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Wstęp 
Szanowni Państwo, w poprzednim numerze „Problemów Oświaty i Wychowania” (2/2015) zamieściliśmy informację o zaprzestaniu wydawania papierowej wersji czasopisma.  
Przed Państwem pierwszy elektroniczny numer „Problemów Oświaty i Wychowania” (a trzeci 
w roku 2015) wydawanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.  
Wielu z nas ma poczucie upadku słowa, upadku czytelnictwa. Obserwacje rzeczywistości mogą 
nas umocnić w takim przekonaniu, niemniej jednak całkowity pesymizm w tej kwestii nie 
znajduje uzasadnienia. Dlaczego? Słowo jednak cały czas żyje. Przyjmuje może inną postać, ale 
jest wśród nas obecne. Nie zawsze jest to słowo oczekiwane, ale jednak jest. 
Mamy nadzieję, że słowa w „Problemach Oświaty i Wychowania” znajdą swoich odbiorców, że 
staną się inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań w życiu zawodowym. Trafiają one do 
Państwa w szczególnej atmosferze – oczekiwań na święta Bożego Narodzenia, na Nowy Rok.  
W tym numerze między innymi poświęcamy uwagę czytelnictwu. Jeden z kierunków realizacji 
polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 brzmi: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.” Oczywiście wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nie jest to zadanie ograniczone wyłącznie do jednego roku, ale jego 
podkreślenie na pewno wyczula nas na potrzebę zwrócenia uwagi na problem, a przede 
wszystkim – na potrzebę szukania rozwiązań, podejmowania skutecznych działań.  
 

Zespół redakcyjny 
 

 
Nasze czasopismo nie zmienia swojego charakteru. Pozostajemy w tym samych obszarach 
wyznaczonych przez jego tytuł. 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy, do współredagowania „Problemów Oświaty 
i Wychowania”. Wystarczy tylko zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Formularz, przesłać go 
i artykuł na adres: czasopismo@cdn.leszno.pl 
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Raz po raz pojawia się w życiu człowieka taka noc, w którą – żeby zrozumieć – 
trzeba przestać myśleć po ludzku, a zacząć po Bożemu wierzyć. Całą tajemnicę tej 
nocy wysłowił święty Jan Ewangelista prosto i krótko: „Słowo stało się ciałem 
i mieszkało między nami”. 

(z kazania ks. J. Tischnera - http://tischner.pl/aktualnosc/510/1/trzy-fragmenty-na-boze-narodzenie) 
 
Czytelnikom „Problemów Oświaty i Wychowania” radosnych świąt Bożego Narodzenia 
i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016 oraz nieustannego zgłębiania Tajemnicy Słowa 
życzy  

Paweł Borowski  
Dyrektor 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Lesznie 
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Dlaczego jest święto… 
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 
 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 
Ks. Jan Twardowski 

 
Czytelnikom „Problemów Oświaty i Wychowania” 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia świątecznego ciepła  
oraz spełnienia marzeń w Nowym – 2016 roku 

składa zespół redakcyjny  
 
 
Ku Bożonarodzeniowej refleksji 
Nie wystarczy powiedzieć, że Scrooge dotrzymał słowa. Zrobił to, co obiecał - i wiele, wiele 
ponadto. Dla maleńkiego Tima, który nie umarł, był drugim ojcem. Stał się tak dobrym 
przyjacielem, tak dobrym chlebodawcą, tak dobrym człowiekiem, że lepszego nie znajdziesz 
w tym naszym zacnym starym mieście (…). Niektórzy wyśmiewali zmiany, jakie w nim zaszły, ale 
on nic sobie z tego nie robił. Był na tyle mądry, iż wiedział, że wszystko, co kiedykolwiek zdarzyło 
się ku dobremu na tej naszej ziemi, było początkowo przedmiotem drwin pewnego gatunku ludzi. 
Wiedząc zaś, że ludzie ci i tak będą ślepi, Scrooge uważał, iż lepiej jest dla nich, aby od pełnego 
drwin śmiechu robiły im się zmarszczki wkoło oczu, niż aby ich choroba objawiała się w jakiejś 
mniej przyjemnej formie. W jego własnym sercu gościła pogoda i to mu wystarczało (…). 
Powiadano też o nim, że jak nikt umie święcić Boże Narodzenie. Oby to samo rzec było można 
o nas i o wszystkich ludziach. A na zakończenie powtórzę za Maleńkim Timem: niech Bóg nam 
błogosławi, każdemu z nas.  
Karol Dickens, Opowieści wigilijne, tłumaczyła K. Tarnowska, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 89 
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Kiedy marzenia się spełniają? 
Temat ujęłam w formę prowokującego pytania, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, iż marzenia należy zamienić w cele, przygotować plan działań, zaangażować się, znaleźć osoby, które zechcą nas wesprzeć, czy wspólnie z nami je realizować… same się nie spełniają. 
Załączony poniżej scenariusz zajęć dla klasy 2 zasadniczej szkoły zawodowej włącza w proces 
dydaktyczno – wychowawczy osiągnięcia neuronauk oraz elementy coachingu. 
Trud i radość edukacji polonistycznej w szkole zawodowej to spore wyzwanie dla naszej 
kreatywności, umiejętności motywowania oraz nawiązania relacji z uczniem, dla którego 
priorytetem są się przedmioty zawodowe i przygotowanie praktyczne do wybranej profesji. 
Często usłyszymy prowokatywne pytanie przyszłego elektromechanika, stolarza Po co mi polski, 
ja umiem naprawiać samochody, czy robić meble? Właśnie wtedy niezbędna jest motywująca 
rozmowa uświadamiająca, jak wiele zależy od umiejętności zachowania kultury języka np. w 
kontaktach z klientem. Tematyka zajęć powinna być mocno związana z życiem, 
pragmatycznością, kształceniem umiejętności interpersonalnych, kompetencji osobistych oraz 
społecznych. Szczególnie istotne, aby właśnie umiejętności miękkie trenować podczas edukacji 
polonistycznej w zasadniczej szkole zawodowej. 
Proponuję następujący zakres tematyczny. 
Temat lekcji 
Kiedy marzenia się spełniają? 
Komentarz metodyczny 
Temat ujęłam w formę prowokującego pytania, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, iż marzenia 
należy zamienić w cele, przygotować plan działań, zaangażować się, znaleźć osoby, które zechcą 
nas wesprzeć, czy wspólnie z nami je realizować… same się nie spełniają. 
Czas zajęć – 1 godzina dydaktyczna. 
Cele zajęć 
Uczeń: 
w zakresie kształtowania umiejętności twardych: 
 poznaje fragment życia Marka Kamińskiego, 
 interpretuje decyzję, którą podjął w stosunku do Janka Meli, 
 opisuje wypadek, jakiego doświadczył chłopiec, 
 omawia przygotowania Janka do wyprawy, 
 redaguje plan wędrówki ekipy zdobywającej biegun północny, 
 analizuje przemyślenia młodego polarnika 
 formułuje uniwersalne wnioski dotyczące życia człowieka, 
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 redaguje notatkę z lekcji. 
w zakresie umiejętności miękkich, EQ: 
 kształtuje umiejętność odczuwania empatii w stosunku do drugiego człowieka, 
 kształtuje EQ w zakresie kompetencji osobistych (samoświadomość, samo zarządzanie, 

automotywacja) oraz społecznych (świadomość społeczna, zarządzanie relacjami). 
Środki dydaktyczne: 
 zwiastun filmu Mój biegun, fragmenty tekstu Janka Meli Poza horyzonty, laptop 

z dostępem do Internetu, arkusze papieru, pisaki, zakreślacze, kolorowe samoprzylepne 
kartki. 

Zadania do wykonania dla uczących się: 
 sformułowanie refleksji dotyczących oglądanego zwiastuna filmu, 
 wnikliwe czytanie tekstu, 
 analizowanie i interpretowanie tekstu w kontekście tematu zajęć, 
 wskazanie – zakreślenie potrzebnych fragmentów tekstu, 
 przygotowanie odpowiedzi na pytania, 
 prezentacja pracy indywidualnej, w parach i zespołowej. 

Formy oceny 
Ocena aktywności indywidualnej członków grupy będącej efektem sumy ocen: samooceny, 
oceny rówieśniczej, oceny nauczyciela. 
Komentarz metodyczny 
To istotny element oceniania kształtującego podkreślający podmiotowość członków procesu 
edukacyjnego i zwracający uwagę na współodpowiedzialność za własną edukację. 
Przebieg zajęć 
a. Czynności organizacyjne zostają poprzedzone wyświetleniem na ekranie polecenia spajającego 
bieżący temat z poprzednimi: 
Jakie zachowania, cechy charakteru ułatwiają człowiekowi realizację celów. Zinterpretuj myśl 
Kingi Baranowskiej:  
Ludzie wokół mnie mogą pomóc mi osiągnięciu sukcesu tylko wtedy, jeśli ja będę tego chcieć.  
Komentarz metodyczny 
Podczas poprzednich zajęć uczniowie analizowali drogę życiową polskiej himalaistki oraz 
prezentowali refleksje dotyczące konstruowania celów i zadań, aby były one realne. Doszliśmy 
do wniosku, że cel powinien być jak  
P – pozytywne, 
O – Opisany (co to znaczy dla klienta np. dobra praca)  
K – Konkretny (nawet dziecko zrozumie cel klienta)  
A – Ambitny (musi być dla klienta wyzwaniem)  
R – Realny (musi być zależny od klienta)  
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M – Mierzalny (skąd klient będzie wiedział, że osiągnął cel).1 
Chętni uczniowie prezentują przygotowane wypowiedzi – trwa krótka dyskusja.  
b. Wstępna rozmowa wprowadzająca do zapisanego tematu zajęć. 
c. Uczniowie oglądają zwiastun filmu Mój biegun. 
https://youtu.be/QfJuP34uKKo 
Nauczyciel dopowiada fragment historii Janka. 
W 2002 roku Jasiek Mela był zbuntowanym trzynastolatkiem, który - jak wielu chłopaków w tym 
wieku - wierzył, że wie o życiu już wszystko i do szczęścia potrzebna jest mu jedynie 
niezależność. 24 lipca schronił się przed deszczem w altance, gdzie był transformator 
elektryczny. Przez jego ciało przepłynęło 15 tysięcy volt. W wyniku porażenia prądem stracił 
lewą nogę i prawe przedramię. Sam wspomina tak czas dzieciństwa: Życie (…) jest cholernie 
trudne. Ja straciłem bardzo wiele. Oglądałem pożar własnego domu, młodszy brat utonął na 
moich oczach, a ja sam w wypadku straciłem rękę i nogę.  
Komentarz metodyczny 
Przekaz werbalny nie może trwać zbyt długo, zmęczony hipokamp chce odpocząć po zaledwie 
15 minutach. Dlatego warto po tym czasie zaangażować inne rodzaje pamięci niż semantyczna. 
Włączając np. pamięć epizodyczną uaktywniamy emocje, poprzez nie móżdżek, który znacznie 
dłużej przechowuje zapamiętane informacje i łatwo je werbalizuje – co istotne w wypadku 
konieczności odtworzenia wiedzy np. na sprawdzianie czy podczas zwyczajnej rozmowy. 
Emocje są markerami pamięci.2 Dodatkowym elementem istotnym jest wykorzystanie neuronów 
lustrzanych i rozwijanie empatii wśród młodzieży. 
Prowadzący sugeruje uczestnikom zajęć, aby weszli w rolę okaleczonego Janka. Na kartkach 
zapisują jednym słowem co czują po tragicznym wypadku – kartki odkładają na bok. Będą 
potrzebne do przeramowania pod koniec zajęć. 
Uczniowie poprzez odliczenie do 2, dzielą się na dwie grupy: 
będą marzycielami ze strategii Dysneya – zapisują drukowanymi literami na zielonych kartkach 
optymistyczne przewidywania dla życia Janka po wypadku; 
będą krytykami – zapisują drukowanymi literami pesymistyczne przewidywania dla życia Janka. 
Członkowie odpowiadają 1 zdaniem na pytanie Jak dalej potoczy się życie Janka? 
Wyznaczona osoba z każdej z grup zbiera kartki i zawiesza na arkuszu papieru w widocznym 
miejscu, odczytuje czarne i różowe prognozy. 
d. Uczniowie losują fragmenty tekstu Janka Meli Mój biegun, z którymi będą pracować 
w grupach w sąsiadujących ze sobą ławkach. Odpowiadają na pytania załączone do tekstów. 
Podkreślają zdania, w których są zawarte informacje odpowiadające na pytanie zawarte 
w temacie zajęć: czy marzenia się spełniają. Zapisują Tłumaczą jak je rozumieją. Odpowiedzi 
z zeszytach. 

                                                 
1 Rozmowa z coachem, trenerem personalnym Jarosławem Kordzińskim. 
2 Manfred Spitzer: Jak się uczy mózg, Warszawa, PWN, 2012 r. 
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Przed wykonaniem zadania nauczyciel informuje uczestników zajęć, iż będą pracować techniką 
niepodnoszenia rąk. 
Z każdy fragmentem pracować mają niezależnie 2 zespoły. Daje to możliwość większej 
różnorodności spojrzenia na przeżycia polarników, wzajemnego uczenia się, wymiany refleksji.  
Podczas pracy na ekranie jest wyświetlany film Razem na bieguny 
Komentarz metodyczny 
Praca w zespole zakłada dowolność podejmowanych przez uczniów decyzji i formułowania 
argumentacji. Warto podkreślić, że nauczyciele, oprócz przekazywania wiedzy, powinni kształcić 
umiejętności. Chociaż kompetencje miękkie, tak bardzo cenione przez pracodawców, są 
niemierzalne, nie podlegają weryfikacji podczas testów kompetencji, nowoczesna szkoła 
powinna stwarzać uczniom szansę do formułowania własnego zdania.  
Technika prezentacji przygotowanego materiału poprzez niepodnoszenie rąk (element oceniania 
kształtującego) mobilizuje wszystkich uczniów do wykonania zadania, nie ma wówczas liderów i 
tych, którzy nudzą się. Prezentacja filmu z muzyką w tle pomaga digitalnym tubylcom skupić się 
i wycisza szum klasy podczas pracy w grupach. Ponadto, osoby, które skończyły pracę mogą 
przyjrzeć się zmaganiom polarników. 
e. Prezentacja efektów pracy zespołów – wnioski przesyłają na grupę FC i uzupełniają 
w zeszytach do kolejnych zajęć. 
Komentarz metodyczny 
Wykorzystanie w komunikacji takich możliwości jak facebook daje szansę na to, iż temat 
pozostanie z uczniami długo po zakończeniu zajęć. Kolejnym atutem jest to, iż zawarte tam 
materiały, informacje ułatwiają uzupełnienie wiedzy i szybką konsultację z innymi członkami 
grupy, nauczycielem np. podczas nieobecności ucznia czy z powodu zawodności ludzkiej uwagi. 
f. Podsumowanie zajęć. Uczniowie sięgają do kartek, na których zapisali jednym słowem emocje 
towarzyszące wejściu w rolę Janka po wypadku, teraz po raz kolejny wchodzą w rolę i 
odpowiadają po drugiej stronie kartki również jednym słowem: co czuje Janek po wejściu na 
biegun. 
Komentarz metodyczny 
Wejście w rolę stymuluje funkcjonowanie neuronów lustrzanych – poczuj to co przeżył bohater – 
uruchamia pamięć epizodyczną i proceduralną – niezbędne dla sprawnego przetwarzania 
i odtwarzania informacji.  Przeramowanie to narzędzie coachingowe. Narzędzie — reframing 
stosujemy, kiedy chcemy zachęcić osobę do spojrzenia na daną sprawę/sytuację/osobę inaczej niż 
dotychczas (np. w pozytywnym świetle). Opis Ramy określają to, w jaki sposób rozumiesz 
rzeczy, które się dzieją – stanowią one kontekst zdarzeń, który nadaje im znaczenie. Nic nie ma 
znaczenia samo przez się. To my nadajemy znaczenie wszystkiemu, co widzimy, słyszymy i 
czujemy. Zmień ramę – sposób, w jaki interpretujesz zdarzenie – i możesz zmienić 
doświadczenie. Zmieniając ramy porażkę zamieniamy w sukces.3 

                                                 
3 Tony Stoltzfus: Sztuka zadawania pytań w coachingu, Aetos Media, 2008 r., Wrocław. 
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g. Zakończenie rozważań. Próba odpowiedzi na pytanie kiedy marzenia się spełniają – 
zastosowanie metody rundka bez przymusu. 
h. Ocena pracy poszczególnych uczniów – podsumowanie pracy zawierające elementy oceniania 
kształtującego. 
i. Propozycja zadania domowego do wyboru. 
Jak zamierzasz realizować swoje marzenia? – może metoda POKARM i mapa zasobów. 
Zaprezentuj w dowolnej formie postać człowieka, który mimo wielu przeciwności realizuje 
swoje marzenia. 
Przygotuj dekalog dla osób, które chcą zrealizować swoje marzenia. 
Masz inny pomysł na zadanie domowe z tej lekcji – zaproponuj na grupie FB.  
Komentarz metodyczny 
Praca domowa odgrywa istotną rolę w procesie edukacyjnym. Może ćwiczyć posiadane 
umiejętności, rozwijać je, przygotowywać uczniów do następnej jednostki lekcyjnej lub 
systematyzować i poszerzać wiedzę. Zaproponowane ćwiczenia przede wszystkim pełnią tę 
ostatnią funkcję. Mają też różny stopień trudności. 
Podczas przygotowywania scenariusza inspirowały mnie następujące pozycje: 
 M. Atkinson i R. T. Chois (2010): Sztuka i nauka Coachingu. Krok po kroku,  
 J. Bauer: Empatia – co potrafią lustrzane neurony, 
 E. Brudnik:Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie,  
 Coaching, teoria, praktyka, studia przypadków (2009): praca zbiorowa pod redakcją 

