej dostêpnoœci sieci internetowej wa¿ne
jest kszta³towanie zarówno pozytywnych jak i negatyw-
nych stron korzystania z Internetu.3

Upowszechnienie siê Internetu da³o wielu jed-
nostkom, w tym osobom niepe³nosprawnym mo¿liwo-
œci, jakich nigdy wczeœniej nie mia³y. Internet
umo¿liwia prosty i szybki dostêp do informacji, zaso-
bów edukacyjnych, wykonywanie pracy na odleg³oœæ,
dokonywanie transakcji bankowych, robienie zakupów
i komunikowania siê z ludŸmi z ca³ego œwiata. Szybki
rozwój nowych technologii otworzy³ przed osobami
niepe³nosprawnymi œwiat pe³en nowych mo¿liwoœci i
da³ im szanse uczestnictwa w ¿yciu zawodowym i
spo³ecznym.4

Wychowanie
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Sieæ internetowa mo¿e staæ siê miejsce ujaw-
nienia potencja³u dzieci niepe³nosprawnych intelektual-
nie i staæ siê ich szans¹ na uczestnictwo w ¿yciu
spo³ecznym. Internet jest wa¿nym œrodowiskiem socja-
lizacyjnym, w którym niepe³nosprawni intelektualnie
mog¹ spêdzaæ wolny czas zgodnie ze swoimi preferen-
cjami, mog¹ dokonywaæ wyborów, komunikowaæ siê ze
sob¹ i podtrzymywaæ kontakty interpersonalne. Kom-
puter i Internet najczêœciej s¹ wykorzystywane w celach
edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Internet jest instru-
mentem wspierania rozwoju poznawczego dzieci nie-
pe³nosprawnych intelektualnie. Osoby z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu lekkim czêsto samodzielnie ko-
rzystaj¹ z sieci internetowej, g³ównie w celach komu-
nikacyjnych. Wynika to z faktu, ¿e Internet daje im
poczucie anonimowoœci, a co za tym idzie mog¹ bez
obaw przezwyciê¿aæ swoje s³aboœci zwi¹zane z pewny-
mi brakami. Sieæ internetowa przyczynia siê do popra-
wy sytuacji dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie i
pomaga im pokonaæ liczne problemy. Badania wska-
zuj¹, ¿e roœnie aktywnoœæ œrodowisk niepe³nospraw-
nych w Internecie. Powstaj¹ liczne nowe strony
organizacji pomocowych dla jednostek z niepe³nospra-
wnoœciami oraz strony prywatne zak³adane przez same
osoby niepe³nosprawne. Niepe³nosprawni intelektual-
nie u¿ytkownicy bardzo ceni¹ sieæ internetow¹ i przy-
wi¹zuj¹ du¿¹ wagê do mo¿liwoœci jakie im daje. Osoby
niepe³nosprawne podkreœlaj¹ fakt, ¿e Internet zmniejsza
istnienie ró¿nic miêdzy ludŸmi sprawnymi a niepe³no-
sprawnymi. W sieci ka¿dy jest równy i ma równe prawa.
Dla wiêkszoœci osób niepe³nosprawnych jest to miejsce,
w którym nie ma dla nich ¿adnych ograniczeñ. Zakres
korzystania z zasobów internetowych i mo¿liwoœci ja-
kie daje jest bardzo zbli¿ony zarówno u osób pe³nospra-
wnych, jak i niepe³nosprawnych. Przede wszystkim
s³u¿y im do przegl¹dania witryn internetowych, do po-
szukiwania ró¿nych informacji oraz do komunikacji.
Dzieci niepe³nosprawne intelektualnie w stopniu lek-
kim czêœciej ni¿ pozosta³e grupy niepe³nosprawnych
traktuj¹ Internet jako Ÿród³o rozrywki, natomiast rza-
dziej poszukuj¹ w sieci informacji. Czêsto korzystaj¹
równie¿ z mo¿liwoœci rozwijania swoich zainteresowañ
za poœrednictwem Internetu lub nawi¹zania kontaktu z
innymi niepe³nosprawnymi. Internet jest dla nich tak¿e
Ÿród³em wiedzy na temat ciekawych spotkañ i imprez
kulturalnych. Przeprowadzone badania wskaza³y, ¿e
osoby niepe³nosprawne intelektualnie czêsto korzystaj¹
z czatów i forów dyskusyjnych, a tak¿e korzystaj¹ z
konsultacji w trybie online z psychologiem b¹dŸ innymi
specjalistami.5

Przy okazji chcia³abym siê odwo³aæ do osobis-
tych doœwiadczeñ w pracy w Bibliotece Pedagogicznej
w Lesznie, gdzie w ramach dzia³aj¹cej Pracowni Mul-
timedialnej od 2010 r. wielokrotnie bywali uczniowie
Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Lesznie. Z przeprowa-
dzonych rozmów z nauczycielami tej Szko³y wynika, ¿e
uczniowie ci s¹ niepe³nosprawni intelektualnie w stop-
niu lekkim i umiarkowanym. W naszej Pracowni korzy-
staj¹ z zasobów Internetu. M³odsi (klasy II-IV) przede
wszystkim szukaj¹ nowych gier. Starsi natomiast korzy-
staj¹ z forów spo³ecznoœciowych jak „Nasza Klasa” i
„Facebook”. Wielokrotna obserwacja ich zachowania w
Pracowni pozwala mi stwierdziæ, i¿ nie odró¿niaj¹ siê
od przeciêtnych uczniów szkó³ masowych. Po prostu -
jedni z wielu nastolatków, zainteresowanych muzyk¹

m³odzie¿ow¹, sportem, grami online. Ubrani te¿ tak
samo jak inni. Komunikacja z nimi jest jedynie trochê
zaburzona. Kilkoro najm³odszych zachowuje siê bardzo
nieœmia³o w stosunku do mnie i moich kole¿anek, ze
sob¹ jednak rozmawiaj¹ bez skrêpowania, ulegaj¹c je-
dynie presji silnych jednostek jak R. Z. Jednak¿e specy-
fika relacji spo³ecznej w jakiej siê znajduj¹ w naszej
Pracowni, koniecznoœæ przestrzegania regulaminu Pra-
cowni mo¿e oczywiœcie dodatkowo wp³ywaæ na ich sto-
sunek do nas jako personelu. Korzystanie z Internetu nie
nastrêcza im zbytnich trudnoœci, w razie ich wyst¹pie-
nia s¹ pomagaj¹ sobie nawzajem. W wielu przypadkach
pochodz¹ z wielodzietnych rodzin i najwyraŸniej s¹
przyzwyczajeni do wzajemnej pomocy i opieki.

W Internecie istnieje wiele stron poœwiêco-
nych osobom niepe³nosprawnym, ich problemom i co-
dziennemu funkcjonowaniu. Odwiedzanie tych witryn
internetowych pozwala przybli¿yæ zwyk³ym ludziom
problemy, z jakimi borykaj¹ siê osoby niepe³nospraw-
ne, zerwaæ ze stereotypowym postrzeganiem tej grupy
osób, poznaæ bli¿ej ich œrodowisko, które ma teraz szan-
se wypowiadania siê i zaistnienia w œwiecie Internetu.
Omówiê kilka z nich dla ukazania problematyki, jak¹
siê zajmuj¹, ale i te¿ ich w³asnego obrazu i przes³ania,
jakie sob¹ nios¹. Wybra³am strony, które promuj¹ pozy-
tywny odbiór osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœle-
dzeniem Umys³owym

W Polsce dzia³a 125 terenowych kó³, zrze-
szaj¹cych 13 tysiêcy cz³onków – rodziców, osób z nie-
pe³nsoprawnoœci¹ intelektualn¹, ich rodzeñstwo i
przyjació³. Stowarzyszenie prowadzi 415 placówek, z
których korzysta ok. 22 tysiêcy dzieci i doros³ych. Stro-
na internetowa Stowarzyszenia opisuje tê dzia³alnoœæ,
ukazuje aktualne wydarzenia, ko³a terenowe, wydawa-
ne publikacje, poradnictwo z zakresu prawa, psycholo-
gii, pedagogiki, opieki spo³ecznej, idee self-
adwokatów, aktywnoœæ w projekcie, mo¿liwoœci
udzia³u w szkoleniach i konferencjach, bogat¹ galeriê.
W tym ostatnim dziale zawiera siê chyba najwiêcej in-
formacji dla postrzegania niepe³nosprawnych intele-
ktualnie. Jest bardzo czêsto aktualizowany i przynosi
konkretne obrazy, nie tylko s³owa.
http://www.psouu.org.pl
2. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Lesznie

Zespó³ Szkól Specjalnych w Lesznie przeka-
zuje wyczerpuj¹ce i przystêpne informacje o swojej
dzia³alnoœci. Odbiorcami mog¹ byæ rodzice, sami ucz-
niowie, nauczyciele oraz wszyscy inni zainteresowani
t¹ tematyk¹. Na bie¿¹co Szko³a informuje o sukcesach
swoich uczniów, co jest dla nich szczególnie mi³e i wa¿-
ne. Leszczyñska placówka ma najwiêksze znaczenie dla
naszego regionu w zakresie szkolnictwa specjalnego i
jej dzia³alnoœæ w kreowaniu obrazu dziecka niepe³no-
sprawnego intelektualnie jest godna polecenia. Wy³ania
siê bowiem obraz ucznia aktywnego, zaanga¿owanego
w wiele projektów i akcji, zadowolonego i radosnego,
korzystajacego z wielorakich form nauki i rozrywki.
http://www.zss-leszno.pl/
3. Fundacja Mimo Wszystko Anny Dymnej
Fundacja dzia³a od 2003 r. Cele statutowe Fundacji:
ü pomoc na rzecz osób niepe³nosprawnych, ze szcze-

gólnym uwzglêdnieniem osób niepe³nosprawnych
intelektualnie,
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ü promocja i organizacja wolontariatu,
ü dzia³alnoœæ charytatywna,
ü ochrona i promocja zdrowia,
ü dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych,
ü nauka, edukacja, oœwiata i wychowanie
Ponadto wspiera i promuje utalentowane osoby. Orga-
nizuje Ogólnopolskie Dni Integracji ,,Zwyciê¿aæ Mimo
Wszystko”, Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty, Festiwal ,,Albertiana”, wyprawy ,,Ka¿dy ma
swoje Kilimand¿aro”.
http://www.mimowszystko.org/pl
4. Fundacja œw. Brata Alberta