M.Sidor-Rządkowskiej,  
 G. Dryden, J. Vos: Rewolucja w uczeniu,  
 H. Gardner: Teoria inteligencji wielorakich, 5 umysłów przyszłości, 
 D. Goleman: .Inteligencja emocjonalna (w praktyce), 
 J. Rogers (2010): Coaching, podstawy umiejętności, 
 M. Spitzer: Jak się uczy mózg. 
 M. Taraszkiewicz: Atlas efektywnego uczenia(się),  
 M. Żylińska: Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi, 
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Załącznik nr 1 
Materiał do pracy zespołowej 
Tekst 1 
Gdy Marek dowiedział się o moim wypadku, zaczął rozmawiać z przyjaciółmi, w jaki sposób 
można by mi pomóc. Najpierw chcieli po prostu znaleźć dla mnie dobrą protezę. Zrezygnowali z 
tego, bo pomyśleli, że pro teza to tylko narzędzie, które nie nadaje życiu celu, nie motywuje do 
starania się, walki o swoje marzenia. Zaczęli więc myśleć nad tym, co moglibyśmy wspólnie 
zrobić. Pomysły były różne: spływ kajakowy, wypad w Tatry, przejście kawałka Grenlandii. Aż 
Wojtek Ostrowski rzucił pomysł: A może by tak biegun północny? Do dziś nie wiem, dlaczego 
Marek tak zaryzykował. Bo przecież zabranie na taką wyprawę niepełnosprawnego nastolatka, 
niecałe dwa lata pop wypadku, to gigantyczna odpowiedzialność. Wiem, że miał wątpliwości. 
Tekst 2 
Perspektywa wyprawy na biegun dała mi niesłychaną motywację, bo nagle otworzyła się przede 
mną możliwość zrobienia czegoś, o czym zawsze marzyłem. Przygotowania to ostry trening 
trwający ponad rok. Miałem rozpiskę i codziennie wykonywałem zestaw ćwiczeń. Niezależnie od 
pogody regularnie pakowałem plecak i szedłem na kilkunastokilometrowy spacer. Jeździłem na 
rowerze – w lecie zwykłym, w zimie - stacjonarnym. Do pływania namówił mnie Marcin – 
sparaliżowany - na wózku i jego trenerka Maria Rakowska. Na początku myślałem, pływać bez 
nogi i bez ręki – porąbało ich. Ale oni nie ustępowali i przekonali mnie do treningów pływackich. 
Pierwsze wizyty tam były dla mnie strasznie trudne. Na basenie trzeba było się rozebrać. 
Wkurzało mnie to, że byłem inny.  
Tekst 3 
Wyprawa rozpoczęła się 4 kwietnia 2014 roku. Wyruszyliśmy Marek Kamiński, dwóch Wojtków 
i ja. Wylądowaliśmy na lądolodzie z nowoczesnym sprzętem, mieliśmy między innymi: sanki 
o teflonowym podłożu, telefony satelitarne, rakietnice ostrzegawcze, karabin na ostrą amunicję 
na wypadek konieczności obrony przed niedźwiedziem. Najbardziej podczas wędrówki 
dokuczały nam pływające kry tworzące torosy – kilkumetrowe góry lodowe trudne do przejścia 
oraz tworzące się między nimi szczeliny niemożliwe do pokonania, wypełnione lodowatą wodą. 
Mówi się, że lód w Arktyce pracuje, ponieważ kry bez przerwy płyną i przesuwają się 
w kierunku przeciwnym do zamierzonego. To powoduje, że wędrując w określonym kierunku np. 
10 km, przesuwasz się o 1 lub nawet cofasz się, oddalasz od celu. 
Tekst 4 
Trzy dni przed planowanym końcem mieliśmy do bieguna 24 km. Następnego dnia poszliśmy 
dalej. Nie było łatwo. Góry lodowe, do tego wiał silny, lodowaty wiatr. Ja często się 
przewracałem. Teren był nierówny, więc kiedy trzeba było zrobić większy krok, traciłem 
równowagę. Czułem, że nie mam siły… Przy każdej wyprawie obowiązuje zasada, że wszyscy 
dostosowują swoje tempo do najsłabszego. Nie chciałem być najgorszym, nie chciałem 
ograniczać chłopaków, wkurzałem się, gdy przeze mnie musieli iść wolniej. Nagle - jak na 
zawołanie - zrobiło się prosto, nie było gór lodowych, kry przestały się cofać. Niebo nabrało 
niebieskiego koloru, zaświeciło słońce – również w naszych sercach. Na biegun dotarliśmy 
w terminie. Przeszliśmy 100 km w 10 dni.  
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Załącznik nr 2 
Polecenia do fragmentów tekstów. 
Tekst 1 
Jak Marek Kamiński początkowo chciał pomóc Jankowi Meli? 
Dlaczego z tego zrezygnował? 
Wypisz jakie się pojawiały pomysły na wspólne wyprawy? 
Kto zaproponował wyprawę na biegun północny? 
Tekst 2 
Co dała Jankowi Meli perspektywa wyprawy na biegun? 
Wypisz z tekstu na czym polegał ostry trening? 
Dlaczego Janek wstydził się chodzić na basen? 
Kto przekonał go do treningów pływackich? 
Tekst 3 
Kiedy rozpoczęła się wyprawa? 
Wymień nowoczesny sprzęt z jakim ekipa wylądowała na lądolodzie. 
Co najbardziej dokuczało podróżnikom  w trakcie wędrówki po pływających krach? 
Co to znaczy, że lód w Arktyce pracuje? 
Tekst 4 
Ile kilometrów mieli do pokonania wędrowcy trzy dni przed końcem wyprawy? 
Co utrudniało Jankowi Meli dotarcie do bieguna? 
Jak zasada obowiązuje przy każdej wyprawie? 
Co zaczęło sprzyjać polarnikom jakby na zawołanie? Co było tego efektem? 
Zapraszam do wymiany doświadczeń, pomysłów, refleksji nie tylko na temat scenariusza.  
Edyta Zarembska-Marciniak 
Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
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Dobre praktyki – przykład projektu z edukacji zdrowotnej 
Przykład realizacji projektu, który może być alternatywą dla osób niećwiczących. 
Istnieje bardzo wiele dowodów na to, że edukacja i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane. 
Wiadomo również, że lepsze zdrowie umożliwia efektywniejszą edukację i odwrotnie. Stąd też 
powiązanie edukacji zdrowotnej z wychowaniem fizycznym stanowi wielką wartość społeczną. 
Nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali wraz z podstawą programową szansę ogromnego 
wpływu na rozwój emocjonalny, sportowy i zdrowotny ucznia. 
Szkoła jest jednym ze środowisk codziennego życia i funkcjonowania ucznia. W niej powinno 
tworzyć się zdrowe nawyki, lecz szkoła jest też miejscem, w którym mogą występować 
zagrożenia dla zdrowia. 
Nauczyciele zobowiązani są do ustawicznego zdobywania wiedzy na temat edukacji zdrowotnej, 
weryfikowania jej oraz pokazywania jej uczniom. Wiedza ta jest bowiem bezcenną i najbardziej 
opłacalną inwestycją w zdrowie przyszłych pokoleń. Edukacja zdrowotna w ostatnich latach 
wraz z nową podstawą programową zyskała na wartości. Podstawą jej realizacji jest m.in. 
całościowe (holistycznej) podejście do zdrowia. Według G. D. Bishopa model ten ma 6 
wymiarów zdrowia, które są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany w jednym wymiarze wpływają na 
pozostałe. 
Wymiary (aspekty) zdrowia to: 
 zdrowie fizyczne, 
 zdrowie psychiczne, 
 zdrowie emocjonalne, 
 zdrowie społeczne, 
 zdrowie duchowe, 
 zdrowie seksualne. 

Zapis o edukacji zdrowotnej w podstawie programowej po raz pierwszy w historii szkolnictwa 
nadał tej części kształcenia wysoką rangę wśród zadań szkoły. 
W metodyce nauczania edukacji zdrowotnej nastąpiła koncentracja procesu uczenia się, a nie 
tylko nauczania. 
Nauczyciel w edukacji zdrowotnej: 
 jest przewodnikiem i doradcą uczniów, 
 nie wchodzi w rolę „eksperta” i „mistrza”, który musi wszystko wiedzieć, 
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 ogranicza ocenianie, komentarze, narzucanie własnego zdania, 
 ma odwagę powiedzieć: „nie wiem, ale sprawdzę i odpowiem”, 
 organizuje uczenie się, 
 posiada i doskonali umiejętność komunikowania się z uczniami, 
 umie zachować równowagę między ustalonym programem, a potrzebami uczniów. 

Uczeń w edukacji zdrowotnej: 
 nie jest postrzegany jako „biała karta”, a posiadana przez niego wiedza stanowi podstawę 

do uczenia się, 
 jego potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej są rozpatrywane i uwzględniane, 
 jest zachęcany do samodzielności w uczeniu się, wzbogacania doświadczeń, 

akceptowania własnej odpowiedzialności za uczenie się, 
 powinien zdobywać wiedzę i umiejętności adekwatne do własnej sytuacji i potrzeb oraz 

dokonywania ich transferu do codziennego życia.  
Dobre praktyki nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej powinny być 
realizowane poprzez: 
 optymalne zasady prowadzenia zajęć w np. 30 godzinnym bloku zadaniowym 

w trzyletnim cyklu nauki w gimnazjum i liceum, 
 prowadzenie zajęć głównie na zewnątrz na świeżym powietrzu, w terenie, w sali 

sportowej lub w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym, 
 aktywnego uczestnictwa uczniów w planowaniu i realizacji zajęć, 
 dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów po zdiagnozowaniu ich potrzeb, 
 wspieranie ucznia w jego działaniach prozdrowotnych, 
 skoordynowanie działań nastawionych na zdrowie z innymi programami dotyczącymi tej 

tematyki, 
 prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, 
 współpraca z rodzicami (spotkania, rozmowy, dyskusje), 
 pełnienie przez nauczyciela roli lidera uczniów (z akcentem na uczenie się), 
 ewaluacja podejmowanych działań w tym zakresie. 

Przykład realizacji projektu edukacyjnego, który może być alternatywą dla osób 
niećwiczących ze zwolnieniem lekarskim czasowym. 
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Blok tematyczny – edukacja zdrowotna – projekt. 
Temat: Obiekty sportowe w moim mieście, które można wykorzystać 
w celu aktywnego spędzania czasu wolnego  
Obszar tematyczny: Aktywny wypoczynek 
Czas: 5 zajęć lekcyjnych 
Miejsce zajęć: specjalnie przygotowane pomieszczenie zastępcze 
Cele bloku (kilku lekcji):  
cel ogólny: 
zdobycie wiedzy o miejscach i obiektach sportowych, w których aktywnie można spędzać czas 
oraz dbać o zdrowie. 
cele szczegółowe: 
doskonalenie umiejętności zespołowego, planowego działania uczniów w celu uzyskania wiedzy 
nt. obiektów sportowych i możliwości korzystania z nich,  
poznanie utylitarnych wartości zdrowotnych wynikających z korzystania z różnych obiektów 
sportowych, 
kształcenie postaw aktywnego spędzania czasu wolnego, 
zwrócenie uwagi na zdrowotny aspekt korzystania z obiektów sportowych w celu aktywnego i 
zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. 
Oczekiwane efekty: 
Uczeń po zajęciach: 
 podaje przykłady różnych obiektów sportowych w swojej okolicy, 
 przedstawia różne sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego, 
 uzasadnia znaczenie ruchu w życiu człowieka, 
 potrafi omówić znaczenie dla zdrowia równowagi między aktywnością umysłową, 

a ruchową. 
Metody: 
projekt edukacyjny  
elementy zabawy, 
burza mózgów. 
Środki dydaktyczne: 
karty pracy ustalające podział zadań.  
Przebieg bloku tematycznego 
Każdorazowo podczas zajęć należy aktywizować uczniów np. rozgrzewka umysłowo – fizyczna 
– uczniowie dzielą się na 4 grupy. W grupach mają czas na przedstawienie pory roku. Za pomocą 
pokazu ruchem każdego uczestnika grupy, starają się przedstawić pory roku. Każda grupa 
otrzymuje określoną ilość punktów od pozostałych uczestników zabawy. Wygrywa grupa, która 
otrzyma najwięcej punktów. 
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Podczas każdej kolejnej części bloku mogą być proponowane różnorodne gry i zabawy 
integrujące nawiązujące do tematyki projektu. 
Nauczyciel zapoznaje uczniów z metodą projektu (omawia kolejne etapy pracy projektowej). 
Nauczyciel stara się na lekcji zainteresować uczniów obszarem tematycznym obiektów 
sportowych w mieście, aktywnego spędzania czasu wolnego w tych miejscach, utylitarnych 
wartości wynikających z aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zachowania równowagi 
w pracy umysłowej i aktywności ruchowej. 
Podział uczniów na grupy 4 - osobowe. 
Uczniowie proponują tematy, nauczyciel jedynie wspiera działania uczniów. 
Uczniowie przy pomocy nauczyciela opracowują instrukcje do projektu, następuje podział zadań 
w zespołach, ustalenie terminów spotkań, konsultacji, opracowanie planu sprawozdania 
z projektu. 
Przykładowy arkusz do oceny projektu. 
ARKUSZ OCENY PROJEKTU: 
TEMAT PROJEKTU: GRUPA: 
TERMINY REALIZACJI: OCENA: 
Formułowanie tematu i planu pracy Określenie celów projektu, 

innowacyjność, pomysły na rozwiązanie 
problemu 

Uwagi, 
ocena 

Zbieranie i opracowanie materiałów Dobór źródeł informacji, selekcja i 
przetwarzanie informacji, przestrzeganie 
harmonogramu 

Uwagi, 
ocena 

Samoocena pracy w grupie Słuchanie się nawzajem, udzielanie sobie 
informacji, podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie konfliktów, angażowanie 
innych w prace 

Uwagi, 
ocena 

Prezentacja Stopień realizacji celów, zainteresowanie 
innych uczniów, właściwa terminologia,, 
wizualizacja, plan prezentacji, dyscyplina 
czasowa 

Uwagi, 
ocena 

1. Realizacja projektu (zbieranie materiałów, informacji, uczestnictwo w dodatkowych 
spotkaniach z nauczycielem). 

2. . Prezentacja projektu (może odbywać się przy okazji Dnia Sportu, Dnia Dziecka, Dnia 
Szkoły lub innych celebrowanych i ważnych dla szkoły uroczystościach w postaci 
wystawy prac, prezentacji multimedialnych, pokazu filmu. 

3. . Ocena projektu  
Opracowała: mgr Agata Sadowska 
Doradca metodyczny do spraw wychowania fizycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Lesznie. 
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Zagrożenia cyberprzestrzeni 
Jeżeli twoje dziecko nie śpi, to prawdopodobnie jest online. 

„New York Times” 
W obliczu niezaprzeczalnej dominacji mediów cyfrowych oraz wzmożonej aktywności dzieci 
i młodzieży w cyberprzestrzeni, nasuwa się spostrzeżenie, iż granica pomiędzy światem realnym 
a wirtualnym dla wielu młodych stopniowo zaciera się. 
„Cyfrowi tubylcy”, jak ich określił M. Prentsky, swoje codzienne aktywności realizują 
równolegle, płynnie przechodząc z wymiaru rzeczywistego w wirtualny. Coraz szybsze tempo 
obłaskawiania nowoczesnych technologii połączone z przenoszeniem różnych form aktywności 
do sieci, stało się przyczynkiem do wygenerowania na przestrzeni lat nowych schematów: 
myślenia, odczuwania, działania wśród młodego pokolenia. 
 Światy online i offline w umyśle młodych internautów stają się tożsame i przenikają się 
wzajemnie. Cyberprzestrzeń – naturalne środowisko współczesnych nastolatków skutecznie 
penetrowane dzięki biegłości technologicznej małoletnich adeptów sieci wraz ze swym 
bogactwem i ogromem możliwości niesie z sobą spory obszar zagrożeń i niebezpieczeństw.  
Sieć staje się miejscówką, lokalizacją, przestrzenią, areną i siedliskiem: nauki, zabawy, 
komunikacji, rozrywki oraz wpływów społecznych. Często bywa także narzędziem i jak każde 
narzędzie może służyć w zależności od tego, w jakim celu, przez kogo i w jaki sposób zostanie 
wykorzystane. Bywa pomocne i przydatne w nauce, zabawie, kształtowaniu własnego wizerunku, 
wyrażaniu siebie, komunikowaniu się, ale niekiedy staje się narzędziem presji, wykorzystania, 
sceną przemocy. Cyberprzestrzeń, jak mówią eksperci, to: „okno na świat; cały świat…” 
Z każdym kolejnym rokiem zakres realnych zagrożeń związanych z bezrefleksyjnym 
korzystaniem z potencjału świata wirtualnego zmienia się. Pojawiają się nowe kategorie i nowe 
zjawiska, tj: cyberbullying, cyberstalking, grooming, seksting, happy slapping, hating. 
Wiele z nich stanowią działania celowe, intencyjne nastawione na zadanie cierpienia innym 
(kradzież wizerunku, deprecjonowanie, naruszenie godności osobistej, zawłaszczenie 
prywatności, nękanie, itp.), ale też są wśród nich takie, które podejmowane bywają 
eksperymentalnie, dla zabawy, bezmyślnie, z niską świadomością szkód i konsekwencji. Kolejny 
obszar to intencyjnie aktywności dorosłych podejmowane w celu wykorzystania osób 
małoletnich, w tym wykorzystania seksualnego.  
Dokonując próby skategoryzowania zagrożeń online, możemy posłużyć się angielskim 
akronimem uznanym jako model 3C: 
 niewłaściwe, szkodliwe treści, na jakie natrafiają dzieci i młodzież w Internecie (content), 
 niebezpieczne kontakty w sieci (contact), 
 niebezpieczne działania, jakie dzieci i młodzież mogą podejmować, a które wiążą się dla 

nich z przykrymi konsekwencjami i dalekosiężnymi skutkami (coduct). 
Badania sugerują, iż na wiele z ww niebezpiecznych treści i kontaktów w sieci dzieci i młodzież 
trafiają przypadkowo.  
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Szczegółowy zakres realnych zagrożeń ukazują statystyki:  
 Co 4 dziecko kontaktuje się z nieznajomymi online, 
 Co 7 dziecko napotyka w IT na materiały związane z seksem, 
 Co 10 dziecko jest zagrożone kontaktem z niebezpiecznymi treściami w sieci,  
 Co 17 dziecko jest ofiarą cyberagresji (EU Kids online Kirył, L. 2011 r.). 

Projektując zakres działań profilaktycznych, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą: 
 Czy wiedzą, że działania, które podejmują, są przemocą, czynem karalnym, są 

ryzykowne? 
 Czy znają konsekwencje i ryzyka podejmowanych działań, czy potrafią przewidzieć 

skutki? 
 Czy posiadają wystarczające kompetencje i narzędzia, które mogłyby uchronić ich przed 

przemocą, manipulacją, presją i wykorzystaniem w sieci? 
Grooming – to szczególny rodzaj zapośredniczonej przez komputer relacji dorosły – dziecko 
inicjowanej w celu uwiedzenia, a w konsekwencji wykorzystania seksualnego dziecka lub osoby 
małoletniej (do ukończenia 15 roku życia ). Jest długotrwałym procesem budowania relacji 
online opartym na poznawaniu dziecka, jego otoczenia, tworzeniu więzi emocjonalnej, 
pozorowaniu bliskości, oferowaniu przyjaźni. Intencją osoby dorosłej w tym procesie jest 
stopniowe wikłanie dziecka w relację, a w konsekwencji wprowadzanie w różne formy 
aktywności seksualnej w celu późniejszego wykorzystania, często komercyjnego. Jednym 
z etapów uwodzenia jest ocena ryzyka odkrycia znajomości, które próbuje oszacować 
uwodziciel. W toku budowania relacji pozyskuje potrzebne informacje od dziecka, pytając 
o usytuowanie komputera, ustawienie monitora, obecność dorosłych. W ten sposób sprawca 
groomingu dokonuje oszacowania; kto, kiedy, w jakim stopniu jest w stanie monitorować 
aktywność dziecka w sieci. Prezentowanie dziecku czynności seksualnej przez monitor 
komputera, zachęcanie do podejmowania i prezentowania czynności seksualnych kończy się 
najczęściej szantażem i wpędzaniem ofiary w poczucie winy i odpowiedzialności za rodzaj 
kontaktu, co staje się gwarantem utajnienia relacji i braku możności wycofania się ofiary 
z relacji. 
Seksting – powszechne wśród grup młodzieży zjawisko przesyłania treści o charakterze 
erotycznym, seksualnym w postaci nagich zdjęć, filmów, tekstów za pomocą sieci lub telefonu 
komórkowego. Najczęściej wskazywanymi motywami tego typu aktywności są: chęć 
zaprezentowania walorów własnego ciała, próba zwrócenia na siebie uwagi, nawiązanie relacji, 
podtrzymanie relacji, prośba, presja partnera, żart, zabawa. Zjawisko jest dość popularnym 
procederem wśród młodzieży (nieco ponad 1/3 badanej młodzieży deklaruje, iż choć raz w życiu 
otrzymała wiadomości tego typu). W efekcie tak podjętej aktywności materiały takie trafiają 
zwykle do publicznego obiegu, stając się przyczyną wielu tragedii osobistych. 
Cyberstalking – proces długotrwałego nękania, prześladowania drugiej osoby przy użyciu 
narzędzi multimedialnych. Nie ma jednoznacznie zamkniętego wykazu form obejmujących tego 
rodzaju nękanie. Może ono przyjmować formę zamieszczanych, deprecjonujących postów, 
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wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, rozsyłania korespondencji, wiadomości, ogłoszeń do 
adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, zarządzania cudzym wizerunkiem itp. 
Czynnikiem decydującym o kategorii czynu jest poczucie osaczenia oraz zagrożenia deklarowane 
przez ofiarę. Do najczęściej stosowanych kategorii zachowań zalicza się: niechciane 
kontaktowanie się z ofiarą, niechciane komunikowanie obecności sprawcy w otoczeniu ofiary 
oraz deprecjonowanie wizerunku ofiary i jej wiarygodności. 
Happy Slapping – to celowy akt przemocy, np. poniżenia, ośmieszenia, w którym sprawca 
wykorzystuje przewagę nad ofiarą, nagrywając materiał z zajścia i upubliczniając go. Tym 
terminem określa się zjawisko rejestrowania krótkich filmików kręconych najczęściej telefonem 
komórkowym, z ukrycia lub wbrew woli osoby filmowanej. Treścią materiałów są najczęściej 
sceny: ukazujące przemoc rówieśniczą, znęcanie się, ośmieszające ofiarę, rejestrujące sytuacje 
krępujące dla ofiary, dwuznaczne. Istotą happy slappingu jest upublicznianie pozyskanych treści 
w sieci. „57% badanych osób w wieku 12- 17 lat było przynajmniej raz obiektem zdjęć, filmów 
wykonywanych wbrew ich woli.” 
Bias bullying – rodzaj elektronicznej agresji tzw. uprzedzeniowej, wymierzonej przeciwko 
osobom, grupom osób określonej narodowości, wyznania, skupionych wokół wspólnych 
wartości, zasad. Stosowanymi technikami są tutaj: zastraszanie, przymuszanie, dyskredytowanie 
i obraza słowna. Ta forma agresji kierowana jest zazwyczaj do konkretnych, pojedynczych osób 
lub grup, a celem ataku jest zwykle odmienność na tle: rasowym, kulturowym, religijnym, 
preferencji seksualnych, płci itp. 
Nowy rodzaj zagrożeń niewątpliwie wymusza na nas dorosłych tworzenie - skutecznych dróg 
ochrony dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata. 
 Istotne jest, by dorośli, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, nie ulegali złudzeniu omnipotencji 
i technologicznego zaawansowania „born digital” (J. Palfrey, U. Gasser), by dostrzegali 
ustawiczną konieczność przygotowania dzieci i młodzieży do efektywnego, ale i bezpiecznego 
poruszania się po zakamarkach tego potężnego medium, jakim jest sieć internetowa. 
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Dorastanie z książką – z wyników badania czytelnictwa dzieci i młodzieży 
Zdaniem większości uczniów lektury szkolne powinny budzić zaciekawienie, które może wynikać z atrakcyjnej, wartkiej fabuły oraz bliskości uczniom, wyrażanej w ciekawym temacie, najlepiej zbieżnym z ich zainteresowaniami. Uczniowie najchętniej czytaliby w szkole książki korespondujące z ich doświadczeniami czytelniczymi zdobywanymi w czasie wolnym. 
Celem badania ,,Czytelnictwo dzieci i młodzieży” była ocena społecznego zasięgu książki 
i wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum. Analizy wyników badania 
pozwoliły na odniesienie się do szeregu zagadnień m.in.: społeczne uwarunkowania inicjacji 
literackich i pierwszych etapów biografii czytelniczej dziewcząt i chłopców; podobieństwa 
i różnice w postawach i motywacjach czytelniczych uczniów, zarówno w ramach obowiązku 
szkolnego, jak i poza nim, warunkowane czynnikami demograficznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem społecznego obiegu książek. Badanie piętnastolatków jest trzecią edycją 
ogólnopolskiego badania sondującego czytelnictwo młodzieży; dzieci (uczniowie szóstych klas 
szkoły podstawowej) są po raz pierwszy objęte ogólnopolskim sondażem. 
Badanie składa się z dwóch etapów: jakościowego i ilościowego.  
 Etap jakościowy zrealizowano metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – 

Individual Depth Interview) w dniach 21.12.2012 – 25.01.2013 roku. Przeprowadzono 
łącznie 48 wywiadów z uczniami czytającymi książki i wywodzącymi się z różnych 
środowisk społecznych: ze szkół wiejskich, szkół ulokowanych w małych miastach do 
20 000 mieszkańców i ze szkół znajdujących się w jednym mieście powyżej 500 000 
mieszkańców. 

 Etap ilościowy polegał na przeprowadzeniu ankiety audytoryjnej wśród uczniów 
wylosowanych oddziałów VI klasy, po jednym ze 100 szkół podstawowych i III klasy, po 
jednym ze 102 gimnazjów z całej Polski. Dodatkowo zgromadzono ankiety zawierające 
informacje o szkołach i ankiety rodziców dzieci uczestniczących w badaniu. W badaniu 
uczestniczyło łącznie 1721 uczniów szkoły podstawowej oraz 1816 uczniów 
gimnazjum. Poziom realizacji na poziomie próby szkół wyniósł 84% i był nieco niższy w 
szkołach podstawowych (83%) niż w gimnazjach (85%). Wszystkie podane w raporcie 
odsetki odpowiedzi uwzględniają wagi analityczne i należy je traktować, jako 
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reprezentatywne dla populacji uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz trzecich 
klas gimnazjów. 

Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży zostało zrealizowane w Instytucie Badań Edukacyjnych 
(IBE) ramach projektu pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja 
zaplecza badawczego”. Jest to projekt systemowy, realizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka 
jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, 
ewaluacji i badań systemu oświaty. Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji 
w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych 
w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Projekt zrealizowany został we 
współpracy z Biblioteką Narodową. 
Dorastanie z czytaniem – aktywność czytelnicza dzieci i młodzieży 
Czytanie książek przez uczniów należy rozpatrywać w kontekście dwóch sytuacji czytelniczych, 
które mają różne uwarunkowania i stoją za nimi różne motywacje czytelnicze. Pierwsza to 
czytanie poza obowiązkami szkolnymi, w którym decydującą rolę odgrywa własny wybór ucznia, 
będący konsekwencją jego indywidualnych zainteresowań, potrzeb i motywacji czytelniczych. 
Druga sytuacja czytelnicza wynika z obowiązku szkolnego, określana jest wymogami programu 
szkolnego i oczekiwaniami formułowanymi przez nauczyciela. Czytanie książek w czasie 
wolnym było obserwowane w badaniu ilościowym z dwóch perspektyw: jako jedno spośród 
rozmaitych zajęć w czasie wolnym i opisane przez częstotliwość jego podejmowania w ciągu 
roku oraz jako czynność wykonywana w ciągu danego roku […] i scharakteryzowana przez 
liczbę i charakter książkowych wyborów. 
Uczniowie nieczytający książek 
Do grupy uczniów nieczytających książek zaliczono osoby, które zadeklarowały, że nie czytały 
książek w czasie wolnym w 2013 r. (od stycznia do listopada) i jednocześnie nie przeczytały 
żadnej lektury szkolnej w roku szkolnym, w którym zostało przeprowadzone badanie (od 
września do listopada). 
Tak wydzielona grupa stanowi margines wśród dwunastolatków: tylko 5% ogółu badanych 
uczniów, a w tej grupie tylko 2% ogółu badanych dziewcząt i 8% chłopców. Tylko nieliczni 
szóstoklasiści przyznają, że w ogóle nie czytają książek.  
Grupa nieczytających jest większa wśród gimnazjalistów – stanowi 14% ogółu uczniów, a w tym 
gronie 7% ogółu badanych dziewcząt i aż 20% chłopców. Niepokojące jest, że aż co piąty 
chłopiec gimnazjalista omija czytanie szkolne i nie ma nawyku sięgania po książkę po szkole, dla 
przyjemności. Najwięcej uczniów nieczytających książek znajdujemy wśród młodzieży wiejskiej, 
szczególnie wśród chłopców – aż co czwarty gimnazjalista wiejski należał do grupy nie-
czytelników. Obok płci również kapitał kulturowy rodziny pochodzenia, wyrażony 
wykształceniem rodziców i zasobnością domowych księgozbiorów, ma silny związek 
statystyczny z częstotliwością pojawiania się nieczytelników w grupie uczniów szkół 
gimnazjalnych. W grupie gimnazjalistów nieczytających książek jest 23% chłopców, których 
ojciec ma wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz co dziesiąta dziewczynka z takim 
pochodzeniem i zaledwie 7% chłopców i 2% dziewcząt, których ojcowie mają wyższe 
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wykształcenie. Najmocniej przynależność ucznia do kategorii nieczytelników określa wielkość 
domowych i uczniowskich księgozbiorów. Nie czyta książek co trzeci gimnazjalista, w którego 
domu nie ma domowej biblioteczki. Aż 22% nieczytających uczniów wywodzi się z rodzin, 
których kolekcja książek nie przekracza 10 egzemplarzy.  
Czytanie książek w czasie wolnym przez dwunastolatków 
Co piąty uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej czyta codziennie. Uczniowie, którzy deklarują 
czytanie książek, co najmniej raz w tygodniu, stanowią 48% ogółu badanych dwunastolatków. 
Ponad 1/5 twierdzi, że sięga po książkę kilka razy w roku, 8% nie czyta w ogóle. Praktyki 
czytelnicze w dużym stopniu zależą od płci nastolatków – znacząca jest przewaga dziewcząt 
wśród „codziennych” czytelników.[…]. Praktyka codziennej lektury podlega silnemu 
zróżnicowaniu środowiskowemu, duże znaczenie odgrywa również kapitał kulturowy rodziny 
wyrażany liczbą posiadanych książek. 
[...] 
W ciągu 10 miesięcy objętych badaniem (od stycznia do listopada 2013 r.) zdecydowana 
większość dwunastolatków – 77% – sięgnęła chociaż po jedną książkę z własnego wyboru, poza 
szkolnymi obowiązkami. Więcej było czytelniczek (84%)  niż czytelników (71%). 
Wraz ze wzrostem wykształcenia rodziców i wielkości domowych księgozbiorów wzrasta 
odsetek uczniów czytających inne książki niż lektury szkolne: i tak po książkę w czasie wolnym 
sięgnęło 72% dzieci ojców z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 88% uczniów 
ojców mających wyższe wykształcenie. Uczniowie posiadający własne biblioteczki liczące co 
najmniej 20 pozycji i pochodzący z domów, w których było co najmniej 200 książek, stanowią 
90% czytelników książek w czasie wolnym. 
Aktywność czytelnicza gimnazjalistów 
Czytanie książek w czasie wolnym 
Wraz z wiekiem czytanie zajmuje coraz mniej miejsca wśród codziennych sposobów spędzania 
czasu wolnego: uczniowie trzecich klas gimnazjum są mniej aktywni czytelniczo niż ich młodsi 
o trzy lata koledzy. Co trzeci piętnastolatek sięgał po książkę, co najmniej raz w tygodniu, w tym 
15% deklarowało, że robi to codziennie. Aż 40% przyznało, że czyta książki kilka razy w roku 
bądź nie czyta ich wcale […] 
Zmniejszenie częstotliwości codziennego sięgania po książkę, jak wynika z analizy wywiadów 
z gimnazjalistami, jest spowodowane między innymi większym obciążeniem obowiązkami 
szkolnymi oraz tym, że nastolatki poświęcają czas na rozwijanie innych zainteresowań. 
W przypadku gimnazjalistów płeć, podobnie jak u uczniów szkoły podstawowej, stanowi 
znaczący czynnik różnicujący – systematyczna lektura książek jest zajęciem atrakcyjnym raczej 
dla dziewcząt (wykres 2). 
Aktywność czytelniczą w czasie wolnym piętnastolatków, podobnie jak młodszych kolegów, 
sprawdzono, pytając ich o czytanie książek w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy – 62% polskich 
piętnastolatków zadeklarowało czytanie książek w każdej postaci: drukowanych na papierze bądź 
w wersji elektronicznej. Dziewczęta były znacznie aktywniejsze czytelniczo: 72% dziewcząt i 
tylko 52% zadeklarowało czytanie choćby jednej książki. Najrzadziej czytanie książek w czasie 
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wolnym deklarowali chłopcy, których ojcowie mają wykształcenie podstawowe (38%) i 
zasadnicze zawodowe (43%). Istnieje także wyraźna różnica między aktywnością czytelniczą 
młodzieży wiejskiej i miejskiej: czytanie książek po szkole zadeklarowało 54% gimnazjalistów 
ze szkół wiejskich oraz 73% uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się w miastach 
powyżej pół miliona mieszkańców..  
Dynamika komponentów motywacji czytelniczych nastolatków 
Analizując praktyki czytelnicze, stajemy przed pytaniem, co jest ich przyczyną, jakie są powody 
rozpoczęcia lektury przez czytelnika, jakie są jego motywacje czytelnicze. W prezentowanym 
badaniu wykonano pomiar motywacji czytelniczych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Poszukiwano związków między motywacjami a aktywnością czytelniczą i osiągnięciami 
szkolnymi (obserwowanymi poprzez wysokość stopni z języka polskiego) uczniów przy kontroli 
płci i domowego kapitału kulturowego. 
W badanu dokonano pomiaru motywacji czytelniczych, które są rozumiane, jako osobiste cele, 
wartości i opinie dotyczące tematyki, procesu i efektów czytania. W opisywanym badaniu został 
wykorzystany kwestionariusz motywacji czytelniczych i skala MRQ (Motivation Reading 
Questionnaire) skonstruowane przez Allana Wigfielda i Johna Guthrie (Wigfield, Guthrie, 
1997)[...], w celu ulokowania badanych uczniów na skali w czterech komponentach motywacji 
czytelniczych. Komponenty opisano następująco: 
 Kompetencja i samoocena umiejętności czytelniczych – oznacza samoświadomość 

własnej efektywności (Bandura, 1997). Z tym subiektywnym przekonaniem wiąże się 
uczniowska skłonność do podejmowania wysiłku i rozwiązywania ewentualnych 
trudności napotykanych w procesie czytania określonego tekstu. Obecna tutaj jest też 
skłonność do unikania bądź nieunikania potencjalnych utrudnień związanych z lekturą.  

 Motywacje wewnętrzne – oznaczają umiejętność zaangażowania się w czytaną treść, 
poprzez np. wyobrażenie przedstawianego świata, identyfikacje z postaciami literackimi, 
odczuwanie empatii wobec nich, podjęcie gry zaprojektowanej przez autora tekstu. 
O motywacji wewnętrznej decyduje też zainteresowanie czytanym tekstem, jego 
tematyką.  

 Motywacje zewnętrzne – oznaczają czytanie dla stopni i pochwały, obowiązkowość 
w czytaniu, podejmowanie współzawodnictwa w czytaniu (dążenie, aby być lepszym 
w czytaniu od kolegów). 

 Społeczny aspekt czytania – społeczne powody czytania mają miejsce, kiedy uczeń 
wykorzystuje czytane teksty do podtrzymywania i wzmacniania relacji społecznych: 
z rówieśnikami, rodzicami, innymi dorosłymi; kiedy uczniowi sprawia przyjemność 
wymiana opinii, ocen z rodziną lub kolegami o czytanych tekstach, książkach. 