Fundacja za³o¿ona w 1987 w Radwanowicach
k. Krakowa przez Zofiê Tetelowsk¹, Stanis³awa Pruszy-
ñskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz wo-
lontariuszy z Ruchu ,,Wiara i Œwiat³o”. Oprócz g³ównej
siedziby w maj¹tku Pani Tetelowskiej prowadzi obec-
nie 30 placówek dla prawie tysiaca niepe³noprawnych
intelektualnie. Wizerunek niepe³nosprawnych intele-
ktualnie przedstawiony ich stronie internetowej jest na-
cechowany mi³oœci¹ i przyjaŸni¹ wobec nich. Fundacja
wspólpracuje z wieloma znanymi ludŸmi, którzy wspie-
raj¹ w ró¿norodny sposób ich dzia³alnoœæ. Miedzy inny-
mi na rok 2014 wydano ciekawy kalendarz opatrzony
wizerunkami wychowanków w towarzystwie takich
znacz¹cych i wspania³ych osób jak tenistki Radwañ-
skie, polarnik Marek Kamiñski. Z pewnoœci¹ dla prze-
ciêtnego odbiorcy jest to nobilituj¹ce spotkanie
niepe³nosprawnych intelektualnie. Trzeba dodaæ, ¿e ka-
lendarz by³ rozpowszechnioany przez Ks. Isakowicza-
Zaleskiego na jego spotkaniach autorskich bezp³atnie i
trafi³ w tak odleg³e od Radwanowic œrodowiska jak Wo-
lsztyn, Wschowa czy Góra. Znam dzia³alnoœæ tej Fun-
dacji i ksiêdza Tadeusza Zaleskiego osobiœcie, gdy¿
uczestniczy³am w latach 1980-1991 Ruchu ,,Wiara i
Œwiat³o”. By³am te¿ trzykrotnie w siedzibie Fundacji w
Radwanowicach i wiem jak bardzo siê rozbudowa³a i
jak¹ pe³ni rolê dla swoich podopiecznych. Z tego przed-
siêwziêcia ciesz¹ siê najbardziej rodzice tych niepe³no-
sprawnych osób, którym sen z powiek spêdza³ problem
co bêdzie z ich dzieæmi po ich œmierci. Dziœ te dzieci s¹
ju¿ doros³e i znalaz³y godn¹ przystañ.
http://www.albert.krakow.pl/

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y
podkreœliæ, ¿e powstaj¹ce portale internetowe dla nie-
pe³nosprawnych intelektualnie znacz¹co wp³ywaj¹ na
coraz lepszy wizerunek tych osób w mediach. Nale¿y li-
czyæ na to, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci przybêdzie po-
zytywnych zmian w tematyce niepe³nosprawnoœci
intelektualnej i trwale zmieni¹ one oblicze tego typu
niepe³nosprawnoœci w spo³eczeñstwie.

1 B. A. Szpurek, Niepe³nosprawni w œrodkach masowego
przekazu, Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Lesznie, Lesz-
no, 2008, s.5-22
2 http // film.wp.pl/idGallery,8664,idPhoto,280525,tit-
le,Dzien-za-dniem-Pamietacie-Charlesa-Corkyiego-Thache-
ra,galeria.html?ticaid=113ca7 [dostêp 12.06.2014]
3 H. Noga, Wychowawcza funkcj Internetu, w: ,,Wychowa-
wca” 2012, nr 6, s.5-8
4 A Zielak, Niepe³nosprawni w œwiecie Internetu, Wydawni-
ctwo SBP, Warszawa 2005, s.27
5 P. Plichta , Wyniki badañ nad korzystaniem z Internetu
przez osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ – praktycz-
ne  implikacje , w: ,,Cyberbulling- zjawisko, konteksty, prze-
cidzia³anie” . Red. J. Py¿alski, Wydawnictwo Naukowe
WSP, £ódŸ 2012, s.74-78
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1. Bobkowicz-Lewartowska L., Niepe³nosprawnoœæ intele-
ktualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie, Harmonia
Universalis, Gdañsk 2011.
2. Dankowska-Kosman M., Media i ich odbiorcy. Miêdzypo-
koleniowe ró¿nice w odbiorze, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008.
3. Marek-Ruka M., Media w ¿yciu osób niepe³nosprawnych,
w: „Szko³a Specjalna” 2004, nr 3, s. 190-191.
4. Noga H., Wychowawcza funkcja Internetu, w: „Wychowa-
wca” 2012, nr 6, s. 5-8.
5. Plichta P., Wyniki badañ nad korzystaniem z Internetu
przez osoby niepe³nosprawne intelektualnie- praktyczne imp-
likacje, w: „Cyberbulling - zjawisko, konteksty, przeciw-
dzia³anie”, pod red. J. Py¿alskiego, Wydawnictwo Naukowe
WSP, £ódŸ 2012.
6. Sahaj T., Niepe³nosprawni i niepe³nosprawnoœæ w me-
diach, Instytut Rozwoju S³u¿b Spo³ecznych, Warszawa 2013.
7. Szpurek B. A., Niepe³nosprawni w œrodkach masowego
przekazu, Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Lesznie, Leszno
2008.
8. Zielak A., Niepe³nosprawni w œwiecie Internetu, Wydawni-
ctwo SBP, Warszawa 2005.

Zespó³ Szkó³ im. B³ogos³awionego
Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie.

Tradycje i wspó³czesnoœæ

Prezentacja placówek oœwiatowych

Pawe³ Furmaniak
nauczyciel
ZS w Szelejewie

W sk³ad Zespo³u Szkó³ im. B³ogos³awionego Edmunda
Bojanowskiego w Szelejewie wchodz¹: szko³a podsta-
wowa, gimnazjum oraz przedszkole samorz¹dowe.

£¹cznie w naszej placówce uczy siê 199 dzieci, z czego
45 uczniów uczêszcza do gimnazjum. Obecnie w szkole
zatrudnionych jest 19 nauczycieli, funkcjê dyrektora
placówki pe³ni pani Dorota Dolata. Szko³a mieœci siê w
niewielkiej wsi Szelejewo, w gminie Piaski.
Z KART HISTORII SZKO£Y
Tradycje oœwiatowe w Szelejewie s¹ bogate i siêgaj¹
odleg³ych czasów. Ju¿ w latach czterdziestych XIX
wieku istnia³a tu szko³a elementarna. W 1843 r. za³o¿o-



6

Nr 4/2014 Problemy Oœwiaty i Wychowania

no przy szkole czytelniê ludow¹, aby dzieci, które
koñcz¹ edukacjê nadal mog³y czytaæ i rozwijaæ siê inte-
lektualnie. Inspiratorem przedsiêwziêcia by³ Edmund
Bojanowski. Szelejewo ma te¿ swe zas³ugi w obronie
mowy polskiej. W 1902 r., w zwi¹zku z zakazem na-
uczania religii w jêzyku polskim, mia³ tu miejsce strajk
dzieci robotników folwarcznych. W okresie zaborów
nauka w szelejewskiej szkole odbywa³a siê w jêzyku
niemieckim. W tym czasie, a tak¿e w latach miêdzywo-
jennych, szko³a by³a czteroklasowa, ale nauka trwa³a 7
lat: 1 rok w kl. I i po 2 lata w klasie II, III i IV.

W odrodzonej Polsce, przejêty po zaborach sy-
stem szkolny wymaga³ ze strony w³adz oœwiatowych
przeobra¿eñ. W 1919 r. w Szelejewie, dziêki inicjatywie
Rady Ludowej powsta³a katolicka szko³a elementarna.
Pierwszym polskim nauczycielem po odzyskaniu nie-
podleg³oœci by³ Andrzej Fiala. W roku szkolnym
1937/38 w szelejewskiej szkole by³o 184 uczniów, a
uczy³o 3 nauczycieli.

W czasie II wojny œwiatowej szko³a zawiesi³a
dzia³alnoœæ, tak wiêc niektóre roczniki uczniów pobie-
ra³y naukê w Zalesiu.

Po wojnie, funkcjê kierownika szko³y obj¹³
pan Szymkowiak, potem pan Friedrick, nastêpnie przez
wiele lat obowi¹zki kierownicze sprawowa³ pan Kê-
dzia, potem kolejno pan Baran i pan Nowak. Sk³ad rady
pedagogicznej, ze wzglêdu na ciê¿kie warunki pracy i
brak mieszkañ, zmienia³ siê czêsto.

W naszej szkole zdobywali wiedzê tak¿e doro-
œli: w latach 50. prowadzono kursy dla analfabetów, a w
latach 60. zajêcia w wieczorowej szkole rolniczej oraz
kursy dla doros³ych w zakresie siedmioklasowej szko³y
podstawowej.

Kierownictwo szko³y w Szelejewie, a tak¿e ro-
dzice i nauczyciele od wielu lat czynili starania o budo-
wê nowej szko³y. Na przeszkodzie sta³ jak zwykle brak
œrodków finansowych. Dopiero w 1984 r. powsta³
Gminny, a rok póŸniej Szkolny Komitet Narodowego
Czynu Pomocy Szkole. Opracowano plan budowy
szko³y i w 1986 r. rozpoczê³y siê prace budowlane.

Nasza szko³a powsta³a wysi³kiem ca³ego lokal-
nego spo³eczeñstwa: na budowie pracowali rodzice i
uczniowie, wiele pomog³y okoliczne zak³ady pracy i
ówczesne w³adze Gminy. Dziêki wspólnie podjêtym

dzia³aniom w lutym 1989 r. w nowym budynku rozpo-
czê³y siê  pierwsze lekcje.

Szkole zale¿a³o, by przybli¿yæ uczniom syl-
wetkê przysz³ego patrona szko³y - Edmunda Bojano-
wskiego, st¹d szereg dzia³añ umo¿liwiaj¹cych poznanie
jego ¿ycia i dzia³alnoœci dla regionu.

Dnia 12 paŸdziernika 1990 r. Kurator Oœwiaty
i Wychowania, pan Jacek Michalczyk, spe³niaj¹c proœbê
rady pedagogicznej, wyrazi³ zgodê na nadanie naszej
szkole imienia Edmunda Bojanowskiego.
KALENDARIUM HISTORII SZKO£Y
1833 - za³o¿enie szko³y przez Niemca Schoenitza
1860 - budowa nowego budynku (obecnie budynek
przedszkola)
1867 - do szko³y uczêszcza 120 dzieci, ucz¹ siê w jê-
zyku polskim
1902 – istnieje ju¿ trzyklasowa szko³a (I kl-51 ucz-
niów, II kl-44 uczniów, III kl-91 uczniów)
1902 – jedyny w powiecie strajk dzieci wiejskich, któ-
re nie chcia³y uczyæ siê religii w jêzyku niemieckim
1904 – przebudowa budynku szko³y
1919 – dziêki inicjatywie Rady Ludowej, powstaje ka-
tolicka szko³a   elementarna.
1912 – w trzyklasowej szkole uczy siê 226 uczniów,
rozbudowa szko³y
1938 – istnieje ju¿ szeœcioklasowa Publiczna Szko³a
Powszechna II stopnia
1939 – do szko³y chodz¹ polskie dzieci, ale ucz¹ siê
tylko j. niemieckiego i rachunków po niemiecku
1945 – powstaje siedmioklasowa Publiczna Szko³a
Podstawowa
1967 – szko³a przekszta³ca siê w oœmioklasow¹ szko³ê
podstawow¹
1986 – rozpoczêto budowê nowego budynku szko³y
1989 – szko³a mieœci siê ju¿ w nowym  budynku
1990 – szko³a otrzymuje imiê Edmunda Bojanowskie-
go
1999 – powstaje Zespó³ Szkó³, a w nim Gimnazjum nr
2
2005 - otwarcie œwietlicy œrodowiskowo – sportowej.
Tradycja i historia  szko³y  w Szelejewie jest bogata i
interesuj¹ca, szko³a uczy i wychowuje kolejne pokole-
nia dzieci i m³odzie¿y, a  w jej dzieje  wplecione s¹
nierozerwalnie losy Edmunda Bojanowskiego – patro-
na szko³y.

Sukces w Youngster. Nasi nauczyciele na
Uniwersytecie w Oxfordzie

Donata Waszyñska-Samolak
Nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Od kilku lat uczniowie Gimnazjum nr 2 w
Zespole Szkó³ im. B³ogos³awionego Edmunda Boja-
nowskiego w Szelejewie (Gmina Piaski, woj. wielko-
polskie) aktywnie uczestnicz¹ w Youngster -
programie nauki jêzyka angielskiego dla m³odzie¿y
szkó³ gimnazjalnych.
Program Youngster jest objêty patronatem Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i dziêki nie-
mu uczniowie klas gimnazjalnych z terenów

wiejskich zyskuj¹ dodatkowe zajêcia z jêzyka angie-
lskiego w wymiarze 90 godzin / rok szkolny.

Zajêcia programowe prowadzone s¹ w
ma³ych, kilkuosobowych grupach i dostosowane po-
ziomem do umiejêtnoœci jêzykowych uczniów. Ce-
lem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych
m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych z terenów wiejskich
w dostêpie do szkó³ ponadgimnazjalnych w miastach
poprzez stworzenie chêtnym uczniom mo¿liwoœci
uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajê-
ciach pog³êbiaj¹cych znajomoœæ jêzyka angielskiego.

To, co wyró¿nia ten program, to ukierunko-
wanie procesu edukacyjnego na wzbudzenie we-
wnêtrznej motywacji ucznia. S³u¿y temu równie¿
system nagradzania, w którym pod uwagê brany jest
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przede wszystkim szeroko pojêty przyrost wiedzy,
nie zaœ wyniki koñcowego testu.

Efektami wprowadzenia programu Young-
ster na przestrzeni kilku ostatnich lat, jak zauwa¿ono,
s¹ znacznie wy¿sze wyniki pozyskane przez ucz-
niów na egzaminie gimnazjalnym z jêzyka angiel-
skiego, a tak¿e widoczny wzrost kompetencji
jêzykowych i komunikacyjnych.

W programie wziê³o ju¿ udzia³ ok. 20 tysiê-
cy uczniów z ponad 210 gmin z terenów wiejskich!

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie
klasy III Gimnazjum nr 2 w Szelejewie w sk³a-
dzie:
Ilona Grzesiak, Patrycja Pytel, Jakub Roszak,
Denis Kostysiak, Marcin Wyzujak i Eryk Maæko-
wiak znaleŸli siê w gronie laureatów – najlep-
szych uczniów w Polsce, osi¹gaj¹c bardzo
wysokie notowania. Znalaz³y one tak¿e odzwier-
ciedlenie w wynikach egzaminu gimnazjalnego z
jêzyka angielskiego (przewy¿szaj¹c œredni wynik
wojewódzki oraz krajowy).

Nagrodzono nie tylko uczniów. Wiod¹cy
Nauczyciele jêzyka angielskiego 8 edycji 2013/14
wziêli udzia³ w specjalnie przygotowanym szkole-
niu w Oxford English Centre. Przez dwa tygodnie, w
czasie wakacji, podnosili swoje kwalifikacje zawo-
dowe oraz doskonalili metody nauczania konfron-
tuj¹c je z metodami swoich oxfordzkich kolegów.
Zajêcia odbywa³y siê w miêdzynarodowych grupach,
a ich tematyka dotyczy³a m.in.: gramatyki, sztuki
konwersacji, planowania lekcji, przygotowania ucz-
niów do egzaminów oraz umiejêtnoœci wykorzysta-
nia alternatywnych technik podczas zajêæ, takich jak
gry, quizy czy zabawy jêzykowe. (www.Younster.pl)

Wyró¿niony przez EFRWP zosta³ tak¿e
nauczyciel jêzyka angielskiego z Gimnazjum nr 2
w z ZS w Szelejewie, mgr Pawe³ Furmaniak, któ-
ry za zaanga¿owanie w realizacjê programu oraz
najwy¿sze efekty edukacyjne uzyskane w zmaga-
niach o tytu³ najlepszego nauczyciela w roku szko-

lnym 2013/2014, w towarzystwie trzech innych
nauczycieli z Polski, otrzyma³ mo¿liwoœæ wziêcia
udzia³u w dwutygodniowym kursie szkoleniowym
w The Oxford English Centre.
Wspomnienia  z Oxford English Centre
Jedn¹ z atrakcji pobytu w Oxfordzie, poza zajêciami
szkoleniowymi, by³ zorganizowany w szkole jêzyko-

wej The Oxford English Centre wieczór angielski
dla nauczycieli. Dyrektor szko³y, Terry Malone
czterem przyby³ym goœciom z Polski osobiœcie ser-
wowa³ regionalne angielskie sery oraz typowe brytyj-
skie potrawy, jak: scones, cornish pasties, czy Irish
eyballs.
Wieczory w miêdzynarodowym towarzystwie dosta-
rczy³y polskim nauczycielom i ich kolegom z Oxford

English Centre niebywa³ej okazji do bli¿szego pozna-
nia siê, wymiany doœwiadczeñ, pogl¹dów i nawi¹za-
nia nowych kontaktów.

Szko³a zaoferowa³a polskim laureatom tak¿e
ciekawy „social programme”, inny na ka¿dy ty-
dzieñ. W ramach dodatkowych zajêæ, które odbywa³y
siê ju¿ póŸnym popo³udniem lub wieczorem zapro-
ponowano goœciom z Polski:
ü zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
ü zwiedzanie wybranych kolegiów,
ü Pub Night, czyli wieczór spêdzony w kilku zna-

nych pubach (The Mitre, Eagle and Child,
Lamb and Flag, St Aldates Tavern),

ü zwiedzanie Uniwersyteckiego Ogrodu Botani-
cznego,

ü warsztaty teatralne i wiele innych atrakcji (dysko-
teki, mecze pi³ki no¿nej, bilard, golf).