Motywacje czytelnicze uczniów są silnie zależne od płci i kapitału kulturowego rodzin 
opisywanego przez poziom wykształcenia rodziców i domowe zbiory książek. Motywacje 
czytelnicze, odczuwane przez uczniów, mają wpływ na aktywność czytelniczą i osiągnięcia 
w nauce mierzone stopniami z języka polskiego. Szczególnie istotne znaczenie dla praktyk 
czytelniczych podejmowanych z własnego wyboru ma motywacja wewnętrzna ucznia.  
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Wraz z wiekiem uczniów słabną ich motywacje czytelnicze, szczególnie motywacje wewnętrzne 
i zewnętrzne. Różnice między płciami ze względu na motywacje dotyczą szczególnie motywacji 
wewnętrznych i społecznego aspektu czytania silniej odczuwanych przez dziewczęta. 
Niepokojące jest to, że duża część gimnazjalistów charakteryzuje się niskimi kompetencjami 
czytelniczymi i ma trudności z dokończeniem czytanej książki. 
Należy podkreślić, że u chłopców występują słabsze motywacje czytelnicze, przede wszystkim 
te, które sprzyjają czerpaniu przyjemności z lektury i umiejętności zaangażowania się w nią. 
Szczególną barierą w podejmowaniu lektury, dostrzeganą przez wszystkich uczniów, jest trudny 
język czytanych tekstów, element kompetencji i samooceny umiejętności czytelniczych. Są to te 
składniki motywacji czytelniczych, które szkolna dydaktyka polonistyczna powinna szczególnie 
brać pod uwagę. 
Wspólne spontaniczne wybory lekturowe nastoletnich czytelników 
Wybory lekturowe dokonywane przez nastolatków poznaliśmy dzięki otwartym pytaniom, co 
oznacza, że uczniowie samodzielnie wymieniali książki czytane z własnego wyboru, bez 
polecenia nauczyciela w okresie od początku roku, to znaczy od stycznia do listopada, czyli do 
momentu realizacji badania. Wymieniali tytuły i nazwiska autorów. Wskazane przez nastolatków 
książki, po identyfikacji tytułów i autorów, zostały sklasyfikowane „metodą sędziów” według 
zasad przyjętych w poprzednich edycjach sondażu (Zasacka, 2008). Wyróżnione typy były 
rozłączne. Dana książka mogła być przypisana tylko do jednego typu książek […].  
Książki czytane w czasie wolnym przez dwunastolatków  
Wybory lekturowe szóstoklasistów stanowią przede wszystkim kontynuacje ich wcześniejszych 
dziecięcych doświadczeń. Są to więc, w większości, książki skierowane do ich rówieśników. [...]  
Najpopularniejszym typem książek jest literatura fantastyczna dla młodzieży, która została 
odróżniona od „fantastyki dla dorosłych” przede wszystkim przez obecność w fabule nastolatków 
jako pierwszoplanowych postaci literackich. Z wielu odmian takiej literatury najliczniej jest 
czytana fantastyka przygodowa – wybrało ją 45% uczniów (wybory dziewcząt były o 19 
punktów procentowych liczniejsze niż chłopców). 
Tak duża popularność fantastyki przygodowej jest zasługą najpoczytniejszego wśród uczniów 
szkoły podstawowej cyklu powieściowego opisującego przygody Harry’ego Pottera. Prawie 1/5 
dwunastolatków czytała, choć jedną książkę autorstwa Joanne K. Rowling. Kolejny pod 
względem popularności był cykl powieści Clive’a Staplesa Lewisa Opowieści z Narnii. W tym 
wypadku spontaniczny wybór dwunastolatków zbiega się z wymogami stawianymi na lekcjach 
języka polskiego. Kolejne na liście bestsellerów są takie pozycje, jak: Hobbit Johna Ronalda 
Tolkiena, Zwiadowcy Johna Flanagana oraz Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki.  
Drugą grupę książek, po które często sięgają dwunastolatki, stanowią powieści o wampirach. 
Uczniowie najchętniej wybierali cykl Stephenie Meyer, będący hitem czytelniczym w kolejnym 
już sezonie. Inne popularne autorki to między innymi Phyllis Christine Cast i Kristin Cast, 
Rachel Caine, Alyson Noël, Lisa Jane Smith, Cassandra Clare. „Wampiryczna” odmiana 
fantastyki, ze względu na silnie eksponowane w niej wątki obyczajowo-romansowe, była 
wybierana przede wszystkim przez dziewczęta. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo nowy na 
polskim rynku cykl fantasy autorstwa Suzanne Collins (Igrzyska śmierci, W pierścieniu ognia, 
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Kosogłos), który pojawia się we wskazaniach uczniów, a który sygnalizuje nadejście mody na 
powieści fantastyczne, w których występują wątki fabularne i tematyczne charakterystyczne dla 
literatury dla dorosłych. Ta odmiana fantastyki to częściej dziewczęcy wybór.  
[...] 
Kolejny pod względem liczby czytelniczych wyborów typ literatury to książki skierowane do 
dzieci w młodszym wieku (12–13 lat). Wśród najchętniej czytanych znajduje się się cykl 
humorystycznych historii Jeffa Kinneya Dziennik cwaniaczka, a także serie: Roberta 
Muchomore’a Cherub oraz Franceski Simon Koszmarny Karolek. Wśród tytułów wymienianych 
przez uczniów są również między innymi: Lassie wróć Erica Knighta, Mikołajek René 
Goscinny’ego, książki autorstwa Edith Nesbit, Selmy Lagerlöf, Astrid Lindgren, Karla Martina 
Widmarka, Heleny Willis. 
Trzecim pod względem poczytności typem literatury dla młodzieży są powieści obyczajowe, 
wybierane przede wszystkim przez dziewczęta (29% dziewcząt i 4% chłopców zdecydowało się 
na wybór literatury obyczajowej). Spośród polskich autorów czytają m.in.: Małgorzatę 
Musierowicz, Agnieszkę Tyszkę, Ewę Ostrowską, Maję Ozgę. Dziewczęta jednak chętniej 
sięgają po książki autorów zagranicznych, m.in: Lauren Brooke, Meg Cabot, Cathy Cassidy, 
Jacqueline Wilson – utwory tych twórców odznaczają się lekką, przyjemną tematyką.  Należy 
zauważyć, że margines wyborów lekturowych dwunastolatków stanowią książki dotyczące 
problemu uzależnień czy patologii społecznych. 
Czwarty pod względem poczytności typ książek to komiksy: wybiera je 13% czytających 
dwunastolatków; dwukrotnie częściej chłopcy niż dziewczęta. Wśród tytułów dominują cykle 
znane od lat: Kaczor Donald, Spiderman, Asterix i Obelix; z polskich – Tytus, Tomek i A’Tomek 
Henryka Jerzego Chmielewskiego.  
Należy także wspomnieć, że 11% dwunastolatków to czytelnicy fantastyki przeznaczonej dla 
dorosłych odbiorców (są to książki częściej wybierane przez chłopców – 16%). 
Najpopularniejszym autorem jest Tolkien: 3% uczniów (dwukrotnie więcej chłopców niż 
dziewcząt) sięga po choć jeden tom z trylogii Władcy Pierścieni. 
Kolejny typ książek, który zyskał już mniejsze grono czytelników, to grupa powieści 
przygodowych wymienianych przez 9% nastoletnich czytelników, na którą złożyły się klasyczne 
powieści przygodowe autorstwa między innymi Roberta Louisa Stevensona, Jacka Londona, 
Jamesa Oliviera Curwooda oraz realistyczne polskich autorów między innymi: Aleksandra 
Minkowskiego, Adama Bahdaja, Zbigniewa Nienackiego. Kolejne pod względem poczytności 
typy książek to baśnie i wiersze dla dzieci (Andersen, bracia Grimm, Tuwim, Brzechwa, 
Konopnicka) oraz książki hobbystyczne i poradniki. 
Odrębną kategorię stanowi literatura wysokoartystyczna przeznaczona dla dorosłego czytelnika, 
w tym poezja, dramat, klasyka polska i obca. Dla zdecydowanej większości szóstoklasistów jest 
to jeszcze trudno dostępny obszar literacki. Niemniej 7% dwunastoletnich czytelników wybiera 
utwory należące do klasyki literatury, najczęściej są to gimnazjalne lektury szkolne: Potop 
Henryka Sienkiewicza, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, dramaty 
Sofoklesa, Moliera i inne.  
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Dla niewielkiej części dwunastolatków (4%) atrakcyjna jest literatura niebeletrystyczna. Są to 
przede wszystkim biografie znanych postaci, na przykład piłkarzy, wywiady, wspomnienia 
(Justin Bieber, Dopiero się rozkręcam). Warto wspomnieć, że 1% czytelników deklaruje lekturę 
książek o tematyce religijnej, w tym kilkoro uczniów wymienia Biblię. 
Płeć najmocniej różnicuje wybory lekturowe czasu wolnego dwunastolatków. Inne zmienne 
społeczno-demograficzne w tym wieku jeszcze nie różnicują wyborów tak, jak to się dzieje u ich 
starszych kolegów. Dziewczęta poszukują w lekturze, obok fantastycznych przygód i szybkiej 
akcji, jeszcze wątków o charakterze obyczajowym, relacjach rówieśniczych, elementów 
romantycznych. Częściej niż chłopcy także kontynuują swoje dziecięce lektury. Chłopcy są 
w swoich wyborach czytelniczych wybiórczy, szczególnie niechętnie odnoszą się do obyczajowej 
literatury psychologicznej, ale także każdej innej, w tym fantastycznej, w której obecne są liczne 
wątki dotyczące przyjaźni, fascynacji, romansu między bohaterami literackimi. W kręgu 
chłopięcych preferencji lekturowych najważniejszą rolę odgrywa tematyka przygodowa-
fantastyczna – zarówno na wesoło, jak i na serio, którą przeżywają młodzi i dorośli protagoniści. 
Niewielu chłopięcych czytelników (ale trzeba ich zauważyć) znajduje książkowe publikacje 
poświęcone swoim zainteresowaniom. I tak: chłopcy uprawiający sporty, zwłaszcza piłkę nożną, 
oraz będący kibicami, czytają biografie piłkarzy.  
Książki czytane w czasie wolnym przez piętnastolatków 
Gimnazjaliści, podobnie jak dwunastolatki, najchętniej czytają literaturę fantastyczną dla 
nastoletnich czytelników (46% czytających piętnastolatków) [...]. Najpoczytniejszy znów okazał 
się cykl powieści o Harrym Potterze (ma 15% czytelników), który jest popularny zarówno wśród 
dziewcząt, jak i chłopców. Poza cyklem Rowling gimnazjaliści czytają trylogię Christophera 
Paoliniego (3% czytelników) – jest to częściej wybór chłopców. Piętnastolatki chętnie sięgają 
również po serię Johna Flanagana Zwiadowcy (5% chłopców, 2% dziewcząt). Wśród częściej 
czytanych autorów znaleźli się między innymi Robert Muchomore i jego seria Cherub, Dorota 
Terakowska, Andrzej Maleszka, Rafał Kosik.  
Druga odmiana tego typu literatury to powieści z kręgu romansu paranormalnego, powieści 
o wampirach, thrillery fantastyczno-romantyczne z nastolatkami w rolach głównych bohaterów. 
Tematyka tych książek sprawia, że chętniej czytają je dziewczęta. Najpoczytniejszą autorką 
wśród dziewcząt okazuje się Stephenie Meyer z cyklem powieści Zmierzch, Księżyc w nowiu, 
Zaćmienie, Przed świtem oraz Intruz – czyta je 15% dziewcząt i 2% chłopców. Inni autorzy 
powieści „wampirycznych” (wybieranych przez 24% dziewcząt i 2% chłopców) to: Phyllis 
Christine Cast, Kristin Cast (Dom nocy), Cassandra Clare (Miasto kości), Richelle Mead 
(Akademia wampirów), Alyson Noël (Nieśmiertelni), Lisa Jane Smith (Pamiętniki wampirów) 
i inni. Czytano także szereg nowych tytułów, niektóre z nich były nowościami wydawniczymi, 
np. Drżenie Maggi Stiefvater, Skrzydła Laurel, Aprilyne Pike, Piękne istoty Kami Garcia 
i Margaret Stohl. 
Drugi pod względem poczytności typ książek to literatura fantastyczna dla dorosłych odbiorców. 
Na czele najliczniej czytanych autorów znajdują się ci sami, którzy wygrywają w rankingach 
czytelniczych w dwóch poprzednich edycjach badania czytelnictwa. Na pierwszym miejscu jest 
Tolkien – co dziesiąty gimnazjalny czytelnik wybrał trylogię Władca Pierścieni. Twórczość 
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Tolkiena zajmuje ważne miejsce w samodzielnych wyborach nastolatków, stale wzmacniane 
dużą popularnością udanych ekranizacji. Z polskich tytułów najpoczytniejsza jest nadal proza 
fantasy Andrzeja Sapkowskiego (6% czytelników, w tym 11% chłopców, tylko 2% dziewcząt), 
najczęściej wskazywano Wiedźmina. 
Popularne są również thrillery Stephena Kinga, trzeciego po względem poczytności autora 
fantastyki. Coraz liczniej czytany jest Dmitry Glukhovsky (6% chłopców) i jego 
postapokaliptyczne powieści. Pojedyncze wskazania padły na Andrzeja Pilipiuka, Andrzeja 
Ziemiańskiego, Jarosława Grzędowicza czy Jacka Piekarę. Wśród kilkudziesięciu autorów 
zagranicznych czytanych przez gimnazjalistów znaleźli się pisarze znani od lat, między innymi: 
Terry Pratchett, Terry Goodkind (powieści z cyklu Miecz prawdy). Nadal sporą popularnością 
cieszą się horrory. Czyta się również powieści fantasy mające swoje odpowiedniki w grach RPG: 
najpopularniejszy to Assain Creed Oliviera Bowdena bądź ekranizowane - cykl Gra o tron 
George’a R. Martina. 
Ten bogaty obszar literacki jest wskazywany najczęściej przez chłopców. Dziewczęta natomiast 
dużo chętniej wybierają powieści obyczajowe przeznaczone dla młodzieży – 39% czytelniczek 
przy 5% czytelników. Najliczniej czyta się, wybierane od lat, książki opisujące zjawisko 
narkomanii wśród młodzieży (Zasacka 2008, 2012 a. b.): Pamiętnik narkomanki Barbary Rosiek 
(ale też inne Kokaina, Alkohol, prochy i ja, 9% czytelniczek), My, dzieci z dworca ZOO 
Christiane F. (6% czytelniczek), powieści Anny Onichimowskiej (Hera moja miłość – 2% 
czytelniczek). Inne wymieniane powieści obyczajowe dla młodzieży są to w dużej mierze książki 
obcych autorów (13% wyborów), przede wszystkim lekkie, rozrywkowe historie 
o romantycznych doświadczeniach nastolatek. Książki o poważniejszej problematyce to na 
przykład Szukając Alaski Johna Greena i Most do Terabithi Katherine Paterson.  
Co dziesiąta czytająca gimnazjalistka wybiera polską literaturę obyczajową i przede wszystkim 
powieści wydane w ciągu ostatnich kilku lat. Kilkoro dziewcząt wskazało prozę m.in. Małgorzaty 
Musierowicz, Beaty Andrzejczuk, Ewy Nowak, Joanny Jagiełło, Izabeli Sowy, Beaty 
Ostrowickiej, Ewy Barańskiej.  
Co czwarta nastoletnia czytelniczka i tylko kilku chłopców sięga po beletrystykę romansowo-
obyczajową przeznaczoną dla dorosłych czytelników. W wyborach lekturowych piętnastolatek 
dominuje twórczość obcych autorów – wybiera ją 24% uczennic, polskie powieści czyta tylko 
3% gimnazjalistek. Na pierwszym miejscu lokuje się Nicholas Sparks, następnie autorki z list 
bestsellerów – E L James i jej trylogia erotyczna 50 twarzy Greya oraz Jodi Picoult, w której 
powieściach pojawiają się nastoletni bohaterowie i poważniejsze problemy współczesnej rodziny. 
Warto odnotować spadek zainteresowania książkami Paulo Coelho. 
Kolejnym chętnie czytanym przez gimnazjalistów typem literatury są książki sensacyjno-
kryminalne. Wskazało je 15% uczniów, częściej dziewczęta. Najpopularniejszym autorem 
pozostaje Dan Brown, na dalszych miejscach znajdują się inni pisarze współcześni: Alex Cava, 
Harlain Coben, Adelle Griffin, Jeffer Deaver. Gimnazjaliści sięgają także po klasykę gatunku, 
m.in. Agatę Christie, Arthura Conana Doyle’a, Alfreda Hitchcocka, Alistaira Mc Leana, Johna 
Grishama, Kena Folleta.  
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Literaturę wysokoartystyczną dla dorosłych odbiorców wybiera 15% badanych: najczęściej 
gimnazjaliści wskazują literaturę obcą powstałą po 1918 roku (6% czytelników). Pojawiają się 
takie tytuły jak: Wielki Gatsby Scotta Fitzgeralda; Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa;, 
powieści Erica Emmanuela Schmidta. Po literaturę polską sprzed 1918 roku sięga zaledwie 4% 
gimnazjalistów (uczniowie wymieniają najczęściej prozę Henryka Sienkiewicza i Bolesława 
Prusa), jeszcze mniejszy odsetek młodzieży (3%) decyduje się na lekturę polskiej literatury 
współczesnej.  Literatura obca powstała przed 1918 rokiem jest przedmiotem zainteresowania 
3% piętnastolatków. Nieliczna grupa młodzieży (2%) deklaruje czytanie poezji, nieco więcej 
dziewcząt niż chłopców. Czytelnicy wymieniają tylko polskich poetów, takich, którzy mogli być 
czytani także na lekcjach języka polskiego: Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, ks. Jana Twardowskiego, Wisławę Szymborską.  
Kolejne miejsce w rankingu popularności zajmują książki określane mianem literatury faktu 
(12% gimnazjalistów). Uczniowie najchętniej czytają biografie: chłopcy – znanych sportowców 
oraz muzyków rockowych, popowych i hiphopowych (np. Jesteś Bogiem. Historia Paktofoniki 
Macieja Bisuka), dziewczęta – oparte na faktach historie kobiet z rodzin patologicznych, 
żyjących w innych, ograniczających ich prawa kulturach, sektach religijnych (Burka miłości 
Reyes Monforte, Łzy na piasku Nury Abdi etc.). Pewną popularności cieszą się także książki 
podróżnicze Wojciecha Cejrowskiego i Martyny Wojciechowskiej.  
Gimnazjaliści sięgają również po publikacje naukowe i popularnonaukowe, poradniki oraz 
literaturę poświęconą ich zainteresowaniom (8%, nieco więcej chłopców niż dziewcząt). 
W obiegu czytelniczym nastolatków funkcjonuje również literatura przygodowa niebędąca 
fantastyką, popularna w czasach młodości rodziców dzisiejszych gimnazjalistów: powieści Marty 
Tomaszewskiej, Wiesława Wernica, Edmunda Niziurskiego, Alfreda Szklarskiego, a także 
Jules’a Verne’a, Marka Twaina, Roberta Louisa Stevensona. Nieco rzadziej niż dwunastolatki 
gimnazjaliści czytają komiksy (5%). Nieliczne grono czytelników mają także lektury 
przeznaczone dla młodszych czytelników (na przykład wiersze Tuwima i Brzechwy) oraz książki 
religijne (2%). 
Płeć najsilniej różnicuje wybory czytelnicze gimnazjalistów. Piętnastoletnie czytelniczki 
najchętniej czytają fantastykę, zwłaszcza taką, w której występują ich rówieśnicy. Co najmniej co 
dziesiąta czytelniczka wybiera cykle powieści z tego typu książek i takich autorów jak: Joanne K. 
Rowling, Stephenie Meyer oraz cykl Suzanne Collins – odmiany literatury fantastycznej 
odnoszącej od kilku lat sukces czytelniczy i najnowszej mody czytelniczej. Obok prozy 
fantastycznej, często pełnej grozy i napięcia, ale też nasyconej romantycznymi wątkami, 
dziewczęta wybierają literaturę obyczajową przedstawiającą problemy dorastania i relacje 
z przyjaciółmi i rodziną. Liczna grupa czytelniczek stara się poznać bardziej drastyczne 
doświadczenia nastolatków zmagających się z uzależnieniami.  
Chłopcy czytają mniej książek i ich lekturowe wybory są mniej wszechstronne. Jeszcze liczniej 
niż dziewczęta sięgają po fantastykę, ale wielu z nich chętniej niż dziewczęta wybiera 
poważniejsze i trudniejsze utwory z tego gatunku. Obok fantastyki dla dorosłych odbiorców, 
takiej jak np. proza Sapkowskiego, Glukhovsky-go część chłopięcej publiczności czytelniczej 
wybiera takie same lektury fantastyczno-przygodowe jak koledzy ze szkoły podstawowej, np. 
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Zwiadowców Flanagana. Drugi segment typowo chłopięcych wyborów, choć już o znacznie 
mniejszym zasięgu, to publikacje stanowiące rozwinięcie ich zainteresowań. Wyróżniają się tu 
trzy dziedziny. Pierwsza, i tu są podobni do swoich młodszych kolegów, to sport, a więc książki 
poświęcone albo karierze sportowców, albo dyscyplinie, którą sami uprawiają. Druga dziedzina 
to muzyka, której słuchają; trzecia to historia, najlepiej jeśli związana z dziejami działań 
zbrojnych, zwłaszcza w okresie drugiej wojny światowej. 
Literatura piękna na lekcjach języka polskiego 
Zdaniem większości uczniów lektury szkolne powinny budzić zaciekawienie, które może 
wynikać z atrakcyjnej, wartkiej fabuły oraz bliskości uczniom, wyrażanej w ciekawym temacie, 
najlepiej zbieżnym z ich zainteresowaniami. Uczniowie najchętniej czytaliby w szkole książki 
korespondujące z ich doświadczeniami czytelniczymi zdobywanymi w czasie wolnym. W efekcie 
listę lektur szkolnych najchętniej zapełniliby literaturą fantastyczną. Warto podkreślić, że 
również dla piętnastolatków, uczennic i uczniów, powieści Joanne K. Rowling byłyby 
najatrakcyjniejszą lekturą szkolną. Poza tym piętnastoletni chłopcy najczęściej wybierali 
fantastykę dla dorosłych: powieści Andrzeja Sapkowskiego i Władcę Pierścieni Tolkiena, 
Dmitry’a Gluckhovky’ego, uczennice i uczniowie wspólnie wskazywali także trylogię Suzanne 
Collins; dziewczęta trylogię Stephenie Meyer. Dziewczęta jeszcze dołączyłyby do szkolnych 
lektur literaturę problemową poświęconą narkomanii wśród młodzieży: poczytne od lat dwie 
pozycje – Pamiętnik narkomanki Barbary Rosiek i My, dzieci z dworca ZOO Christiane F.  
Pierwszą barierą albo zachętą do lektury są więc walory lekturowe książki, a przede wszystkim 
przystępność językowa. Choć uczniowie, opiniując lektury szkolne, twierdzą, że nie chcą czytać 
książek opisujących świat odległy od znanej im współczesności, dobrze sobie radzą ze złożonymi 
powieściami fantastycznymi, gdzie przedstawiony świat bardzo odbiega od codziennego 
doświadczenia. I takie właśnie książki najchętniej omawialiby podczas lekcji języka polskiego. 
Jest to wspólny dla chłopców i dziewcząt pomysł na uzupełnienie lektur szkolnych. 
Wyniki analizy wypowiedzi w wywiadach potwierdzają spontaniczne wybory lekturowe uczniów 
i wskazują na odmienny stosunek dziewcząt i chłopców do lektur szkolnych. Jeśli dziewczętom 
może się podobać beletrystyka obyczajowa opisująca relacje międzyludzkie i codzienne 
problemy młodzieży, to chłopców takie tematy mogą zniechęcić do lektury, a nawet przeszkodzić 
w czytaniu. 
Sposoby pozyskiwania książek przez nastoletnich czytelników 
Źródła lektur dwunastoletnich czytelników 
Można wskazać cztery najważniejsze dla dwunastoletnich czytelników źródła książek czytanych 
w czasie wolnym: domowe księgozbiory, wypożyczenia z biblioteki szkolnej, wypożyczenia 
z biblioteki publicznej oraz zakupy. Co czwarty dwunastolatek czerpie lektury czasu wolnego 
z domowych księgozbiorów [...] 
Podobne znaczenie dla dwunastoletnich czytelników mają biblioteki szkolne (korzystało z nich 
22% uczniów) i biblioteki publiczne (21%). Kolejnym źródłem (19%) są zakupy dokonywane 
przez rodziców, którzy podobnie często kupują książki chłopcom i dziewczętom. Jednocześnie 
dwunastolatki wykazują się dużą samodzielnością w dokonywaniu książkowych zakupów – aż 
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17% uczniów kupuje książki. Podobna grupa czytelników (18%) dostaje książki w prezencie. 
Zaledwie 5% dwunastoletnich czytelników pożycza od kolegów i koleżanek.  
Lektury szkolne czerpane są przede wszystkim z bibliotek szkolnych – aż 60% czytających 
lektury szkolne znajduje je w szkolnym księgozbiorze. Uczennice są nieco aktywniejsze od 
kolegów w korzystaniu z bibliotek szkolnych. Biblioteki publiczne to miejsce wypożyczania 
lektur szkolnych dla 17% piętnastolatków czytających je. Marginalna grupa dwunastolatków 
wykorzystuje Internet jako miejsce pozyskiwania lektur szkolnych. Tylko 2% czytających lektury 
szkolne pozyskuje je w Internecie. Uczniowie szukają tam częściej streszczeń i omówień. 
Źródła lektur piętnastolatków 
Gimnazjaliści mają dwa najważniejsze źródła dostępu do książek czytanych po szkole: 
samodzielne zakupy i biblioteki publiczne. Sami często kupują sobie to, co chcą czytać [...]. 
Pojawiają się tu istotne różnice w dostępie do książek: kupowanie silnie zależy od miejsca 
zamieszkania i kapitału kulturowego rodziny. Największą różnicę dostrzegamy między 
młodzieżą mieszkającą na wsi (tylko 17% z nich kupiło sobie książki czytane w czasie wolnym), 
a wielkomiejską (aż 47%).  
Sposoby pozyskiwania książek czytanych w czasie wolnym przez nastolatków zależą od ich 
płci, miejsca zamieszkania i kapitału kulturowego rodzin. Czynniki te najsilniej różnicują 
korzystanie z bibliotek, szczególnie szkolnych, oraz kupowanie książek. Uczniowie mieszkający 
na wsi najrzadziej sami kupują książki i najrzadziej robią to ich rodzice; natomiast dla uczniów 
wielkomiejskich jest to najważniejszy sposób pozyskiwania książek. Jednak największe różnice 
wynikające z miejsca zamieszkania uczniów odnotowano w zbiorowości nastoletnich 
czytelników pożyczających książki czytane po szkole z bibliotek szkolnych: 17% gimnazjalistów 
(w tym 15% chłopców) z wiejskich szkół i tylko 4% ze szkół wielkomiejskich. Dla chłopców 
mieszkających na wsi, tych którzy są najmniej aktywni czytelniczo i w których domach jest też 
najmniej książek, pierwszym źródłem książek czytanych w czasie wolnym są biblioteki szkolne. 
Z kolei dla uczennic z gimnazjów wiejskich i z małych miasteczek najważniejszym źródłem 
książek czytanych w czasie wolnym są biblioteki publiczne. 
Źródła książek czytanych po szkole zmieniają się wraz z wiekiem nastoletnich czytelników. 
Starsi czytelnicy, przede wszystkim mieszkańcy wielkich miast, częściej kupują książki, 
natomiast dużo rzadziej korzystają z bibliotek szkolnych. Gimnazjalistki znacznie chętniej niż 
gimnazjaliści i dwunastolatki pożyczają książki od swoich koleżanek i kolegów. 
Praktykowane przez gimnazjalistów sposoby pozyskiwania lektur szkolnych, podobnie jak 
młodszych kolegów, są znacznie mniej zróżnicowane niż sposoby zdobywania książek czytanych 
w czasie wolnym. Biblioteki szkolne stanowią podstawowe dla piętnastolatków źródło lektur 
szkolnych. Tylko 15% gimnazjalistów znalazło poszukiwane lektury szkolne w bibliotekach 
publicznych, a co dziesiąty w domowym księgozbiorze. Internet jako źródło czytanych lektur 
nieco zyskuje na znaczeniu wśród piętnastolatków, nadal jednak ma marginalne znaczenie – 9% 
wyszukało tam książki czytane po szkole i 6%, w tym 9% chłopców, znalazło w Sieci lektury 
szkolne.  
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Księgozbiory bibliotek szkolnych a uczniowskie potrzeby czytelnicze 
Nastoletni czytelnicy najczęściej pożyczają z bibliotek szkolnych literaturę obyczajową dla 
młodzieży. Jest  to  jednak wybór lekturowy dziewcząt, nie należy do chłopięcych preferencji 
czytelniczych. Warto przypomnieć, że chłopcy uczęszczający do wiejskich szkół, wśród, których 
najwięcej jest niechętnych czytaniu w czasie wolnym,  korzystający z mniejszej liczby sposobów 
pozyskiwania książek i często zdani na biblioteki szkolne najłatwiej mogą tam znaleźć 
beletrystykę obyczajową – najmniej atrakcyjny dla siebie typ literatury. 
Fantastyka dla młodzieży najliczniejszej czytana przez nastolatki najrzadziej jest znajdywana 
w bibliotekach szkolnych - uczniowie najczęściej znajdują ją w bibliotekach publicznych. 
Wnioski dla pracy bibliotek  
Wśród uczniów niechętnych czytaniu książek więcej jest chłopców, szczególnie gimnazjalistów. 
Warto więc zwrócić uwagę na okoliczności, które szczególnie zniechęcają ich do czytania, 
bowiem to oni są bardziej selektywni w swoich preferencjach niż dziewczęta. Chłopcy, zarówno 
uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjaliści, są niezainteresowani literaturą obyczajową 
dla młodzieży, szczególnie klasyczną. Natomiast sami przyznają, że chętnie czytaliby powieści 
fantastyczne dla młodzieży, a nawet dla dorosłych. Potrafią docenić najbardziej poczytnych 
autorów, takich jak Joanne K. Rowling, J.R.R. Tolkien czy Andrzej Sapkowski. Dla wielu 
chłopców, którzy rzadziej odwiedzają biblioteki publiczne, nie mają możliwości zakupu 
atrakcyjnej książki, biblioteki szkolne są pierwszym źródłem lektur czytanych poza obowiązkami 
szkolnymi, to o ich preferencjach czytelniczych warto pamiętać uzupełniając księgozbiory 
bibliotek szkolnych i planując akcje promocji czytania.  
Uczniowie najczęściej zadanych do przeczytania pozycji książkowych szukają w bibliotekach 
szkolnych. Dlatego nauczyciele, gdy decydują o wyborze lektury, kierują się z reguły zawartością 
zasobów bibliotecznych. Konsekwencją tego jest niezmienność zestawu czytanych w ramach 
lekcji języka polskiego dzieł, w niewielkim stopniu odwołującego się do potrzeb czytelniczych 
młodzieży. Dlatego konieczne jest, aby biblioteki szkolne uzupełniały swoje zasoby o tytuły 
poczytne wśród nastolatków. Obecność takich pozycji w szkolnych księgozbiorach sprzyjałaby 
wspólnym wyborom lektur przez ucznia i nauczyciela, również nauczycielowi łatwiej byłoby 
rekomendować do czytania te tytuły, które są dostępne w bibliotekach.  
Dla uczniów, szczególnie gimnazjalistów, istotna jest opinia rówieśników o książkach, które 
warto czytać. Warto wykorzystać uczniowskie rekomendacje do wzajemnej wymiany ocen, 
recenzji oraz sytuacje, gdy sami wybierają i komentują wybory innych. Jedną z form działania, 
która może uaktywniać uczniów, wszechstronnie rozwijać ich motywacje czytelnicze jest 
organizacja młodzieżowych klubów dyskusyjnych. Uczniowie mogą też tworzyć własne rankingi 
atrakcyjnych lektur (można wykorzystać w tym celu np. stronę internetową biblioteki) tych, które 
by chcieli znaleźć w bibliotece bądź omawiać na lekcji. Koleżeńskie rekomendacje mogą być też 
inspiracją dla uczniów niechętnych i obojętnych czytaniu oraz tworzyć modę na czytanie. 
Dr Zofia Zasacka 
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. W latach 19821986 pracowała w Pracowni Badań 
Społecznych Ośrodka Badania Opinii Publicznej oraz Studiów Programowych Komitetu do Spraw 
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Radia i Telewizji. Od 1987 r. w Zakładzie Badań Czytelnictwa Instytutu Książki i Czytelnictwa 
w Bibliotece Narodowej; początkowo na stanowisku starszego asystenta, obecnie (od 2002 r.)  
adiunkta.Obecnie realizuje temat czytelnictwa dzieci i młodzieży. Autorka następujących książek 
i licznych artykułów: Wiedza o kulturze z elementami wiedzy o społeczeństwie. Poradnik 
metodyczny do nauki przedmiotu. Warszawa 1994.,Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu 
w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 19451990. Warszawa 2000, 
Nastoletni czytelnicy. Warszawa 2008, Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa 2014. 
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Dlaczego warto czytać książki? Jakie korzyści odniesie czytelnik  (i jego rodzice)? 
Wystąpienie na konferencji w Lesznie „Kultura czytelnicza młodych: współczesne trendy” 23 kwietnia 2015 r. zorganizowanej w Lesznie przez: Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
”Galeria Lochy”, MBP, ul. Bolesława Chrobrego 3 
Książki warto czytać, ponieważ dostarczają wiele radości. Mogą być piękne, interesujące, 
zabierać czytelnika w inny świat, rozwijać wyobraźnię i wywoływać silne emocje. Również, 
a może to jest najważniejsze, czytanie pomaga poznać samego siebie. Młody człowiek dowiaduje 
się, co go interesuje, z jakimi bohaterami się identyfikuje, a zatem kim jest i w jakim kierunku 
powinien w życiu dążyć. Marzenia wywoływane i wspierane treściami czytanych książek stają 
się siłą napędową w realizacji stawianych sobie celów. 
Kiedy książki wydaje Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – to sama jego nazwa i misja 
zobowiązują. Tytuły GWP mają za zadanie uczyć, pomagać w rozwoju i wychowaniu. 
Te książki poruszają najważniejsze tematy dotyczące codziennego życia, uczą umiejętności 
dobrego funkcjonowania i komunikacji, dostarczają życiowych wskazówek, jednym słowem 
uzupełniają działania rodziców, stają się dla nich wsparciem w promowaniu wartości, kiedy 
otoczenie, media, filmy i gry komputerowe je niszczą. W tym świecie pełnym przemocy, 
interesowności i złości książki stają się bastionem oporu wobec rozlewającej się i pochłaniającej 
wszystkie warstwy społeczne kultury materializmu i korzyści. Przyzwoitość i szacunek wobec 
siebie nawzajem schodzą na dalszy plan. Jednak w odpowiednio dobranych książkach można 
odnaleźć wszystko, czego chcielibyśmy nauczyć nasze dzieci. W formie zbeletryzowanej lub 
edukacyjnej zawierają one wiedzę na temat: 
 Zasad przyzwoitego i bezpiecznego zachowania, 
 Przeciwdziałania przemocy, 
 Kiedy można zaufać, 
 Przyjaźni, 
 Emocji, jak je rozpoznać i dlaczego są takie ważne, 
 Jak rozmawiać, żeby się nie kłócić,  
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 Jak szukać pomocy, kiedy dzieje się coś niepokojącego, 
 Jak marzenia prowadzą nas do szczęścia i spełnienia w życiu, 
 Czy rozmawiać o śmierci, jeśli tak – to jak? 
 i wiele, wiele innych.  

 
1. Pogodne opowiadania uczące zasad ładnego, przyzwoitego zachowania i szanowania 

przyrody. Książki, które pomagają w wychowaniu 

    
Przygody zajączka Filipa uczą współpracy, dobrej komunikacji, na czym polega przyjaźń, kiedy 
strach jest potrzebny, jak unikać ulegania grupie. Dzieci dowiadują się też mnóstwa ciekawostek 
o życiu bocianów, naszych pięknych, bardzo polskich ptaków.  
Autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustrowała Klara Wicenty 
O ZAJĄCZKU FILIPIE, KTÓRY ZE STRACHU DOKONAŁ WIELKICH CZYNÓW. Historia 
mrożąca krew w żyłach 
FILIP I BOCIANY. W tym roku wiosny nie będzie! 
Podobnie małe kropelki wody przeżywają wielkie przygody, krążą w przyrodzie, napotykają 
wrogów, z którymi nie chcą się mieszać, jak tłuszcz, i przyjaciół, których karmią i odżywiają. Są 
też fair wobec siebie lub kłócą się tak, by dojść do rozwiązania konfliktu. Bardzo pouczająca 
i przygotowująca do szkolnych zajęć książeczka. 
Kolejny tytuł porusza sprawy przyjaźni między dziećmi. Mały czytelnik czy czytelniczka uczy 
się, kiedy znajomość nie jest przyjaźnią, a wykorzystywaniem i po czym rozpoznać prawdziwego 
przyjaciela. To ważne, aby nie ulegać toksycznym związkom. 
Autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Anna Błaszczak 
WIELKIE PRZYGODY MAŁEJ KROPELKI WODY. Bardzo pouczająca historia 
Autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Marianna Jagoda-Mioduszewska 
CHCĘ MIEĆ PRYJACIELA! O dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem. 
Kilkanaście książek składa się na program „Bezpieczne dziecko”. Został on opracowany na 
założeniu: NAJPIERW NAUCZYĆ, POTEM WYMAGAĆ. Już dzieci przedszkolne objęte są 
jego działaniem. Program dostarcza konkretnej wiedzy, która pomaga wyznaczyć granice 
pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym zachowaniem, pomiędzy zabawą 
a krzywdzeniem. Ustalenie wspólnych wartości i zasad to działania prewencyjne – chronią 
dziecko, które dzięki nim potrafi rozpoznać niewłaściwe zachowania i wie, jak ma się w takich 
sytuacjach zachować. 
2. Co to jest szacunek i jak kierować się nim na co dzień? 
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Pojęcie szacunku jest świeckim synonimem miłości i we wszystkich religiach nawołuje się, aby 
wyznaczał relacje między ludźmi. Toteż dzieciom od pierwszych lat życia należałoby wyjaśnić 
znaczenie SZACUNKU i doprowadzić do tego, by kierowały się nim w sposobie traktowania 
siebie, swojego ciała, ludzi i otaczającego świata. Powinny też wiedzieć, że inni tak właśnie 
powinni się do nich odnosić.  
Jak wytłumaczyć małemu dziecku, nierozumiejącemu jeszcze pojęć abstrakcyjnych, czym jest 
szacunek, a szczególnie jak przekonać dziecko, które nie było tak traktowane, że ma do niego 
prawo? Tę wiedzę i umiejętności przekazuje książka: 
autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Agnieszka Żelewska 
POWIEDZ KOMUŚ. Co każde dziecko powinno wiedzieć  
Książka ta znalazła się na liście lektur szkolnych dla klasy I w Wydawnictwie MAC Edukacja. 
Również w konkursie MEN „Wybierzmy lektury najmłodszym dzieciom”, zakończonym 
w styczniu 2015 roku, zajęła 5 pozycję wśród 3777 zgłoszonych książek.  
Na przykładach w formie zakazów wyjaśnia, jakie zachowania oznaczają brak szacunku. 
Pokazuje, czego robić nie wolno, nie tylko dziecku, ale również dorosłemu. Nie wolno krzywdzić 

i niszczyć świata, ludzi, dzieci ani ciała, ponieważ świat, ludzie, dzieci 
i ciało są bardzo ważne i trzeba je traktować z szacunkiem. Mając 
odpowiednią wiedzę, dziecko wcześniej rozpozna krzywdzące 
zachowania. Zarazem książka uczy, że pozbawianie kogoś szacunku 
oznacza wyrządzanie mu KRZYWDY. Kiedy jest się krzywdzonym 
lub świadkiem cudzego cierpienia, nie wolno milczeć, trzeba szukać 
pomocy i komuś o tym powiedzieć.  
Doświadczenie wielu rodziców i nauczycieli pokazuje, że wspólne 

oglądanie i czytanie książki wywołuje u dziecka potrzebę rozmowy na tematy, których wcześniej 
nie poruszało. To podważa często stosowaną przez psychologów zasadę, żeby tematy tzw. trudne 
(najczęściej dotyczące zachowań seksualnych) omawiać z dzieckiem dopiero wtedy, kiedy 
zacznie zadawać pytania. Uważam, że należy w delikatny sposób wyjść naprzeciw gotowości 
dziecka i pokazać, że rozmowy na wszystkie tematy są nie tylko dozwolone, ale także pożądane. 
Chodzi o przełamanie traktowania ważnych tematów jako tabu. 
3. Rozpoznawanie uczuć  
Dzieci często mylą uczucia, na przykład smutku, powagi, strachu i złości. Nie rozpoznają różnic 
w wyrazie twarzy i każdy interpretują jako złość.  
Ponadto trudno im rozpoznać uczucia, które nimi samymi rządzą. Nie wiedzą, czy wolno im 
przeżywać te emocje, czy to jest w porządku i co się właściwie z nimi dzieje.  
Uczucia są bardzo ważną informacją i sterują naszymi zachowaniami. Dlatego jest sprawą 
kluczową, aby dzieci potrafiły je rozpoznać u siebie i u innych.  
Seria książek autorstwa Wojciecha Kołyszki i Jovanki Tomaszewskiej wyjaśnia, czym są uczucia 
i jak bardzo są one potrzebne: radość, złość, strach, zazdrość, smutek i wstyd. 
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Bajkowi bohaterowie każdej z książek udają się do krajów, gdzie danego uczucia występuje „za 
dużo” lub nie występuje ono wcale. Wesołe i mądre opowiadania dobrze ilustrują potrzebę 

przeżywania wszystkich uczuć adekwatnie do sytuacji. Każda książka 
zawiera też na końcu dodatek z opracowaniem warsztatów dla dzieci i 
ćwiczeniami. Wielka pomoc dla nauczycieli, pedagogów o trenerów, 
prowadzących zajęcia wychowawcze z dziećmi. Nie mówiąc 
o rodzicach…   
Siódma książka, ,,Garść radości, szczypta złości” to interaktywna 
książka dla dzieci, dzięki której uczą się one rozpoznawać emocje, 
rysując je w książce.  