Ka¿dy z nauczycieli znalaz³ w tej ofercie coœ
ciekawego dla siebie. Szko³a wspó³pracuj¹c z biurem
podró¿y, w czasie weekendów zorganizowa³a pol-
skiej ekipie pedagogów wycieczki krajoznawcze do
znanych miejsc w ca³ej Anglii: Brighton, Londynu,
Bath i Stonehenge.
-Po³¹czyliœmy przyjemne z po¿ytecznym, wróciliœmy z
mnóstwem wspomnieñ i nowych znajomoœci – tak
podsumowa³ swój pobyt w The Oxford English Cen-
tre- Pawe³ Furmaniak - laureat 8 edycji programu.

Wszystkim laureatom gratulujemy i ¿yczymy da-
lszych sukcesów.

Linki:
www.youngster.pl
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Maria Szudra

nauczyciel, wicedyrektor
ZS w Czaczu

Zespó³ Szkó³ w Czaczu mieœci siê w zabytko-
wym pa³acu rodziny ¯ó³towskich, po³o¿onym w parku
krajobrazowym, który zosta³ dostosowany do potrzeb
szko³y. Znajduj¹ siê tu boiska sportowe oraz k¹ciki re-
kreacyjne. Zespó³ sk³ada siê z trzech jednostek: Przed-
szkole w Czaczu, Szko³a Podstawowa im Polskich
Noblistów w Czaczu oraz Gimnazjum im Polskich No-
blistów w Czaczu.

Szko³a uczestniczy i aktywnie dzia³a w licz-
nych projektach i programach zewnêtrznych. Od roku
szkolnego 2002/2003 wspó³pracuje z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej w Warszawie, wdra¿aj¹c nowe meto-
dy uczenia siê i nauczania. Jest posiadaczem
certyfikatów: Szko³a Ucz¹ca Siê, Szko³a w Ruchu,
Szko³a Odkrywców Talentów. Obecnie prowadzone s¹
dzia³ania w celu uzyskania tytu³u „Szko³a z Klas¹ 2.0”.

Ka¿dego roku w szkole dzia³aj¹ ró¿ne ko³a
zainteresowañ adresowane do uczniów kl. I- III, Iv-VI
szko³y podstawowej oraz I-III gimnazjum. Dobór tych
zajêæ jest poprzedzony badaniem oczekiwañ dzieci i
m³odzie¿y, zatem ka¿dy z uczniów mo¿e rozwijaæ swo-
je zainteresowania i pasje.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Czaczu uczest-
nicz¹ w wielu konkursach i zawodach sportowych na
szczeblu gminy, powiatu, województwa i rejonu. W
roku szkolnym 2013/2014 odnotowaæ nale¿y sukcesy:
udzia³ uczennicy gimnazjum w wojewódzkim etapie
Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego, zdo-
bycie 1, 3 i 4 miejsca w XXVI Turnieju Recytatorskim
Literatury Staropolskiej im. A. Krzyckiego w Koœcia-
nie, wyró¿nienie w Wojewódzkim Konkursie „Przyroda
Liczy na Ciebie”, udzia³ w finale Powiatowego Konkur-
su „¯ycie i dzia³alnoœæ Dezyderego Ch³apowskiego”.

Szko³a odnosi równie¿ sukcesy sportowe.
Uczniowie zdobyli medale w Powiatowych Lekkoatle-
tycznych Mistrzostwach kl. V i m³odszych, uczestniczy-

li w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej
oraz w finale Wojewódzkich Indywidualnych Biegów
Prze³ajowych w ¯erkowie.

„Rowerem na podium projektu
eSzko³a Moja Wielkopolska”

Projekt „eSzko³a Moja Wielkopolska” reali-
zowany by³ od 1 lipca 2011 roku do 31 paŸdziernika
2014r. Swoimi dzia³aniami obejmowa³ 105 szkó³ woje-
wództwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35
szkó³ ponadgimnazjalnych. Zaanga¿owanych zosta³o
9450 uczniów oraz 1307 nauczycieli. Przedsiêwziêcie
to by³o realizowane przez Samorz¹d Województwa
Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ogólnopolsk¹
Fundacj¹ Edukacji Komputerowej.

G³ównym celem projektu by³o wdro¿enie w
szko³ach programów rozwojowych w zakresie stosowa-
nia w kszta³ceniu metody projektów i nauczania proble-
mowego, wspomaganych internetow¹ platform¹
edukacyjn¹.

Projekt zak³ada³, ¿e ka¿dego roku powstan¹ we
wszystkich zg³oszonych szko³ach po trzy zespo³y ucz-
niowskie, które pod opiek¹ przygotowanych do tego na-
uczycieli bêd¹ realizowa³y projekty z obszaru
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wszy-
stkie dzia³ania uczniów by³y prowadzone w formie za-
jêæ pozalekcyjnych. Uczestnicy projektu dzia³ali na
specjalnie przygotowanej do tego celu platformie cyfro-
wej. Istotnym elementem by³o wsparcie merytoryczne
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szko³y uczestnicz¹ce w projekcie zosta³y wyposa¿one
w niezbêdny sprzêt komputerowy: laptopy, tablety, ta-
blicê interaktywn¹, serwerowniê oraz uzyska³y bez-
przewodowy dostêp do Internetu.

Dzia³aniom zespo³owym towarzyszy³y zmaga-
nia indywidualne. Ka¿dy uczeñ móg³ przyst¹piæ do roz-
grywek w internetowej grze edukacyjnej „Globtroter”,
która sprawdza³a znajomoœæ tematyki wszystkich reali-
zowanych projektów. Ponadto organizowane by³y rów-
nie¿ ró¿ne konkursy tematyczne, wyk³ady i spotkania
naukowe  oraz  wyk³ady on-line.

Zespó³ Szkó³ w Czaczu. Rowerem na podium
projektu „eSzko³a Moja Wielkopolska”
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Ka¿dy realizowany projekt poddawany by³
ocenie spo³ecznoœciowej oraz ocenie eksperckiej, a naj-
lepsi gracze „Globtrotera” koñczyli rozgrywki uczest-
nicz¹c w pó³fina³ach i finale gry w „realu”.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Czaczu rozpoczêli
swoj¹ przygodê z eSzko³¹ od realizacji projektów:
„Chleb”, „Czy znasz swój park?”, „Z jakich krajów po-
chodz¹ owoce dostêpne w polskich sklepach?”. W dru-
giej edycji zmierzyli siê z tematyk¹: „Czy by³a Pani w
Czaczy, czy Czaczê Pani zna?”, „Pszczó³ka Maja”, „Jak
to z glin¹ by³o?”. Trzecia edycja to czas realizacji proje-
któw: „Kolorowym rowerem poznajemy dla nas niezna-
ny œwiat”, „Zio³a, zió³ka i nasza spó³ka” oraz „Ekopr¹d
– wykrêcamy volty!”

Dzia³aniom uczniów w projekcie towarzyszy³a
zawsze du¿a przychylnoœæ Dyrekcji Szko³y oraz œrodo-
wiska lokalnego. Wsparcia udzielali wszyscy nauczy-
ciele oraz uczniowie Zespo³u i ich rodzice. Dziêki takiej
sprzyjaj¹cej atmosferze realizacja zadañ przebiega³a
bez ¿adnych problemów, a praca uczniów zosta³a nagro-
dzona.

Zespó³ uczniowski w sk³adzie: Klaudia Paw-
lak, Weronika Domaga³a, Miron Janik, Konrad Janko-
wski, Wiktor Bielawski, Dariusz Zaj¹c, Krzysztof
Jasiak, Sebastian Donaj, Jacek Mencel, Rados³aw Olej-

nik, realizuj¹cy, pod opiek¹ p. Piotra Koniecznego, pro-
jekt „Ekopr¹d – wykrêcamy volty” zdoby³ uznanie
komisji ekspertów i w dniu 24 wrzeœnia 2014 r., pod-
czas uroczystej Gali podsumowuj¹cej trzeci¹ edycjê
projektu „eSzko³a Moja Wielkopolska”, stan¹³ na pod-

ium zdobywaj¹c trzecie miejsce w kategorii szkó³
gimnazjalnych.

Celem tego projektu by³o zbudowanie pr¹dni-
cy rowerowej, która bêdzie mog³a zasilaæ telefon ko-
mórkowy, tablet i oœwietlenie. Ich pomys³ polega³ na
wykonaniu generatora pr¹du, który w przysz³oœci
zast¹pi tradycyjne rowerowe dynama, a jednoczeœnie
bêdzie mia³ szerokie zastosowania w turystyce rowero-
wej. Uczniowie zamierzali mobilizowaæ kolegów i ko-
le¿anki, rodziców, ale i samych siebie do aktywnego
spêdzania wolnego czasu. Opracowali równie¿ trasy ro-
werowe po regionie powiatu koœciañskiego. Podczas
realizacji zadañ pog³êbiali swoj¹ wiedzê z zakresu fizy-
ki, matematyki i geografii. Buduj¹c swoje urz¹dzenie
du¿o czasu spêdzali w pracowni zajêæ technicznych,
gdzie nabywali praktyczne umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê wiertark¹, szlifierk¹, lutownic¹, tokark¹, pilark¹ do
drewna i innymi narzêdziami. Nabyli wiele nowych
umiejêtnoœci z zakresu obs³ugi komputera, tabletu i

pos³ugiwania siê platform¹ cyfrow¹. Spêdzaj¹c wspól-
nie swój czas wolny œwietnie siê razem bawili, odkrywa-
li swoje nowe mo¿liwoœci, umiejêtnoœci oraz talenty. W
dniu 17 maja 2014 r. po raz pierwszy zaprezentowali
swój rower kolegom i kole¿ankom. Ka¿dy, kto tylko
mia³ ochotê, móg³ „wykrêcaæ wolty”. Pada³y szkolne
rekordy. Wiêcej informacji i szczegó³ów o dzia³aniach
uczniów mo¿na znaleŸæ na internetowej stronie ich pro-
jektu:
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/
gimnazjum-czacz/ekoprad/

Zakoñczy³a siê równie¿ rozgrywka internetowa
gry edukacyjnej „Globtroter: poznaj Wielkopolskê”, a
uczeñ z Gimnazjum w Czaczu Krystian Majorczyk po-

kona³ kilkuset rywali i dotar³ do pó³fina³u. Wspomnieæ
nale¿y równie¿, ¿e podczas 2 edycji, w ubieg³ym roku
szkolnym, uczeñ Daniel Ludwiczak walczy³ w finale tej
gry.