4. Ograniczone zaufanie 
Dzieci wychowywane w atmosferze bezpieczeństwa są otwarte i pełne  
zaufania do dorosłych, których w naturalny sposób traktują jako swoich sprzymierzeńców.  
Konieczne jest przekazanie im zasady ograniczonego zaufania do obcych. Nie trzeba ich przy 
tym straszyć „złymi dorosłymi” ani panami, którzy łapią dzieci i wsadzają do worka. Można to 
zrobić na przykładzie ukochanych zwierzątek, na przykład piesków.  
autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Magdalena Piotrowska 
CZY MOGĘ POGŁASKAĆ PSA? Poznaj, zanim zaufasz  
Z książki Czy mogę pogłaskać psa? dzieci uczą się, jak podchodzić do czującej istoty, czy wolno 
dotykać obcego pieska, głaskać go lub całować. Dowiadują się, że są pieski, które kochają dzieci, 
bo same były kochane, ale są też takie, które miały złe doświadczenia albo urodziły się z sercem 
krokodyla i mogą ugryźć. Nieważne, jak piesek wygląda, ważne, jak się zachowuje. Nie wolno 
się do niego zbliżać, dopóki się nie dowiedzą, czy ten piesek lubi 
dzieci. Na przykładzie ograniczonego zaufania do psów można też 
wpoić dziecku zasadę: Nie ufaj, dopóki nie poznasz.  
Kolejna książka, która uczy bezpiecznego zachowania się, tym razem 
na ulicy, na ulicy, wpaja też czytelnikowi zasadę ograniczonego 
zaufania do współuczestników dróg i szos. Dziecko znajdzie wiele 
przykładów, kiedy kierowcy są nieuważni, bo rozproszeni, lub nie 
mogą z powodu warunków pogodowych zapanować nad swoim 
samochodem, bądź piesi z różnych powodów stają się nieostrożni, wręcz niebezpieczni. Mówiąc, 
jak ważne jest bezpieczeństwo na ulicy, poruszamy też temat ograniczonego zaufania do 
dorosłych w codziennym życiu. Uczymy też dziecko brania odpowiedzialności za siebie poza 
domem: licz na siebie, nie na innych. 
autor: Elżbieta Zubrzycka ilustracje: Emilia Nyka  
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JAK PRZECHODZIĆ PRZEZ ULICĘ 
Kiedy nie wolno milczeć? Dobre i złe sekrety 
Kiedy dzieci są krzywdzone, często czują się zagubione i przestraszone. Ponieważ nie rozumieją, 

co się z nimi dzieje i nie znajdują słów, żeby opisać przykrą sytuację – 
milczą. Boją się i nie proszą o pomoc. Tym bardziej, że do 
zachowania tajemnicy nakłania ich krzywdziciel albo grupa 
rówieśników, zastraszając je i stosując zmowę milczenia.  
Czy sekretów należy dotrzymywać? W książce przedstawiono prostą 
zasadę, zrozumiałą już dla małych dzieci, że DOBRE sekrety 
przynoszą niespodziankę i radość, a ZŁE sprawiają przykrość i ból. 
Podział sekretów na dobre i złe pozwoli dziecku poskarżyć się, kiedy 
jemu lub komuś innemu dzieje się krzywda. Ponadto, przy użyciu 

licznych przykładów wyjaśniono dzieciom, kiedy są skarżypytami, a kiedy rozsądnymi 
informatorami, zachęcając do szczerej rozmowy z rodzicami i wychowawcami.  
autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Andrzej Fonfara 
DOBRE I ZŁE SEKRETY  
Przyjęcie tego rozróżnienia przez dzieci, nauczycieli oraz rodziców, przerywa zmowę milczenia, 
pozwala dzieciom szukać pomocy, kiedy komuś dzieje się lub może stać się krzywda. Ponadto 
dzieci korzystające z Internetu znajdą w książce świetnie zilustrowane zasady, jak się bezpiecznie 
zachowywać korzystając z sieci. Najważniejsza zasada, odmienna od 
tej panującej w życiu codziennym to: żadnych sekretów – ani złych, 
ani dobrych.  
Milczenie i tajemnica są głównymi narzędziami służącymi 
krzywdzeniu dzieci. W tajemnicy można krzywdzić i zastraszać. 
Dlatego trzeba dziecko nauczyć, żeby mówiło przede wszystkim 
wtedy, kiedy czuje się źle: zmieszane, zawstydzone lub zastraszone. 
Kiedy nie znajduje słów, żeby opisać swój przykry stan, tym bardziej 
powinno starać się szukać pomocy. 
5. Przemoc a działania edukacyjne w szkole (przede wszystkim 

nauczanie początkowe): Najpierw nauczyć, potem wymagać 
Zmowa milczenia 
W czasie przerwy nauczyciel zaobserwował przemoc wśród dzieci, więc stara się poruszyć ten 
temat na lekcji. Każdy spotkał się z następującą sytuacją. 
Dręczyciel (bądź grupa dręczycieli) mówi: My sobie tylko tak żartujemy.  
Klasa mówi: My się tylko tak bawimy.  
Ofiara mówi: Nic się nie stało.  
Nauczyciel napotyka mur zmowy milczenia. Jest bezradny. Nie ma sposobu dotarcia do dzieci.  
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Dlaczego dzieci nie mówią? 
Czego boją się dzieci? Przede wszystkim tego, że zostaną skarżypytami, kolejnymi ofiarami 
dręczycieli, że grupa je odrzuci, dorośli pozostawią samym sobie. Nie wierzą, że dorośli potrafią 
rozwiązać ich problemy, ponieważ niejednokrotnie je zignorowali. Boją się obojętności 
rodziców, a także odrzucenia, gdy się okaże, że dzieci zawiodły ich oczekiwania i nie radzą sobie 
z rówieśnikami. Najbardziej jednak obawiają się przemocy i własnej grupy rówieśniczej.  
Nie mają też motywacji do współpracy z nauczycielami, bo nie czują, żeby to, co się dzieje 
w klasie, było czymś bardzo złym i krzywdzącym. Nie potrafią ocenić swojego postępowania, 
ponieważ nie nauczono ich zasad, którymi mogłyby się kierowa i które wyznaczyłyby granice 
pomiędzy dobrym i niedopuszczalnym zachowaniem. 
Proponowane książki mają na celu wpojenie dzieciom tych zasad już w pierwszych latach życia, 
aby znaleźć z nimi wspólny system wartości, który będzie określał, że trzeba interweniować, 
kiedy komuś dzieje się krzywda.  
autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Andrzej Fonfara 
DRĘCZYCIEL W KLASIE 
Bagatelizując zjawisko i nie działając przeciwko temu, opiekunowie – 
nauczyciele  
i wychowawcy – wiją sobie bicz na własną głowę. Swoją biernością 
wspierają rozwój grupowego mechanizmu przemocy opartego na lęku 
i zmowie milczenia. Pewnego dnia dowiedzą się o ty, kiedy kosz na 
śmieci wyląduje na ich głowie. Staną się bezradni wobec  
dręczycieli i zaczną się bać swoich uczniów. 
Dręczyciel i jego ofiara 
Dzieci stają się ofiarami dręczycieli z różnych powodów. Zazwyczaj znalazły się po prostu 
w złym miejscu w niewłaściwym czasie. Inne drażnią swoim wyglądem lub zachowaniem, bo 
odróżniają się od reszty. Mogą też po prostu budzić zazdrość popularnością, dobrymi wynikami 
w nauce czy choćby zamożnością rodziców. Dręczyciel nie może znieść, że ktoś „ma lepiej od 
niego”, więc stara się „wyrównać rachunki”. 
Niektóre dzieci sprawiają wrażenie łatwego łupu. Nie potrafią wyzywać, szydzić, bić się, bo nie 
nauczyły się tego w swojej kochającej rodzinie albo zwyczajnie nie mają rodzeństwa, z którym 

ćwiczyłyby zachowania agresywne i obronne. Czasem są to dzieci 
spokojne, nieśmiałe, lub takie, które nie potrafią się przeciwstawić, bo 
brak im siły wewnętrznej. Nie mają oparcia w sobie, bo w nikim nie 
mają oparcia. Ani w rodzicach, ani w dalszej rodzinie. Nikt za nimi nie 
stoi, nikt ich nie obroni i one same też obronić siebie nie potrafią. 
autor: Catherine Pepino, ilustracje: Anna Ładecka 
ŚMIERDZĄCY SER. Jak się bronić przed przemocą w szkole. 
Perspektywa ofiary 
Jednak dziecko może nauczyć się zachowywać w taki sposób, aby nie 
stwarzać wrażenia łatwej ofiary. Dowie się, jak to zrobić z książki 
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Śmierdzący ser. Tam dręczony chłopiec wydaje się bezradny wobec działań grupy dręczycieli. 
Kiedy jednak o wszystkim dowiadują się rodzice, chłopiec ćwiczy nowe zachowania i 
dręczyciela czeka w szkole prawdziwa niespodzianka. 
Pojedyncze dziecko nie może się przeciwstawić silniejszym od siebie, bezwzględnym 
krzywdzicielom. Grupa ma taką siłę, jednak dzieci nie zdają sobie z tego sprawy. W bierny 
sposób przyglądają się przemocy w szkole, nie reagują na nią i milczą. Książka Słup soli 
opowiada o tym, jak z pomocą brata jeden z chłopców organizuje opór przeciw przemocy. 
Pomagają w tym nauczyciele. Okazuje się, że dzieci przeciwnych dręczeniu jest więcej niż tych, 
które popierają krzywdzenie. Świadoma swojej siły grupa potrafiła zmienić stosunki panujące w 
klasie.  
autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Anna Ładecka 

SŁUP SOLI. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. Perspektywa 
biernych obserwatorów 
Nawyk drugą naturą człowieka 
Każda grupa potrzebuje przywódcy i po krótkim czasie taka osoba lub 
grupa osób-liderów się wyłania. Nawet jeśli ich wartości rażą na 
początku, dzieci wkrótce przyzwyczajają się do swoich liderów.   
Trzeba nauczyć dzieci, gdzie przebiega granica między dopuszczalnymi 
i niedopuszczalnymi zachowaniami. Pomocy w sytuacji przemocy 
potrzebują wszyscy: przede wszystkim ofiara, ale też bierni 
obserwatorzy i dręczyciel, który często nie jest taki zły, na jakiego 

wygląda. 
6. Granice zabawy – jak rozróżnić dopuszczalne i niedopuszczalne zachowania 
Omówione powyżej książki pomagają zdefiniować zachowania naturalne i niedopuszczalne 
poprzez opisanie różnicy pomiędzy:  
 czynnym a biernym wspieraniem dręczyciela, 
 zabawą a dręczeniem fizycznym i psychicznym, 
 uczciwą walką a biciem (np. boks a bicie się uczniów),  
 żartem a wyśmiewaniem i szydzeniem, 
 zwracaniem uwagi a nieustannym, poniżającym krytykowaniem, 
 skarżeniem (donosicielstwem) a rozsądnym informowaniem, szukaniem pomocy 

w sytuacji zagrożenia. 
Zarazem pozwalają zatrzymać mechanizm powstawania zmowy milczenia w grupie poprzez: 
 wyjaśnienie różnicy pomiędzy sekretami, których należy i nie wolno dotrzymywać, 
 uzmysłowienie mechanizmu przemocy: zastraszania przez dręczyciela, strach rządzący 

grupą, zmowa milczenia, bierność wspierająca działania dręczyciela, 
 uzmysłowienie skutków przemocy dla ofiary, obserwatorów i dręczyciela, 
 ukazanie niesprawiedliwości, jaką jest bezkarność dręczyciela, 
 uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie, rozwój empatii, 
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 pokazanie prawa i obowiązku szukania pomocy u dorosłych w przypadku krzywdy lub 
zagrożenia. 

Jak uczniowie mogą pomóc dzieciom-ofiarom przemocy? To bardzo ważne, aby dręczone 
dziecko wróciło do dobrego stanu psychicznego. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ofiara nie 
zasługuje na to, żeby ją źle traktować, jest to zwykle dziecko, które znalazło się w niewłaściwym 
miejscu w niewłaściwym czasie. Czasem takie, za którym nikt się nie ujmie, a czasem takie, 
które nie potrafi się obronić, ponieważ w domu nie spotykało się z agresją i przemocą. 
7. Jak się porozumiewać, żeby nie doprowadzać do konfliktów? 
Nie wszystkie dzieci miały możliwość nauczenia się dobrej, skutecznej komunikacji w rodzinach 
we właściwym czasie. Rodzice są zwykłymi ludźmi. Jedni potrafią lepiej, inni gorzej się 
komunikować. Z dzieciństwa wynieśli określone umiejętności i nawet, jeśli wiele się potem 
nauczyli, to jak wszyscy ludzie popełniają błędy lub mają luki. Po to są książki, żeby wypełniać 
te luki i wspierać rodziców w ich dobrych intencjach wychowawczych jak najlepszego 
przygotowania dzieci do szczęśliwego życia. 
Myślenie i komunikacja – jak rozwiązywać konflikty 
Kluczowe jest zrozumienie, że sposób myślenia (biorący się przekonań) wpływa na uczucia, a 
one z kolei sterują zachowaniami. Jak to wytłumaczyć dzieciom? Można, jeśli zaufa się ich 
intelektowi. Poniższe książki składają się z dwóch części: zawierają ciekawe opowiadanie, które 
pomiędzy wierszami przekazuje dziecku zasady dobrej komunikacji, oraz części dydaktycznej, 
która wyjaśnia i omawia je wprost.  
Pierwsza książka, Jak pomyślę, tak zrobię, pokazuje związek między myśleniem, emocjami a 
zachowaniem. 
 

autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Andrzej Fonfara 
JAK POMYŚLĘ, TAK ZROBIĘ 
Żeby dobrze się komunikować ze światem, trzeba 
zapanować nad własnymi myślami. Obserwować, skąd się 
biorą myśli, z jakich przekonań w danej sytuacji. Na 
przykład ktoś się wpycha przed nas, kiedy jedziemy 
samochodem lub stoimy w kolejce. Jak interpretujemy to 
zachowanie, co o nim myślimy? Czy zakładamy, że 
zachowanie to wynika ze złej woli, czy też ze zmęczenia? 
Konkretne myśli budzą od razu zupełnie różne uczucia: 
w pierwszym wypadku złość, w drugim współczucie. Te 
uczucia będą powodowały określone zachowania, agresję 

lub zwiększoną ostrożność, a nawet ustąpienie miejsca i/lub opiekuńczość. A przecież sytuacja 
pozostała ta sama, tylko nasza interpretacja się zmieniła. Od naszego nastawienia i 
doświadczenia zależy, jakie informacje wybierzemy ze wszystkich docierających do nas. 
W drugiej książce z serii, Po co się złościć, kontynuowane jest opowiadanie z książki Jak 
pomyślę, tak zrobię. Ma ona pomóc dzieciom w zapanowaniu nad złością i nabraniu umiejętności 
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spokojnego argumentowania, pomimo budzących się gwałtownych uczuć. Dziecko nauczy się 
zarazem odróżniać, kiedy złość jest ważna i potrzebna, a kiedy pojawia się bez powodu. Przede 
wszystkim w każdej irytującej sytuacji najlepiej najpierw zebrać jak najwięcej informacji, bo 
często złość pojawia się niepotrzebnie, z powodu nieporozumień i wyciągania przedwczesnych, 
nawet pochopnych wniosków.  

autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Andrzej Fonfara 
PO CO SIĘ ZŁOŚCIĆ? 
Temat wpływu myślenia na uczucia i zachowania został 
poruszony w wesołej książeczce o dwóch chłopcach, którzy 
prezentują dwa skrajne podejścia do życia: pełne wiary, że 
wszystko dobrze się ułoży i przeciwne, że na pewno stanie 
się coś złego. Wyobraźnia podsuwa chłopcom zupełnie 
różne możliwości rozwoju wydarzeń. Przeżywają liczne 
przygody i na ich podstawie się uczą, że dobrze jest 
kontrolować myśli, jakie powstają w ich głowach. Wtedy są 
przygotowani do radzenia sobie w każdej wakacyjnej 
sytuacji. 

autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Emilia Nyka 
MARUDEK I POGODEK na wakacjach, czyli jak być szczęśliwym 
8. Działania terapeutyczne, kiedy już doszło do przemocy: 
Kiedy już doszło do przemocy wobec dzieci, dorośli często nie 
wiedzą, po czym rozpoznać, że tak się stało. Pierwszymi osobami 
zauważającymi zmiany w zachowaniu dzieci są często nauczyciele.  
Zastraszone dzieci nie potrafią się poskarżyć, bo nie umieją opisać, co 
im się przydarzyło. Brakuje im słownictwa, a także znajomości 
jasnych reguł współżycia społecznego, które zostały złamane. Trzeba 
im wyjaśnić, że nie są niczemu winne, że odpowiedzialność za 
wyrządzoną krzywdę ponosi zawsze dorosły. Trzeba dzieci zapewnić 
o prawie do ochrony i bezpieczeństwa, zachęcić do szukania pomocy 
w instytucjach oraz u dorosłych, którym mogą zaufać. 
Dzieci muszą podjąć decyzję, nawet kiedy jeszcze są zupełnie małe, czy ujawnić krzywdę, jaka je 
dotknęła. Znać konsekwencje, jakie prawdopodobnie poniosą, kiedy zwrócą się po pomoc, 
przewidzieć, czy najbliżsi udzielą im wsparcia i je obronią. Rodzina często stara się wręcz 
powstrzymać dziecko przed ujawnieniem prawdy, sądząc, że tak będzie dla wszystkich lepiej. 
Prawdopodobnie członkowie rodziny sami byli ofiarami przemocy, wybrali milczenie i uważają 
taką postawę za najmniej kosztowną dla ofiary i jej rodziny. Na przykład martwią się, kto 
utrzyma rodzinę, jeśli sprawca pójdzie do więzienia. Chcą też uniknąć ostracyzmu społecznego. 
Jeżeli pomimo wszystko dziecko szuka pomocy, pozostaje mu oparcie w wymiarze 
sprawiedliwości – a znajdzie je tylko, jeśli umie w sposób wiarygodny i rzeczowy opisać swoje 
przeżycia. Pomoże mu w tym książka Trzy pytania do dobrej wróżki.  
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autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Grażyna Rigall 
TRZY PYTANIA DO DOBREJ WRÓŻKI. Jak pomóc dzieciom mówić 
o krzywdzie 
9. Najważniejszy problem w polskich domach, niestety, 

nadużywanie alkoholu. 
Autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Monika Pollak 
ALKOHOL I JEGO TAJEMNICE. Co musisz 
wiedzieć, zanim dorośniesz 

Ostrzeżenia przed piciem alkoholu nie docierają do młodzieży, która 
obserwuje powszechność jego nadużywania i niezrozumiałą tolerancję 
społeczeństwa dla tego zjawiska. Jednocześnie reklamy zachęcają do 
picia piwa, jako napoju orzeźwiającego i wprowadzają młodych ludzi 
w uzależnienie. W języku potocznym „zabawa” oznacza stan upojenia 
alkoholowego. Nie można sobie wyobrazić rozrywki bez obfitego 
podlania jej alkoholem. Wszyscy młodzi ludzie stykają się z problemem 
alkoholizmu na ulicy, w rodzinie lub w zaprzyjaźnionych domach. Tam, 
gdzie króluje alkohol, króluje również tabu milczenia o problemie i toksyczna lojalność 
chroniąca osobę pijącą. Dzieci wychowują się w nieprawdziwym świecie, w którym o sprawach 
najważniejszych i najbardziej bolesnych mówić nie wolno. 
Zadaniem książki jest przełamanie tabu milczenia i dostarczanie rzetelnej wiedzy o alkoholu 
i jego wpływie na myślenie, uczucia i zachowania człowieka. Została napisana na prośbę 
rodziców, chcących uporać się z tym problemem w domu. 
Wszystkim dzieciom pomoże pierwsza część książki, przedstawiająca przystępnym językiem 
konkretne informacje o alkoholu. Nowe, prawdziwe informacje o uzależnieniu pozwolą dzieciom 
poczuć się pewniej i lepiej, kiedy zrozumieją mechanizm jego powstawania. Przestaną się też bać 
pijaków i nauczą się z nimi postępować. 
Dzieci wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym nauczą się rozpoznawać 
i akceptować swoje uczucia. Dadzą sobie prawo do zaspokajania dziecięcych potrzeb, do radości, 
zabawy i do własnego rozwoju. Książka wyjaśni niezrozumiałe dla wszystkich zachowania 
członków rodziny i na koniec przygotuje dziecko do zmian, jakie mogą nastąpić po rozpoczęciu 
leczenia. Książka jest adresowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. 
10. Jak rozmawiać i czy rozmawiać z dziećmi o stracie, tęsknocie, chorobach i umieraniu? 