Podsumowuj¹c, warto wymieniæ chocia¿by
niektóre efekty udzia³u szko³y w projekcie „eSzko³a
Moja Wielkopolska”: wzrost kompetencji uczniów (ale
równie¿ nauczycieli) w zakresie pos³ugiwania siê tech-
nologi¹ komputerow¹, poszerzenie wiedzy i umiejêtno-
œci w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych,
wprowadzenie metody projektów jako sposobu realiza-
cji zajêæ pozalekcyjnych, stworzenie du¿ej bazy ró¿-

nych, wypracowanych przez uczniów, materia³ów
zwi¹zanych z najbli¿szym ich œrodowiskiem oraz pozy-
skanie przez szko³ê i uczniów cennych nagród (doposa-
¿enie szko³y w sprzêt TIK).
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Kazimiera Winnicka
nauczyciel
SP w Kaczkowie
z siedzib¹ w Rojêczynie

W paŸdzierniku 2013r. rozpocz¹³ siê projekt
UE „Cyfrowa Dzieciêca Encyklopedia Wielkopolan”.
W jego ramach w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z
siedzib¹ w Rojêczynie zosta³a przeprowadzona rekruta-
cja uczniów do grup projektowych (klasy V i VI).

W grudniu 2013 r. nauczyciele deklaruj¹cy
swój udzia³ i zaanga¿owanie odbyli szkolenie w Tarno-
wie Podgórnym jako przygotowanie do nowych zadañ.
G³ównym wyzwaniem dla grup uczniowskich by³o
stworzenie tzw. biogramu postaci ze œrodowiska lokal-
nego i umieszczenie go w Cyfrowej Encyklopedii.

Po wybraniu postaci i otrzymaniu zgody p.
Stanis³awa Bzdêgi by³ego so³tysa w Kaczkowie- poja-
wi³ siê zarys pierwszego biogramu, drugim bohaterem
dzieciêcej encyklopedii zosta³ Feliks Tarko - przedwo-
jenny nauczyciel, kierownik szko³y w Kaczkowie w la-
tach 1922-1938.

Zajêcia dla uczniów trwa³y od stycznia 2014
do koñca czerwca 2014. Odbywa³y siê po lekcjach w
wyznaczonych grupach. Dzieci pochodzi³y z ró¿nych
klas i pierwszym moim zadaniem- jako opiekuna by³a
integracja grupy. Potem pojawi³y siê kolejne zadania i
wyzwania.

Najpierw uczniowie dowiadywali siê czym
jest biogram, który maj¹ u³o¿yæ, poznawali gotowe bio-
grafie znanych osób za pomoc¹ wszystkich dostêpnych
Ÿróde³: opracowañ biograficznych dostêpnych w biblio-
tece, biografii Internetowych. Korzystali ze wszystkich
Ÿróde³ informacji: ksi¹¿ek, wspomnieñ, rozmów z ro-
dzicami, lokalnego czasopisma „Chrzeœcijanin”, zaso-
bów Internetu. Uk³adali krótkie biografie rodziców lub
znajomych, postaci bajkowych np. „Calineczki” czy

„Kopciuszka”. W trakcie zajêæ zapozna³am dzieci z wy-
wiadem jako g³ównym Ÿród³em informacji – uczniowie
przeprowadzali wywiady z osobami z najbli¿szej okoli-
cy zwi¹zanymi rodzinnie z naszymi lokalnymi Bohate-
rami.

W ramach projektu dzieci zwiedzi³y Archi-
wum Pañstwowe w Lesznie, Telewizjê „Leszno”, go-
œci³y w „Radiu Elka”, odby³y szereg wycieczek
gromadz¹c bogaty materia³ oraz masê wspomnieñ.
Atrakcj¹ dla uczniów by³o u¿ywanie na zajêciach otrzy-
manego w ramach projektu w naszej szkole sprzêtu –
laptopów, tabletów, dzieci uczy³y siê obs³ugiwania ka-
mery filmowej, w tym kamery internetowej –ka¿de z
nich nagra³o swój w³asny film, który za pomoc¹ odpo-
wiedniego programu zosta³ „poprawiony”. Mia³y oka-
zjê nabyæ ta drog¹ umiejêtnoœci zwi¹zane z obs³ug¹
nowego sprzêtu.

Kolejnym zadaniem do wykonania w ramach
projektu by³o u³o¿enie pytañ do gry edukacyjnej dostêp-
nej na stronie CDEW. Po licznych poprawkach pytania
zosta³y przez dzieci u³o¿one, poprawione i wys³ane.
Frekwencja uczniów na zajêciach by³a zadawalaj¹ca –
osoby, które nie mog³y przybyæ z powodu choroby lub
innej wa¿nej przyczyny mia³y do wykonania zadania
domowe zwi¹zane z projektem.

Gotowe biogramy naszych Bohaterów zosta³y
wys³ane do CDEW. Wszystkie dzieci z mojej grupy
otrzyma³y zaœwiadczenie uczestnictwa w projekcie.
Podstaw¹ zaliczenia zajêæ dla dzieci by³ e-dziennik pro-
wadzony na stronie internetowej CDEW. Udzia³ w pro-
jekcie obfitowa³ w wiele atrakcji i wspomnieñ, sprawi³,
i¿ uczniowie po raz kolejny  oswoili nowe media.

Linki:
http://spkaczkowo.superszkolna.pl/
http://cdew.pl/ *

* CDEW - Cyfrowa Dzieciêca Encyklopedia Wielkopolan

Sprawozdania

Relacja z ogólnopolskiej konferencji
„Wspomaganie pracy szkó³ we wspó³pracy

z bibliotek¹ szkoln¹”
Renata Bednarczyk
nauczyciel bibliotekarz
CDN–PBP w Lesznie

W dniach 8-10 wrzeœnia 2014 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”. Konfe-
rencja mia³a miejsce w Centrum Szkoleniowym w
Falentach ko³o Warszawy. W spotkaniu wziê³o udzia³
200 przedstawicieli bibliotek pedagogicznych, placó-

wek doskonalenia nauczycieli, pracowników jednostek
samorz¹dów terytorialnych, kuratoriów oœwiaty oraz
doradców metodycznych. Celem konferencji by³o pla-
nowanie takich dzia³añ, które efektywnie bêd¹ wspie-
ra³y pracê szkó³ w zakresie promocji czytelnictwa,
wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu,
otwartych zasobów edukacyjnych oraz edukacji wczes-
noszkolnej.

Pierwszy wyk³ad pt. „Modelowe wsparcie
szko³y przez nauczyciela bibliotekarza i zasoby bibliote-
ki szkolnej” zaprezentowa³a Danuta Brzeziñska. Wska-
za³a na rolê biblioteki szkolnej w pracy nauczycieli i
uczniów oraz na potrzebê zmian w zakresie zadañ reali-
zowanych przez biblioteki w zwi¹zku z wyzwaniami cy-

Projekt „Cyfrowa Dzieciêca Encyklopedia
Wielkopolan” w Szkole Podstawowej
w Kaczkowie z siedzib¹ w Rojêczynie
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frowego spo³eczeñstwa i wspó³czesnej szko³y.
Nastêpnie Marianna Hajdukiewicz, koordynator wspo-
mnianego wczeœniej projektu ORE, przedstawi³a rolê
bibliotek pedagogicznych w rozwoju pracy szko³y i wa-
¿noœæ dzia³añ podejmowanych wspólnie z biblioteka-
mi szkolnymi. Ponadto podsumowa³a dotychczasowe
dzia³ania prowadzone w ramach pilota¿u nowego syste-
mu wspomagania szkó³. Wskaza³a na pozytywy i nega-
tywy prowadzonych dzia³añ. Mówi³a równie¿ o
sieciach wspó³pracy i ich prezentacji na platformie in-
ternetowej: www.doskonaleniewsieci.pl

Drugiego dnia spotkania zebranych odwie-
dzi³a Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej. Powiedzia³a zebranym, ¿e
wspomaganie pracy szkó³ nie jest mo¿liwe bez integra-
cji si³, które maj¹ zarówno biblioteki pedagogiczne,
placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne. Zachêca³a te instytucje do
wspó³pracy przy zachowaniu swojej odrêbnoœci i za-
dañ. W swoim wyst¹pieniu szczególn¹ uwagê zwróci³a
na rolê bibliotek szkolnych, które winny zapewniæ nie-
ograniczony dostêp do ksi¹¿ek zarówno nauczycielom,
jak i uczniom. Na konferencji g³os zabra³ równie¿ Ja-
nusz Krupa, przedstawiciel Departamentu Jakoœci Edu-
kacji MEN, który zwróci³ uwagê na potrzebê
wspomagania pracy szko³y przez biblioteki szkolne w
odniesieniu do zapisów nowej ustawy dotycz¹cej pod-
rêczników szkolnych.