(Nowości 2015 roku) 
Autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Katarzyna Bukiert  
MOTYLEK dla dzieci. Pogodne i optymistyczne 
opowiadania o stracie, tęsknocie i dziecięcych lękach 
Strata, tęsknota, choroba – to nieodłączne części 
codziennego życia, które wywołują silne emocje. Zarazem 
obarczone są klauzulą „tajne”, a dorośli często boją się o 
nich mówić. Rodzice i wychowawcy potrzebują sposobu, 
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aby poruszyć te bardzo ważne – i jak się okazuje – nie tak trudne tematy.  
Pogodne i przepełnione humorem opowiadania zawarte w tej książce przekazują dziecku ważne 
informacje o tym, czym jest życie, strata i tęsknota, oraz o tym, jakimi drogami dochodzi się do 
spokoju i radości życia. 
Dzięki opowiadaniom zawartym w tej książce pomożemy dziecku zaakceptować nowe pojęcia, 
radzić sobie z uczuciami i zapobiegniemy rozwojowi niepotrzebnych lęków. 
TRUDNE PYTANIA dla rodziców. Jak rozmawiać z dziećmi o stracie, tęsknocie i dziecięcych 
lękach. Optymistycznie i pogodnie  
Dzieci zadają pytania, a nam trudno na nie odpowiedzieć. Strata, tęsknota, śmierć i choroba – to 
nieodłączne części codziennego życia, które wywołują silne emocje, często dla dziecka 
niezrozumiałe, powodujące niepokój. Co powiedzieć dziecku? 
Ta książka pomaga rodzicom i wychowawcom znaleźć odpowiednie słowa. Dostarcza im też 
szczegółowej wiedzy, aby opierając się na niej, potrafili emanować spokojem i stali się 
prawdziwym wsparciem dla najmłodszych. 
11. Marzenia – dlaczego warto marzyć i czytać książki? 
Autorzy: Elżbieta Zubrzycka, Marek Kamiński 
MAREK, CHŁOPIC, KTÓRY MIAŁ MARZENIA. Marek Kamiński, 
Wielki Podróżnik opowiada o swoim dzieciństwie. 
Ta książka opisuje dzieciństwo Marka Kamińskiego. Zdarzenie, które 
wyznaczyło przyszłość dziecka – złamanie ręki. Wielomiesięczne pobyty 
w szpitalach i sanatoriach spowodowały, że mały chłopiec zaczytywał się 
w książkach podróżniczych i marzył o przygodach. Potem te marzenia 
zaczął realizować. Taka jest rola marzeń, są one niczym silnik, który raz zapalony popycha 
człowieka do ich realizacji. Niekoniecznie trzeba zostać podróżnikiem, najważniejsze, by 
podążać za głosem serca. 
12. Jak szukać wewnętrznych wartości i opanować potrzebę materialnego, zewnętrznego 
się dowartościowywania 
Autor: Elżbieta Zubrzycka, ilustracje: Katarzyna Bukiert 

MIŁOŚĆ CZY CHCIWOŚĆ 
W książce opisana została rzeczywista obserwacja dwóch chłopców, 
bliźniaków. Czas w ich życiu, kiedy uczą się oni czerpać poczucie 
bezpieczeństwa z biskości i ze świata materialnego. Adresowana do 
dzieci w wieku przedszkolnym, ale ciekawe wnioski mogą z niej 
wyciągnąć rodzice, dla siebie i dla swoich dzieci. Jest podstawą do 
poważnych rozmów z dzieckiem o wartościach.  
Każdy człowiek chce być szanowany i czuć się bezpiecznie 
Można powiedzieć, że są dwa źródła poczucia bezpieczeństwa. Jedno 

jest duchowe, wypływające z wnętrza, wyniesione z domu. Dziecko wychowywane przez 
rozsądnych rodziców, kochających je i stawiających mu odpowiednie do wieku wymagania, 
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nabiera na całe życie duchowego przekonania, że jest godne szacunku, bezpieczne, że sobie 
poradzi. Ufa, że świat za nim stoi i je wspiera.  
Drugim źródłem poczucia bezpieczeństwa jest zabezpieczenie materialne. Bezpieczne miejsce do 
mieszkania, ciepła woda w kranie, zdolność do zarobienia pieniędzy i zaspokojenia 
podstawowych potrzeb swoich i rodziny – to wszystko pozwala czuć się bezpiecznie 
w materialnym świecie. Skutkuje również szacunkiem otoczenia i dobrą reputacją. 
Pułapka poczucia bezpieczeństwa statusu  
Powszechnie wpadliśmy w pułapkę poszukiwania miłości i poczucia bezpieczeństwa na 
zewnątrz, dążymy do luksusu i widocznej zamożności. Podziwiamy ludzi, którzy osiągnęli 
sukces finansowy i popularność. Staramy się ich naśladować lub im zazdrościmy. A może ci 
ludzi żądają podziwu i poklasku, bo sami ich dać sobie nie potrafią? Przecież znamy wiele 
przykładów wielkich gwiazd, które wieszają się w swoich złotych pałacach. Materialny dobrobyt 
ani popularność nie zdołały naprawić wewnętrznych smutków i cierpienia, nie uszczęśliwiły tych 
ludzi. Może więc nie na zewnątrz trzeba szukać szczęścia? 
Zdolność przeżywania radości, harmonii, pokoju i szczęścia ukryta jest w naszym wnętrzu.  
Ich nie kupi się za żadne pieniądze. Każda religia i każdy wysoko rozwinięty duchowo człowiek 
o tym mówi. Chodzi o zachowanie równowagi. Niech pieniądze będą środkiem do osiągania 
wygody i przyjemności, a nie celem samym w sobie. Celem i tym, co powinniśmy doceniać u 
innych, są wartości duchowe: pokój, miłość, empatia, współczucie. A to wszystko ujawnia się w 
przyzwoitym i pełnym szacunku zachowaniu wobec siebie i innych.  
Dr Elżbieta Zubrzycka 
biolog i psycholog, przez wiele lat pracowała w Poradni Nerwic dla Dzieci, jako terapeutka i w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jako wykładowca. Jej praca doktorska (1987) dotyczyła rodzin 
zorganizowanych wokół problemu alkoholu. W 1990 roku założyła Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, które do dziś wydało ponad 1000 znakomitych książek. Jest autorką ponad 25 książek 
dla dzieci. Większość zawiera ukryte (Marudek i Pogodek, Tajemnica Michasia) lub jawne (Dręczyciel w 
klasie, Dobre i złe sekrety) edukacyjne przesłanie. W konkursie MEN w pierwszym tuzinie książek 
znalazły się następujące pozycje na 3777 zgłoszonych: Słup soli, Po co się złościć, Powiedz Komuś, 
Dobre i złe sekrety, O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów, Alkohol i jego 
tajemnice. Wiele z jej książek nauczyciele zadają dzieciom do czytania i omawiają na lekcjach. 
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Funkcjonowanie szkoły środowiskowej  a efekty jej pracy. Lokalny przykład gimnazjalny 
(…) podniesienie poziomu oświaty, jak również zrównanie warunków wszechstronnego rozwoju i szans kształcenia dzieci i młodzieży różnych środowisk i kategorii społecznych nie dokona szkoła izolowana od środowiska (…) 
Idea powiązania szkoły ze środowiskiem nie jest nowa, jej rodowód sięga zaś daleko 
w przeszłość. Nie jest ona też wytworem tylko polskiej refleksji i praktyki pedagogicznej, 
znalazła bowiem swój wyraz w twórczości nowatorskiej działalności znakomitych pedagogów 
XVIII i XIX wieku (m. in. J. H. Pestalozziego, A. W. Diesterwega, L. Tołstoja, S. Szackiego, 
J. Deweya, C. Freineta).  
Na rodzimym gruncie – szczególny wkład do rozwoju tej idei wnieśli: twórczyni pedagogiki 
społecznej Helena Radlińska (wiele uwag poświęciła współdziałaniu szkoły i środowiska, 
aktywizacji społeczności lokalnej, integracji wpływów środowiskowych) oraz współtwórca 
socjologii wychowania Florian Znaniecki (autor idei społeczeństwa wychowującego, szkoły 
otwartej wielostronnie powiązanej z nurtem życia pozaszkolnego). Większe zainteresowanie 
problemem interakcji szkoły i otaczającego ją środowiska wystąpiło w okresie powojennym 
w licznych koncepcjach pedagogicznych, zwłaszcza w modelu szkoły wychowującej 
H. Muszyńskiego, szkoły otwartej J. Wołczyka, szkoły osiedlowej I. Jundził, wychowania 
integralnego M. Winiarskiego i wychowania środowiskowego A. Kamińskiego oraz różnych 
wariantach szkoły środowiskowej S. Kowalskiego, S. Kawuli, czy też M. Winiarskiego.4 
U podstaw środowiskowości szkoły, do których odwołuje się również Gimnazjum w Sierakowie, 
leżą następujące założenia: 1) powinna ona przejawiać się w jej podstawowych funkcjach oraz 
w procesie współdziałania szkoły i środowiska bliższego i dalszego; 2) należy zawsze 
uwzględniać i łącznie rozpatrywać funkcje szkoły i jej współdziałanie ze środowiskiem, jako 
syndrom działania społeczno – edukacyjnego; 3) układem odniesienia przy określaniu funkcji 
szkoły oraz zakresu i kierunków współdziałania jest środowisko (jego siły społeczne i potrzeby) 
rozpatrywane w skali lokalnej i szerszej; 4) zgodnie z podejściem systemowym środowiskowość 
szkoły ma przenikać wszystkie jej elementy.  

                                                 
4 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, Warszawa 2007; Elementarne pojęcia pedagogiki 
społecznej i pracy socjalnej, pod red. D. Lalak i T. Pilcha, Warszawa 1999.  
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Do podstawowych tymczasem funkcji i wynikających z nich zadań szkoły środowiskowej należą 
zdaniem S. Kawuli5 (poparte wybranymi gimnazjalnymi przykładami): 
 Funkcja kształcąco – wychowująca, której główny sens można sprowadzić do 

optymalnego wykorzystywania doświadczeń dzieci i młodzieży w działalności 
dydaktyczno – wychowawczej oraz rozszerzania różnorodnych form ich aktywności 
i samorządności w szkole i miejscu zamieszkania, a także zorganizowanie współpracy 
szkoły z innymi instytucjami dla realizacji podstawy programowej i programu 
wychowawczego, np. instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi 
w danym środowisku (współpraca Gimnazjum w Sierakowie z uczelniami wyższymi 
i szkołami ponadgimnazjalnymi w realizacji rozmaitych projektów i inicjatyw, z Muzeum 
Ziemi Rawickiej, Policją, Strażą Pożarną, SANEPID-em, kinem „Promień”, 
Nadleśnictwem Piaski, OSiR-em i innymi). 

 Funkcja opiekuńcza szkoły środowiskowej ma być realizowana w postaci rozszerzonej. 
Znajduje to wyraz głównie w roztaczaniu stałej i kompetentnej opieki nad warunkami do 
nauki dzieci i młodzieży, na diagnozowaniu i wyrównywaniu braków spowodowanych 
deficytami w ich rozwoju psychofizycznym, braków środowiska rodzinnego 
i rówieśniczego, na organizowaniu czasu dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych 
i podczas ferii, na rozpoznawaniu, zapobieganiu i usuwaniu wszelkich zagrożeń 
rozwojowych, zdrowotnych i cywilizacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży (m. in. 
sprawnie funkcjonująca opieka pedagoga i psychologa w szkole oraz współpraca 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; niezwykle bogata oferta zajęć 
pozalekcyjnych i opieki świetlicowo – bibliotecznej; oferta zajęć feryjnych; szeroka 
działalność profilaktyczna). 

 Funkcja koordynacyjna w organizowaniu środowiska wychowawczego w miejscu 
zamieszkania uczniów. Sądzi się dość powszechnie, że właśnie szkoła ma pełnić wiodącą 
rolę w koordynacji różnych poczynań opiekuńczo – wychowawczych i społeczno – 
kulturalnych. Idzie głównie o to, aby za jej sprawą dokonywał się w konkretnym 
środowisku racjonalny podział oraz komplementarne scalanie zadań, podejmowanych 
przez wszelkie instytucje, grupy społeczne, organizacje i stowarzyszenia w tworzeniu 
jednolitego pola szeroko pojętych oddziaływań edukacyjnych (m. in.: bogata oferta 
kulturalno – edukacyjna dzięki działalności „Galerii na Piętrze”, koła teatralnego 
WSTECZ, chóru KAMELEON oraz sportowo - rekreacyjna; liczne konkursy i projekty, 
akcje, przedsięwzięcia – edukacyjne, prozdrowotne, prozatrudnieniowe, obywatelskie; 
współpraca z: szkołami, klubami sportowymi, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Związkiem Sportowym, Regionalną Izbą 
Przemysłowo – Handlową, zakładami pracy, sołectwem Sierakowo, Policją, mediami 
i innymi podmiotami).  

Z koncepcją szkoły środowiskowej wiąże się pojęcie określane mianem „uspołecznienia 
szkoły”. Według D. Jankowskiego6 jest ono efektem osiągnięcia wysokiego stopnia 
                                                 
5  S. Kawula, Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996, op. cit., s. 323 i kolejne.  



 

 47 

podmiotowego udziału w realizacji funkcji edukacyjnych szkoły wszystkich związanych z nią 
komponentów wychowawczego środowiska lokalnego: nauczycieli, innych pracowników szkoły, 
uczniów, rodziców, partnerów zewnętrznych – osób, zrzeszeń, parafii, instytucji gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, kreujących zapotrzebowanie na młodych pracowników, uczestników, 
członków, i z tej racji zainteresowanych działalnością szkoły, formułujących wymagania wobec 
niej i współtworzących różnorodne sytuacje edukacyjne. Ważnym pozostaje jednakże w dalszym 
ciągu konstatacja S. Kowalskiego, iż skoncentrowana na środowiskowym współdziałaniu „szkoła 
przyszłości nie ogranicza się swym działaniem do społeczności lokalnej, lecz wychodzi poza nią; 
społeczność lokalna stanowi jedynie punkt wyjścia dla jej roli w szerszym środowisku – 
w regionie, państwie i cywilizacji”7.  
Takiemu modelowi hołduje Gimnazjum w Sierakowie, które od samego początku swego istnienia 
stwarza wszelkie możliwości (strukturalne, organizacyjne, świadomościowe) dla silnego 
uobecniania swojej roli w otaczającym ją bliższym i dalszym środowisku.  
Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać 
różnorakich zadań, w zależności zaś od ich charakteru może ona przybierać rozmaite formy 
(w przypadku sierakowskiej placówki zawierają się one w dokumencie: Plan współpracy szkoły 
ze środowiskiem lokalnym). Celami głównymi wszystkich przedsięwzięć określających 
efektywną przestrzeń współpracy naszego gimnazjum ze środowiskiem lokalnym, w którym ono 
funkcjonuje, są:  
 Integracja gimnazjum ze środowiskiem lokalnym i stymulowanie wzajemnego rozwoju 

(poparte rozpoznaniem własnych potrzeb),  
 Uobecnianie modelu funkcjonowania Gimnazjum w Sierakowie jako szkoły 

środowiskowej m. in. poprzez: szerokie promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów, 
absolwentów, rodziców i nauczycieli; poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych; planową 
kooperację interinstytucjonalną,  

 Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów oraz poszerzanie ich wiedzy na temat 
funkcjonowania lokalnego środowiska, jego historii (zadania edukacji regionalnej) oraz 
sieci działających organizacji i instytucji,  

 Podejmowanie działań służących integracji pracowników placówki, uczniów i rodziców 
oraz jej partnerów,  

 Aktywne, partnerskie włączanie rodziców w życie szkoły,  
 Pozyskiwanie środków finansowych.  

Środowiskowa aktywność szkoły, wykorzystanie zatem wszelkich sił społecznych tkwiących 
w jej otoczeniu do realizacji najistotniejszych zadań – odciska swojej pozytywne piętno także na 
wynikach dydaktycznych osiąganych przez Gimnazjum w Sierakowie (chociażby poprzez wyniki 
egzaminu gimnazjalnego, co prezentuje poniższy wykres w odniesieniu do średnich Gminy 
Rawicz i całego Powiatu Rawickiego).  
                                                                                                                                                              
6  D. Jankowski, Szkoła – środowisko – współdziałanie, Toruń 2001, s. 6 i kolejne.  
7  S. Kowalski, Szkoła w środowisku, Warszawa 1969, op. cit., s. 134.  
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Warto również zwrócić uwagę, co wskazuje poniższa tabelka, na porównanie egzaminacyjnych 
wyników Gimnazjum w Sierakowie ze szkołami funkcjonującymi w podobnych środowiskach 
terytorialnych w skali kraju i województwa. 