„Wspomaganie pracy szkó³ w obszarze eduka-
cji wczesnoszkolnej - rola bibliotek pedagogicznych”
to temat nastêpnego wyst¹pienia, którego autork¹ by³a
Anna Iwanicka-Okoñska. Przedstawi³a ona zagadnie-
nia zwi¹zane z ewidencj¹ darmowego podrêcznika w
bibliotekach szkolnych. Zofia Zasacka, z Instytutu Ba-
dañ Edukacyjnych Biblioteki Narodowej, omówi³a pro-
gnozowane wyniki badañ nt. „Czytelnictwo dzieci i
m³odzie¿y”. Pe³ne wyniki s¹ opublikowane na stronie
internetowej www.ibe.edu.pl. Po przerwie obiadowej
Iwona Brzózka-Z³otnicka zaprezentowa³a rolê bibliotek
zwi¹zan¹ z wykorzystaniem nowych technologii w na-
uczaniu. Prelegentka realizuje program Aktywna Edu-
kacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nastêpnie Ewa
Metejska, z Centrum Cyfrowego: Projekt Polska, przed-
stawi³a zasady Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Po-
ruszy³a problemy prawa autorskiego w kontekœcie
potrzeb nowoczesnej edukacji. Przybli¿y³a zebranym
zasady licencji Creative Commons, która pozwala na le-
galne korzystanie z zasobów Internetu.

Ostatniego dnia konferencji zebrani wys³ucha-
li wyk³adu Micha³a Zaj¹ca dotycz¹cego zachêcania ucz-
niów do czytania. Prelegent w interesuj¹cy sposób
mówi³ o prze³amywaniu stereotypu bibliotekarza oraz
prowadzeniu w bibliotece szkolnej takich dzia³añ, które
wynikaj¹ z potrzeb œrodowiska, szko³y, a przede wszy-
stkim uczniów. Nale¿y pytaæ ucznia o jego zaintereso-
wania, na przyk³ad: Grasz w pi³kê? Chodzisz do kina?

Masz psa? Lubisz samochody? Nauczyciel bibliotekarz
powinien mieæ przygotowane zestawy ksi¹¿ek zgodne
z zainteresowaniami uczniów. Ponadto mo¿e stosowaæ
zbiorowe metody pracy z uczniem, takie jak: spotkania
z interesuj¹cymi ludŸmi, konkursy i dyskusje bibliotecz-
ne oraz booktalking, czyli gawêdy o ksi¹¿kach. Booktal-
king to nowoczesna forma prezentacji literatury piêknej
i niebeletrystycznej. Jej cel to zachêcanie uczniów do
czytania. W metodzie tej wykorzystuje siê doœwiadcze-
nia marketingowe. Mo¿na j¹ zastosowaæ na lekcji bib-
liotecznej. W doborze pozycji lekturowych dla uczniów
nauczyciel bibliotekarz powinien kierowaæ siê kilkoma
zasadami: atrakcyjne kolorowe edycje, wyrazisty boha-
ter, szybka akcja, niezbyt grube, du¿o dialogów, wiê-
kszy druk oraz dobranie indywidualne do osoby i jej
wieku.

Ka¿dy z omówionych przez mnie wyk³adów
(oprócz wyst¹pieñ przedstawicieli MEN) uzupe³nia³y
prezentacje ciekawych, dobrych praktyk prowadzonych
przez pracowników bibliotek pedagogicznych z ca³ego
kraju. Ponadto konferencji towarzyszy³y owocne zajêcia
warsztatowe, na których by³a mo¿liwoœæ pracy w
ma³ych grupach. Uczestnicy wymieniali siê doœwia-
dczeniami, metodami warsztatowymi wypracowywali
takie dzia³ania edukacyjne bibliotek, które bêd¹ plano-
wo i procesowo wspieraæ nauczycieli i szko³y w rozwo-
ju.

Podsumowuj¹c konferencjê pragnê zwróciæ
uwagê na jej wysoki poziom merytoryczny. Spotkania
takie daj¹ mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ, dyskusji
na temat czekaj¹cych w 2016 roku zmian oraz solidne
przygotowanie siê do nich. Daj¹ poczucie integracji œro-
dowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogi-
cznych. Zebrani, w toku dyskusji, zaproponowali dalsze
konferencje na szczeblach wojewódzkich i powiato-
wych z udzia³em przedstawicieli bibliotek pedagogicz-
nych, poradni pedagogiczno-psychologicznych, placó-
wek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkó³, a tak-
¿e pracowników kuratoriów oœwiaty i jednostek sa-
morz¹dów terytorialnych.
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£ucja Kasprowiak
Karolina Nowak
nauczyciele doradcy
CDN w Lesznie

Od czterech lat w ka¿dy ostatni pi¹tek wrzeœnia
obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Tabliczki Mno¿enia
(World Multiplication Table Day). Inicjatorem akcji i
zarazem Organizatorem G³ównym jest wydawnictwo
WKM „Rachmistrz” Andrzej Grabowski. Wszystkie
placówki edukacyjne czy organizacje pozarz¹dowe,
które pragn¹ przeprowadziæ obchody tego dnia w swo-
ich œrodowiskach otrzymuj¹, po zarejestrowaniu, status
Organizatora Lokalnego WMTDay. W roku 2014 fina³
WMTDay przypad³ na dzieñ 26 wrzeœnia.

Poprzedzaj¹cy go tydzieñ (22 – 26.09. 2014)
wype³niony by³ przygotowaniami ró¿nych konkurencji,
wystroju szkó³, promowaniu imprezy oraz przypomina-
niu tabliczki mno¿enia w drodze zabaw i konkursów,
których celem jest wy³onienie Liderów Tabliczki Mno-
¿enia. Dzieñ fina³owy przebiega wed³ug zapropono-
wanego harmonogramu, który opublikowany jest na
stronie imprezy www.wmtday.org
W naszym mieœcie prekursorem i jak dot¹d jedynym,
uczestnikiem obchodów tego sympatycznego dnia jest
Szko³a Podstawowa nr 2, w której koordynowaniem

dzia³añ zajmuje siê Pani Honora-
ta Pilzak – nauczycielka matema-
tyki.

Korzystaj¹c z zaprosze-
nia organizatorów, by³yœmy w
tym roku poddane sprawdziano-
wi bieg³oœci w stosowaniu Tabli-
czki Mno¿enia. Konkurencja
nosi³a nazwê: „M³odsi spraw-
dzaj¹, czy starsi tabliczkê mno¿e-
nia znaj¹”. W ramach tej

konkurencji nale¿a³o miêdzy innymi wylosowaæ karty z
liczbami i u³o¿yæ do wybranych wyników dzia³ania
mno¿enia i dzielenia. Oczywiœcie zadanie nale¿a³o wy-
konaæ w jak najkrótszym czasie. Oto rezultaty naszych
zmagañ w postaci uzyskanych tytu³ów ekspertów Tabli-
czki Mno¿enia.

Obserwowane przedsiêwziêcie by³o dla ucze-
stnicz¹cych w nim dzieci ciekaw¹ przygod¹, a doroœli,
którzy odwa¿nie poddali siê sprawdzeniu swoich umie-
jêtnoœci w zakresie Tabliczki Mno¿enia, przyznali,
¿e towarzyszy³ im lekki niepokój, co do rezultatu bada-
nia. Poni¿ej m³odzi eksperci przepytuj¹ Pani¹ dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 Teresê Domañsk¹.

Œwiatowy Dzieñ Tabliczki Mno¿enia
WMTDay
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Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Wspieranie rozwoju dziecka m³odszego na
pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych

w zwi¹zku z obni¿eniem wieku realizacji
obowi¹zku szkolnego (wybór literatury)

Katarzyna Zimny
nauczyciel bibliotekarz
CDN – PBP w Lesznie

Wydawnictwa zwarte:

1. 6-latek liczy / aut. Anna Wiœniewska ; il. Ewa Mar-
sza³-Demianiuk.- O¿arów Mazowiecki : Firma Ksiêgar-
ska Olesiejuk, cop. 2012.

2. 6-latek pisze / aut. Anna Wiœniewska ; il. Ewa Mar-
sza³-Demianiuk.- O¿arów Mazowiecki : Firma Ksiêgar-
ska Olesiejuk, cop. 2012.

3. 6-latek potrafi, czyli Jak przygotowaæ dziecko id¹ce
do szko³y / Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas.- Ino-
wroc³aw : Wydawnictwo "Pasja", [2011].

4. Czy moje dziecko osi¹gnê³o dojrza³oœæ szkoln¹ ? : za-
wiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lucking, Su-
sanne Loy ; prze³. z jêz. niem. Edyta Brudnik.- Kielce:
Wydaw."Jednoœæ", cop. 2009. Sygnatura: 87490

5. Czy Twój przedszkolak dojrza³ do nauki ? : dobry start
/ Wojciech Brejniak.- Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, 2006. Sygnatura: 86301

6. Diagnostyka edukacyjna : podrêcznik akademicki /
Boles³aw Niemierko.- Warszawa : Wydaw. Nauk.
PWN, 2009. Sygnatura: 88094, 88095-Czyt.-XXI-B

7. Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i diagno-
styka / Ewa Wysocka.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Im-
puls", 2013. Sygnatura: 91425, 91426

8. Diagnoza ca³oœciowa w edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwi¹zania /
Stanis³aw W³och, Agnieszka W³och.- Warszawa : Wy-
daw. Akademickie "¯ak", cop. 2009.
Sygnatura: 88390, 88391-Czyt.-XXII-C-2

9. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego
dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla na-
uczycieli dotycz¹ce organizowania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina
Wroñska.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bli¿ej Przed-
szkola, 2013. Sygnatura: 91671-Czyt.-XXII-B-2

10. Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hu-
bert Luszczynski ; przek³. [z niem.] Dorota Michalska-
Niedenthal.- Sopot : Gdañskie Wydaw. Psychologiczne,
2014. Sygnatura: 91763-Czyt. XXV-B

11. Doradca nauczyciela szeœciolatków : materia³y me-
todyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku proje-
ktu "Badanie gotowoœci szkolnej szeœciolatków"
zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.- Warszawa :
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, 2006. (Badanie Gotowoœci Szkolnej
Szeœciolatków)
Sygnatura: 85918, 86155-Czyt.-XXII-B-2

12. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak
œwiadomie je wychowywaæ i uczyæ / Edyta Gruszczyk-
Kolczyñska, Ewa Zieliñska.- Kraków : Centrum Eduka-
cyjne Bli¿ej Przedszkola, 2012.
Sygnatura: 91668-Czyt.-XXII-B

13. Dylematy wspó³czesnej edukacji / red. nauk. Józef
Górniewicz.- Toruñ : Wydaw. Edukacyjne "Akapit",
2007. Sygnatura: 88126

Naszym zdaniem inicjatywa godna populary-
zacji, poniewa¿ sprzyja nie tylko przypomnieniu i
utrwaleniu tabliczki mno¿enia, ale jest tak¿e ciekawym

sposobem na wspóln¹ zabawê i spojrzenie na
matematykê z lekkim przymru¿eniem oka.
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14. Dziecko u progu szko³y : dojrza³oœæ szkolna dzieci a
ich gotowoœæ do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina
Dmochowska.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawni-
cza "Impuls", 2013.
Sygnatura: 91528, 91529-Czyt. XXII-C 2

15. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informa-
cje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, To-
masz Wolañczyk.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju
Edukacji, 2010. (One S¹ Wœród Nas)
Sygnatura: 89313, 89320, 89327, 89334

16. Dziecko z autyzmem i zespo³em Aspergera w szkole
i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów /
Gabriela Jagielska.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edu-
kacji, 2010. (One S¹ Wœród Nas)
Sygnatura: 89314, 89321, 89328, 89335

17. Dziecko z z depresj¹ w szkole i przedszkolu : infor-
macje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno.-
Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2010. (One S¹
Wœród Nas) Sygnatura: 89315, 89322, 89329, 89336

18. Dziecko z z zaburzeniami lêkowymi w szkole i
przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów /
Ida Dereziñska, Monika Gajdzik.- Warszawa : Oœrodek
Rozwoju Edukacji, 2010. (One S¹ Wœród Nas)
Sygnatura: 89316, 89323, 89330, 89337

19. Dziecko z zaburzeniami od¿ywiania w szkole i
przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów /
Gabriela Jagielska.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edu-
kacji, 2010. (One S¹ Wœród Nas)
Sygnatura: 89317, 89324, 89331, 89338

20. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole :
informacje dla pedagogów i opiekunów / Irena Na-
mys³owska.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji,
2010. (One S¹ Wœród Nas)
Sygnatura: 89318, 89325, 89332, 89339

21. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przed-
szkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anita
Bryñska, Tomasz Wolañczyk.- Warszawa : Oœrodek
Rozwoju Edukacji, 2010. (One S¹ Wœród Nas)
Sygnatura: 89319, 89326, 89333, 89340

22. Edukacja ma³ego dziecka : refleksje, problemy, do-
œwiadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-£ojewska,
Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. Zielona
Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, 2009.

23. Edukacja ma³ego dziecka : (stan i perspektywy na tle
porównawczym) / Bogus³awa Malinowska-Rutkowska.
Opole : [Wojewódzki Oœrodek Metodyczny], cop. 2003.

24. Edukacja ma³ego dziecka : praca zbiorowa. T. 1,
Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod
red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuœcik, Anny Ga-
jdzicy.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Im-
puls", 2012. Sygnatura: 90528

25. Edukacja ma³ego dziecka : praca zbiorowa. T. 2,
Wychowanie i kszta³cenie w praktyce / pod red. Ewy
Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuœcik, Ma³gorzaty Zale-
wskiej-Bujak.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydaw.
"Impuls", 2012. Sygnatura: 91536

26. Edukacja ma³ego dziecka : praca zbiorowa. T. 3,
Nowe konteksty, pogl¹dy i doœwiadczenia / pod red.
Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.].- Bielsko Bia³a : Wy-
dzia³ Nauk Humanistycznych i Studiów Miêdzynarodo-
wych Wy¿szej Szko³y Administracji ; Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2010.
Sygnatura: 90529

27. Edukacja ma³ego dziecka: praca zbiorowa. T. 4,
Konteksty rozwojowe i wychowawcze / pod red. Ewy
Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuœcik, Jadwigi Oleksy.-
Cieszyn: Wydzia³ Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwer-
sytetu Œl¹skiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Im-
puls", 2013. Sygnatura: 90530

28. Edukacja ma³ego dziecka : praca zbiorowa. T. 5,
Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / pod
red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuœcik, Ma³go-
rzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn : Wydzia³ Etnologii i
Nauk o Edukacji Uniwersytetu Œl¹skiego ; Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
Sygnatura: 90531

29. Edukacja ma³ego dziecka : praca zbiorowa. T. 6,
Wybrane obszary aktywnoœci / pod red. Ewy Ogro-
dzkiej-Mazur, Urszuli Szuœcik, Arkadiusza W¹siñskie-
go.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
Sygnatura: 91429

30. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary
sporów, poszukiwañ, wyzwañ i doœwiadczeñ w kontek-
œcie zmian oœwiatowych / red. nauk. Danuta Waloszek.-
Kraków: Centrum Edukacyjne BLI¯EJ
PRZEDSZKOLA, 2010.
Sygnatura: 88741, 88742, 88743-Czyt.-XXII-B

31. Edukacja przedszkolna w Polsce i na œwiecie : wy-
brane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara
Bilewicz-KuŸnia.- Lublin :Wydaw. Uniw. Marii Curie -
Sk³odowskiej, 2013.
Sygnatura: 91430, 91431-Czyt. XXII B

32. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jode³ki, zygzaki /
Dorota Dziamska.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Sygnatura: 87732, 87733

33. Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wi¹zki /
Dorota Dziamska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag.,
cop. 2005. Sygnatura: Pd-6089, Pd-6090

34. Edukacja to wiêcej ni¿ uczenie siê : przedszkole i
szko³a w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jêz.
niem. prze³. Micha³ G³a¿ewski.- Kraków : Oficyna Wy-
daw."Impuls", 2009. (Pedagogika Waldorfska)
Sygnatura: 88445

35. Emocjonalno - spo³eczne uwarunkowania doj-
rza³oœci szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazi-
mierza Zab³ockiego i Wojciecha Brejnaka.- Warszawa :
Wydaw. Uniw. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
2008. Sygnatura: 87494-Czyt.-XXII-C 2

36. Gotowoœæ dzieci w wieku przedszkolnym do czyta-
nia i pisania / Anna Brzeziñska.- Poznañ : Uniw. im.
Adama Mickiewicza, 1987. (Psychologia i Pedagogika ;
68) Sygnatura: 67126, 67127-Czyt.-XXII-B 4
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37. Gotowoœæ szkolna dzieci szeœcioletnich / Barbara
Wilgocka-Okoñ.- Warszawa : Wydaw. Akademickie
"¯ak", 2003. Sygnatura: 82512 – Czyt.

38. Gry i zabawy z przedszkolakiem i uczniem / [ red.
nacz. Jerzy Modrzewski ]. [Z. 1].- Bia³e B³ota Byd-
goszcz : Wydaw. Kartex, 2001. Sygnatura: 80489

39. Instrumentalizacja badañ psychologicznych tech-
nik¹ CapScan EEG/EMG / Bogumi³a Pecyna.- Warsza-
wa : Wydaw. Akademickie "¯ak", [1999].
Sygnatura: 78340

40. Jak zainteresowaæ uczniów astronomi¹ w szkole
podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? :
poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
przyrody, fizyki i geografii / Krzysztof Go³êbiowski [i
in.].- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
Sygnatura: 90109, 90110, 90111, 90112

41. Ka¿dy przedszkolak dobrym uczniem w szkole /
Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pe-
dag., cop. 2003. (Psychologia. Pedagogika)
Sygnatura: 83161-Czyt. - XXII C 2

42. Klubik Ma³ego Matematyka : rozwijanie aktywno-
œci matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego /
Bo¿ena Ro¿ek, El¿bieta Urbañska ; [ORE Oœrodek Roz-
woju Edukacji].- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Eduka-
cji, 2012.
Sygnatura: 90386, 90387, 90388-Czyt.-XXII-C-5

43. Konteksty gotowoœci szkolnej / El¿bieta Misiorna ;
Renata Michalak.- Warszawa : CMPPP , 2006.

44. Krzy¿ówki tematyczne dla dzieci / Katarzyna Wal-
kowska.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2001.
Sygnatura: 81567

45. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do cyferki /
Marta Bogdanowicz, Ma³gorzata Barañska, Ewa Jaka-
cka ; [il. Agata Pó³torak].- Gdañsk : Wydaw. Harmonia,
cop. 2011. Sygnatura: 90206-Czyt. XXII-C2

46. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podsta-
wowej : jak praktycznie i systemowo zorganizowaæ edu-
kacjê uczniów zdolnych na poziomie szko³y
podstawowej?. 1 / Iwona Fechner-Sêdzicka.- Warsza-
wa: Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
Sygnatura: 91598, 91599, 91600

47. Nauka czytania przez zabawê / Jackie Silberg ; [t³.
Robert Waliœ].- Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2005.
Sygnatura: 85729-Czyt.-XXII-B 4

48. Obserwacja w poznawaniu dziecka / Ma³gorzata
Karwowska-Struczyk, Wanda Hajnicz.- Wyd. 2.- War-
szawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998.
Sygnatura: 77422, 77423, 77424-Czyt. XXII-B 2

49. Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeñ :
wiedza spo³eczna m³odszych uczniów z perspektywy
nauczyciela / Agnieszka Nowak-£ojewska.- Zielona
Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, 2011. Sygnatura: 89601

50. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w
szkole : poradnik dla dyrektorów szkó³ i nauczycieli
szkó³ podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barba-
ry Woynarowskiej.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju

Edukacji, 2012.
Sygnatura: 89975, 89976-Czyt. XX-C 10

51. Osi¹ganie samodzielnoœci / Katarzyna Szczep-
kowska-Szczêœniak; Katarzyna Uniszewska; Lidia Pie-
lasze; Miros³awa Suchocka. - Warszawa: CMPPP,
2006.

52. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa progra-
mowa / Anna Klim-Klimaszewska.- Wyd. 2.- Warsza-
wa : Instytut Wydawniczy Erica, 2011.
Sygnatura: 89563, 89564-Czyt. XXII B 1

53. Poradnik dla dyrektora szko³y podstawowej : ramo-
we plany nauczania / Beata Domerecka i in..- Warsza-
wa: Oœrodek Rozwoju Edukacji, [2012].
Sygnatura: 89899, 89900, 89901, 89902-Czyt. - XX-E

54. Problematyka trudnoœci adaptacyjnych dzieci roz-
poczynaj¹cych naukê w klasie pierwszej w literaturze
psychologiczno-pedagogicznej / oprac. Ewa Gut-Ci-
cha.- Rawicz : Szko³a Podstawowa Nr 6, [200?].
Sygnatura: 85237-Czyt.-XXVI-7d

55. Programy nauczania w rzeczywistoœci szkolnej :
tworzenie, wybór, ewaluacja.- Warszawa : Oœrodek
Rozwoju Edukacji, [2012]. Sygnatura: 89907, 89908,
89909, 89910, 89911-Czyt. XXII-A

56. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do
nauki czytania i pisania w szkole / Maria Burtowy.- Po-
znañ : Wydaw. Uniw. Adama Mickiewicza, 1992. (Psy-
chologia i Pedagogika ; 90)
Sygnatura: 71050, 71051, 71052-Czyt.-XXII-B 4

57. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczni-
ki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i
Ma³gorzaty Lipowskiej.- Kraków : Oficyna Wy-
daw."Impuls", 2008. Sygnatura: 87792, 87793

58. Rozwi¹zywanie problemów przez dzieci / Irena
Adamek.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1997.
(Metodycy-Nauczycielom) Sygnatura: 75655-Czyt.
XXII-C, 76545, 76546, 80906

59. Rozwijanie zainteresowañ i zdolnoœci matematycz-
nych uczniów klas I-III szko³y podstawowej : poradnik
dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sêdzicka, Barbara
Ochmañska, Wies³awa Odrobina.- Warszawa : Oœrodek
Rozwoju Edukacji, 2012. Sygnatura: 90099, 90100,
90101, 90102-Czyt. XXII-C 5

60. Rozwój i ocena umiejêtnoœci czytania dzieci sze-
œcioletnich / Gra¿yna Krasowicz-Kupis.- Warszawa:
CMPPP, 2006.

61. Rozwój i ocena umiejêtnoœci matematycznych dzie-
ci szeœcioletnich / Urszula Oszwa. - Warszawa:
CMPPP, 2006.

62. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisa-
nia / Anna Jurek.- Gdañsk : Harmonia Universalis,
2012. Sygnatura: 90509

63. Skala Gotowoœci Edukacyjnej Piêciolatków
(SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / El¿-
bieta KoŸniewska, Andrzej Matuszewski, El¿bieta
Zwierzyñska.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji,
2010. Sygnatura: 89438, 89439-Czyt. - XXII B 2

64. Skala Gotowoœci Szkolnej (SGS)-podrêcznik / An-
drzej Matuszewski, Anna Frydrychowicz, El¿bieta KoŸ-
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2006.

65. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" / Czes³aw Cyrañ-
ski, Wies³awa ¯aba-¯abiñska. Cz. 1.- Kielce : MAC
Edukacja S.A., cop. 2004. Sygnatura: Pd-6041

66. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" / Czes³aw Cyrañ-
ski, Wies³awa ¯aba-¯abiñska. Cz. 2.- Kielce : MAC
Edukacja S.A., cop. 2004. Sygnatura: Pd-6042

67. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" / Czes³aw Cyrañ-
ski, Wies³awa ¯aba-¯abiñska. Cz. 3.- Kielce : MAC
Edukacja S.A., cop. 2004. Sygnatura: Pd-6043

68. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" / Czes³aw Cyrañ-
ski, Wies³awa ¯aba-¯abiñska. Cz. 4.- Kielce : MAC
Edukacja S.A., cop. 2004. Sygnatura: Pd-6044

69. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" / Czes³aw Cyrañ-
ski, Wies³awa ¯aba-¯abiñska. Cz. 5.- Kielce : MAC
Edukacja S.A., cop. 2004. Sygnatura: Pd-6045

70. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" : [przewodnik me-
todyczny] / [oprac. i red. Bo¿ena Florczuk i in.]. Cz.1,
wrzesieñ - paŸdziernik.- Kielce : MAC Edukacja S.A.,
cop. 2004. Sygnatura: 84494-Czyt.-XXII-B

71. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" : [przewodnik me-
todyczny] / [oprac. i red. Bo¿ena Florczuk i in.]. Cz.2, li-
stopad - grudzieñ.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop.
2004. Sygnatura: 84495-Czyt.-XXII-B

72. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" : [przewodnik me-
todyczny] / [oprac. i red. Bo¿ena Florczuk i in.]. Cz.3,
styczeñ - luty.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop. 2004.
Sygnatura: 84496-Czyt.-XXII-B

73. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" : [przewodnik me-
todyczny] / [oprac. i red. Bo¿ena Florczuk i in.]. Cz.4,
marzec - kwiecieñ.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop.
2004. Sygnatura: 84497-Czyt.-XXII-B

74. Szeœciolatek : "Bawiê siê i uczê" : [przewodnik me-
todyczny] / [oprac. i red. Bo¿ena Florczuk i in.]. Cz.5,
maj - czerwiec.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop.
2004. Sygnatura: 84498-Czyt. - XXII B

75. Szeœciolatek w bibliotece : wizyta w ksi¹¿kowym
skarbcu Ali Baby, jesienne spotkanie w bibliotece szko-
lnej / Anna Dobraczyñska.- Warszawa : Dr Josef Raabe
Spó³ka Wydawnicza Sp. z o.o., cop. 2012. (Zajrzyj i
ZnajdŸ) Sygnatura: 91565-Czyt. III-E

76. Szeœciolatki w Polsce : raport 2006, diagnoza bada-
nych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik.- Byd-
goszcz; Kielce : Wydaw. TEKST, 2007.
Sygnatura: 86257-Czyt.-XXII-B

77. Trudnoœci w czytaniu i pisaniu : modele æwiczeñ /
Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pe-

dag., 1996. (Literatura Pedagogiczna)
Sygnatura: 75283, 75284, 75285

78. Umiejêtnoœci spo³eczne dzieci / Anna Grz¹dko-
wska; Magdalena Pietrzak-Kurzac; Patrycja Rusiak. -
Warszawa: CMPPP, 2006

79. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju
ma³ego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Bar-
bary Winczury.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls",
2006. Sygnatura: 85989, 85990

80. Wdra¿anie dzieci do samokszta³cenia : aspekty teo-
retyczne i praktyczne / Jolanta Flanz.- Toruñ : Wydaw.
Edukacyjne "Akapit", 2008. Sygnatura: 88125

81. Wdra¿anie uczniów do samokszta³cenia indywidu-
alnego i nieindywidualnego / Jerzy Kujawiñski.- Po-
znañ : Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2000.
Sygnatura: 80265, 80266-Czyt. XXII-C

82. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej
dzieci i m³odzie¿y w kontekœcie wielokulturowoœci oraz
wielojêzycznoœci / [Krystian Barzykowski et al.].- War-
szawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
(One s¹ Wœród Nas.) Sygnatura: 91653

83. Za progiem : jak rozwija siê dziecko i co z tego wy-
nika dla nauczyciela klasy IV / pod red. Ma³gorzaty
Skura & Micha³a Lisickiego.- Warszawa : Oœrodek
Rozwoju Edukacji, 2012.
Sygnatura: 90330, 90331, 90332

84. Za progiem : jak rozwija siê dziecko i jaka jest rola
nauczyciela w tym rozwoju / Ma³gorzata Skura, Micha³
Lisicki.- Warszawa : Oœrodek Rozwoju Edukacji, 2011.
Sygnatura: 89722, 89723, 89724-Czyt. XXV-B

85. Zabawy i æwiczenia na ca³y rok : propozycje do pra-
cy z dzieæmi m³odszymi o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska.-
Wyd. 3.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.
Sygnatura: 85988

86. Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, któ-
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