Wynik egzaminu dla terytorialnie podobnych środowisk  
(średnia wartość procentowa - %)  

 
 

j. polski historia 
i wos 

matematyka przyrodnicza j. ang. 
(P) 

j. ang. 
(R) 

j. niem. 
(P) 

j. niem. 
(R) 

kraj 60 62 46 48 61 40 55 38 
województwo 58,03 61,74 46,01 48,01 61,16 41,57 52,87 33,65 
szkoła 60,09 60,95 46,93 46,59 61,33 42,3 62,5 32,4 

Podkreśla ona zbliżone, a nawet wyższe wyniki Gimnazjum w Sierakowie w zakresach: języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego (na obu poziomach) i języka niemieckiego na 
poziomie podstawowym w stosunku do średnich krajowych i wojewódzkich w zbliżonych 
demograficznie środowiskach funkcjonowania placówek.  
Prawdziwa okazała się więc konkluzja, iż „podniesienie poziomu oświaty, jak również zrównanie 
warunków wszechstronnego rozwoju i szans kształcenia dzieci i młodzieży różnych środowisk 
i kategorii społecznych nie dokona szkoła izolowana od środowiska. Postęp w tych dziedzinach 
możliwy jest tylko przy zaangażowaniu w społecznym procesie wychowania wszystkich 
zintegrowanych sił środowiskowych”8. Konkluzja to zaiste w dalszym ciągu aktualna… 
Dr Piotr Mosiek 
Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie 

                                                 
8  S. Kowalski, Przedmowa, (w:) Szkoła środowiskowa. Materiały z seminarium z dnia 26 marca 1977 r., 
Poznań 1977.  
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Międzynarodowa Konferencja „Szkoła z wyobraźnią”  
Konferencja międzynarodowa 
W dniach 12, 13 i 14 października 2015 r. w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
„Szkoła z wyobraźnią”. Konferencja zorganizowana została przez: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
Pierwszego dnia (12.10. br.) miejscem konferencji była Aula Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Stanisław Dylak, a następnie prof. Zbyszko 
Melosik wygłosił wykład Szkoła w społeczeństwie; konteksty i kontrowersje. O korzyściach 
z neurogenezy mówił prof. dr hab. Jerzy Vetulani. Kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. 
Andrew Koob. Temat wykładu: „U źródeł naszych myśli – komórki glejowe”. Następnie prof. 
dr hab. Kristin Stang zaprezentował „Skuteczność reform edukacyjnych – na przykładzie USA”. 
Mgr Anna Gocłowska mówiła na temat „Prawo szkolne wobec „szkoły z wyobraźnią”, a dr hab. 
Marlena Plebańska: „Otwarta przestrzeń edukacji szkolnej”. 
Pierwszego dnia konferencji w godzinach popołudniowych nastąpiła prezentacja szkół: 
SelfDesign School, Kanada; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Łejery’, Poznań; 
Kunsthumaniora Muziek, Woord en Dans,Bruksela; Szkoła Podstawowa Pro Futuro, Warszawa; 
Chibati Public School Cares for Nature, Gruzja; Zespól Szkół STO w Bemowie. 
W pierwszym dniu konferencji towarzyszyły wystawy „Klasy szkolne” oraz „Między ziemią 
a niebem”, a także sesja posterowa szkół prezentujących się w tym dniu. 
W drugim dniu (13.10. br.) miejscem konferencji było Centrum Kultury Zamek. Dr hab. 
Grzegorz Mazurkiewicz, jako pierwszy w tym dniu przedstawił temat „...ku budowaniu 
wewnętrznych mechanizmów zmiany szkoły”. Potem nastąpiła prezentacja szkoły: Atlantic 
College, Walia. 
Nastepnie odbyla się dyskusja panelowa: „Czego i jak nie uczy szkoła...?” Panelistami byli: 
prof.dr hab. Maria Dudzikowa, prof. dr hab. Lech Mankiewicz, prof. dr hab. Jerzy Vetulani, prof. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Ryszard Pęczkowski, dr Krzysztof Kurowski (PCSS), 
mgr Robert Firmhofer (Dyrektor Centrum Nauki Kopernik), mgr Andrzej Grzybowski (Intel), 
mgr Anna Mrula (Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny w Poznaniu). Moderatorką 
była red. Justyna Suchecka z „Gazety Wyborczej”.   
Po dyskusji panelowej prof. dr hab. Lech Mankiewicz w wykładzie poruszył zagadnienie „Czego 
możemy się nauczyć od twórcy Khan Academy’? Kolejną prelegentką była mgr Ewa Sitko: 
„Wyobrażenia i wyobraźnia podmiotów edukacji szkolnej o uczeniu się’ (wyniki badań na próbie 
40 000 respondentów), projekt indywidualni.pl firmy LIBRUS. 
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W drugim dniu konferencji prezentowały się szkoły: Arthur Morgan School, USA; Kolegium 
Edukacyjne Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego, Dębinka; Bednarska Szkoła Realna, 
Warszawa; Skipton Girls High School, UK. 
Po południu zaprezentowało się Centrum Praktyk Edukacyjnych – CK Zamek Poznań. 
„TIK w Twojej szkole” przedstawił mgr Janusz Wierzbicki. Po jego wystąpieniu nastąpiła 
prezentacja kolejnych szkół: Szkoła Podstawowa Cogito, Poznań, Zespół Szkół Nr 6, im. Jana III 
Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój; Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, Swarzędz; 
Szkoła Podstawowa Kornelówka, Łódź; Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych 
„Leonardo”, Mielec; Berufliche Schulen Gelnhausen, Niemcy. 
W drugim dniu równolegle do wykładów i prezentacji odbyły się warsztaty Centrum Nauki 
Kopernik: „Edukacja poprzez eksponaty interaktywne, centra nauki od zaplecza”, wystawa 
„Między  ziemią a niebem”, a także sesja posterowa szkół prezentujących się w tym dniu. 
W czasie przerw między warsztatami drugiego dnia konferencji zainteresowanym uczestnikom 
były udostępniane wybrane eksponaty Centrum Nauki Kopernik.  
Trzeciego dnia (14.10. br.) miejscem konferencji był Oddział Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu.  
Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech Cellary „Programowanie dla wyobraźni – 
krytyczny czynnik kształcenia ogólnego”. Następnie dr hab. Marek Piotrowski przedstawił 
„Monitorowanie zmiany” w szkole. Mgr Magdalena Bogusławska (ORKE) i mgr Jarosław 
Matuszewski (WSiP) zaprezentowali Projekt eTornister. 
Kolejną prezentację szkół stanowiły: Cyfrowa szkoła – Samorządowa Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II we Wrześni i Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu; Zespół 
Szkół Technicznych w Radomiu; Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu. 
ST. Joseph Mbuba Polytechnical Secondary School, Tanzania; Prywatna Szkoła „Davitiani – 
Marina Gorshkova”, Gruzja. 
W godzinach popołudniowych odbył się koncert: ‘Uczniowie nauczycielom”.  
O tym: „Jak budynki szkolne przeszkadzają w edukacji i co można na to poradzić?” – mówił inż. 
arch. Grzegorz Wnorowski. Po wszystkich wystąpieniach był komentarz do konferencyjnych 
prezentacji oraz pedagogicznych efektów. 
W trzecim dniu równolegle do wykładów i prezentacji odbywały się;  
 warsztaty Lego, 
 wizyty Łejery! Teatr w szkole, szkoła w teatrze (Zespół Szkół nr 4 „Łejery” w Poznaniu),  
 Elementy Laboratorium Szkoły Przyszłości w CBPIO (Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo -Sieciowe), 
 wystawa „Pedagodzy na krańcu świata” oraz sesja posterowa szkół prezentujących się w 

tym dniu. 
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Konferencja ukazała bardzo dużo ciekawych rozwiązań edukacyjnych w różnych krajach, w tym 
w Polsce. Myślimy, że działania wielu placówek oświatowych będą inspiracją dla kolejnych. 
Emilia Chrzanowska, 
Doradca metodyczny do spraw wychowania przedszkolnego 
Violetta Michalczak, 
Doradca metodyczny do spraw edukacji wczesnoszkolnej 
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Edukacja włączająca 
Edukacja włączająca jest radykalną próbą upodobnienia i uwspółcześnienia procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych i uczniów sprawnych. 
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 zorganizował szkolenie dla liderów edukacji włączającej 
„Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej” 
Celem szkolenia było przygotowanie kadry – liderów do prowadzenia szkoleń z zakresu edukacji 
włączającej oraz  profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, w tym ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Ponadto zwiększenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie 
metod pracy z dzieckiem ze SPE w edukacji włączającej oraz upowszechnianie informacji na 
temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
13 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 23 grudnia 2010 r. Unia Europejska ratyfikowała 
Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, co oznacza, że zobowiązała kraje członkowskie do 
przestrzegania jej postanowień, wprowadzania jej zapisów do własnych systemów prawnych, 
planowania strategicznych rozwiązań oraz procedur i praktyk na rzecz osób niepełnosprawnych. 
W imieniu naszego kraju w dniu 6 września 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski 
przyjął, ratyfikował i potwierdził ww. Konwencję. Tym samym Polska, jako „Państwo”, stała się 
także „Stroną”, zobligowaną do wdrażania w życie jej zapisów. 
W myśl Konwencji osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne, 
a dzieci i młodzież mają takie samo prawo do edukacji jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Wspólna 
edukacja jest więc prawem, a nie przywilejem. 
Uczeń niepełnosprawny to uczeń posiadający ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną  
Wśród uczniów niepełnosprawnych są tacy, dla których najlepszym miejscem jest szkoła 
ogólnodostępna, ale są też tacy, dla których lepsza będzie szkoła integracyjna lub specjalna. 
Decyzję o wyborze szkoły podejmuje rodzic z pomocą diagnosty z poradni pedagogiczno – 
psychologicznej. Ważne jest, aby szkoła była właściwie „dobrana” dla danego dziecka 
niepełnosprawnego. W pierwszej kolejności należy rozważać formy jak najbardziej włączające. 
Edukacja włączająca jest radykalną próbą upodobnienia i uwspółcześnienia procesu kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych i uczniów sprawnych. Jej celem jest rozwijanie kompetencji 
społecznych i przygotowanie do życia w zróżnicowanym świecie, w zgodzie z zasadami 
demokracji i poszanowania praw człowieka. Cele te pragnie się jednak osiągnąć nie przez 
asymilację uczniów niepełnosprawnych do zastanych warunków szkoły ogólnodostępnej, lecz 
poprzez zmianę zasad funkcjonowania tej szkoły.  
Włączanie oznacza więc pojedynczego ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej. 
W rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
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i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dniem pojawił się zapis, który wchodzi w życie 
1 stycznia 2016 r: w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
i niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się dodatkowych nauczycieli, asystenta 
nauczyciela w klasach I – III SP lub pomoc nauczyciela, (w przypadku innych 
niepełnosprawności dodatkowych nauczycieli, asystenta nauczyciela i pomoc nauczyciela, można 
zatrudnić za zgodą organu prowadzącego). 
Realizując edukację włączającą, należy pamiętać, że uczeń niepełnosprawny w zakresie swoich 
rozwojowych potrzeb nie różni się od pełnosprawnego rówieśnika. Trzeba jednak ustalić, jakiej 
pomocy potrzebuje uczeń niepełnosprawny w szkole, by mógł zaspokajać swoje potrzeby 
rozwojowe i położyć szczególny nacisk na zaspakajanie „potrzeby przynależności do grupy 
rówieśniczej” jako istotnej przy wspólnym funkcjonowaniu w jednej przestrzeni szkolnej dzieci 
i młodzieży. 
Niezwykle ważne jest dla nauczycieli nabycie i doskonalenie umiejętności konstruowania 
Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego zgodnie z wymogami prawa 
oświatowego i potrzebami danego ucznia niepełnosprawnego. Istotne jest też uświadomienie 
przewagi pracy grupowej nad indywidualną, potrzeby współpracy (także pomiędzy wszystkimi 
nauczycielami i specjalistami jednej szkoły). 
Nauczyciel ucznia niepełnosprawnego może czuć, że jest w sytuacji trudnej, gdyż często brak mu 
wiedzy z zakresu niepełnosprawności („tej” niepełnosprawności), brak kwalifikacji z zakresu 
pedagogiki specjalnej, a jednocześnie brak mu chęci (wybierając studia nie brał pod uwagę, że 
będzie uczył niepełnosprawnych uczniów). Trudno nauczycielom wyobrazić sobie, jak można 
pracować w grupie „tak zróżnicowanej” przy braku odpowiednich pomocy dydaktycznej 
i różnego rodzaju barierach w szkole.  
Nauczyciele nie pozostają jednak bez pomocy. W celu realizacji edukacji włączającej powinni 
zdobywać wiedzę – o niepełnosprawności i o metodach pracy na różnych kursach i studiach 
podyplomowych. Ważne jest też, aby dobrze poznali ucznia. W tym celu należy rozmawiać 
z rodzicem, także z nauczycielami na niższych etapach edukacyjnych. Dobrze jest też znaleźć 
nauczyciela w podobnej sytuacji i wspierać się wzajemnie, uzyskać wsparcie dyrektora, rady 
rodziców, doradcy metodycznego, konsultanta, pracownika PPP, przedstawiciela fundacji lub 
stowarzyszenia itp. Dzielić się wiedzą poprzez sieci współpracy i samokształcenia. 
Każda szkoła powinna przygotować się na przyjęcie (włączenie) ucznia niepełnosprawnego 
z wykorzystaniem tzw. wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego. W tym celu konieczne jest 
wypracowanie przez szkołę stałych procedur postępowania pomocnych przy ww. włączaniu. 
Szkoły ogólnodostępne powinny być przygotowane na rozwiązywanie różnych sytuacji 
nietypowych, które mogą niespodziewanie zaistnieć, a wynikają często z niepełnosprawności 
ucznia. 
Maria Koroniak 
Nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
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Wiedza mieszka w książkach 
Podziękowanie 
Kierownik CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Gostyniu, mgr Grażyna Dolata-
Janowska, na podsumowanie 40 lat pracy zawodowej opracowała folder o działalności Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Gostyniu. Sponsorem wydruku folderu była firma Teriel Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Lipowej 2A w Gostyniu. 
Celem wydania folderu jest przede wszystkim promocja edukacyjnej i kulturalnej działalności 
biblioteki. Folder stanowi źródło informacji o historii biblioteki, jak również zawiera wskazówki 
dotyczące możliwości korzystania z elektronicznej bazy książek. 
Kierownik Filii w Gostyniu składa serdeczne podziękowanie Zarządowi firmy Teriel Sp. z o.o. za 
bezinteresowną finansową pomoc i ofiarność, które umożliwiły realizację wyżej wymienionego 
projektu. 

 
Grażyna Dolata-Janowska 
Kierownik CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Gostyniu. 
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Kalendarium zmian w prawie – nie tylko oświatowym 
opublikowanych pomiędzy 1 czerwca 2015 r. a 31 października 2015 r. 

Od 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej – na 
stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem 
http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.  
Nowe przepisy - 31: 
1. 2 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 753 rozporządzenie RM z dnia 28 maja 

2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do 
przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016  – weszło w życie z dniem 1 września  2015 r., 

2. 2 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 759 rozporządzenie RM z dnia 26 maja 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu 
wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne 
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki 
naszych marzeń” – weszło w życie z dniem 2 czerwca 2015 r., 

3. 17 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 837 rozporządzenie RM z dnia 12 czerwca 
2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty 
krajowej w roku szkolnym 2015/2016 (dopłata do cen mleka i jego przetworów dla uczniów) 
– weszło w życie z dniem 25 czerwca 2015 r., 

4. 18 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 843 rozporządzenie MEN z dnia 10 
czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r., 

5. 25 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 886 rozporządzenie MRiRW z dnia 
18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję 
Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
„Owoce i warzywa w szkole” – weszło w życie z dniem 29 czerwca 2015 r., 

6. 2 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 938 rozporządzenie RM z dnia 23 czerwca 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych  – weszło w życie z dniem 2 lipca  2015 r., 

7. 8 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 959 rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – weszło w życie z dniem 1 września 
2015 r., 
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8. 13 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 972 rozporządzenie RM z dnia 23 czerwca 
2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – weszło w życie z dniem 14 lipca 2015 r., 

9. 14 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 977 rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lipca 
2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji 
Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych  – weszło w życie 
z dniem 29 lipca 2015 r., 

10. 23 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1025 rozporządzenie MS z dnia 7 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie 
danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym – weszło w życie z dniem 7 sierpnia 
2015 r., 

11. 5 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1103 rozporządzenie RM z dnia 22 lipca 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie 
zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-
edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. – weszło w życie z dniem 6 sierpnia 2015 r., 

12. 7 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1113 rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 
2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym – weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem 
§ 7 ust. 2–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., 

13. 20 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1202 rozporządzenie MEN z dnia 30 lipca 
2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz 
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 
innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć 
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r., 

14. 20 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1210 rozporządzenie MKiDN z dnia 
6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – weszło 
w życie z dniem 1 września 2015 r., 

15. 21 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1214 rozporządzenie MEN z dnia 
6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r., 

16. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1248 rozporządzenie MEN z dnia 
13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 
publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 
publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu – weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r., 



 

 57 

17. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1249 rozporządzenie MEN z dnia 18 
sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii – weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., 

18. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1256 rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 
2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – 
weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., 

19. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1258 rozporządzenie MKiDN z dnia 24 
sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r., 

20. 31 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1270 rozporządzenie MEN z dnia 27 
sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – weszło w życie z dniem 1 września 
2015 r. (§ 27–29, wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.), 

21. 8 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1330 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 
lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych – weszło 
w życie z dniem 23 września 2015 r., 

22. 10 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1353 rozporządzenie MKiDN z dnia 
11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych – weszło w życie 
z dniem 25 września 2015 r., 

23. 10 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1354 rozporządzenie MKiDN z dnia 10 
sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych 
i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez 
osoby fizyczne – weszło w życie z dniem 25 września 2015 r., 

24. 10 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1356 rozporządzenie MEN z dnia 
1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia 
nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych – weszło w życie z dniem 
10 września 2015 r., 

25. 18 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1418 ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r. –  
 w art. 20 zmienia Kartę Nauczyciela – nowe brzmienia otrzymują: art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 

2 w pkt 1 lit. e, art. 6a ust. 12, art. 9g w ust. 6 pkt 3, art. 17 ust. 2, art. 30 ust. 7a, art. 32 
ust. 2, art. 42 w ust. 3 w pkt 8 lit. c oraz art. 91a w ust. 1 pkt 2. 

 w art. 22 zmienia ustawę o systemie oświaty – nowe brzmienia otrzymuje art. 35 ust. 2a. 
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 Osoby o przygotowaniu pedagogicznym w rodzinnych ośrodków diagnostyczno-
konsultacyjnych przestają być objęci zapisami Karty Nauczyciela, a wspomniane ośrodki 
stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. 

26. 8 października 2015 r. opublikowano w M. P. - poz. 989 uchwałę nr 150 RM z dnia 31 
sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020” – weszła 
w życie 9 października 2015 r., 

27. 22 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1667 rozporządzenie RM z dnia 
6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 
3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–
2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych – weszło w życie 23 października 2015 r., 

28. 26 października 2015 r. opublikowano w M. P. - poz. 1046 zarządzenie MEN z dnia 
8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – 
wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., 

29. 30 października 2015 r. opublikowano w M. P. - poz. 1066 komunikat MKiDN z dnia 20 
października 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – program stosuje się 
od 6 października 2015 r. 

Przepisy zmieniane - 19: 
1. 10 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 779 ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – weszło 
w życie z dniem 25 czerwca 2015 r. 

2. 22 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 855 ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw – w tym zmianę art. 63 
ustawy o SIO - art. 4 ustawy - weszło w życie z dniem 23 lipca 2015 r., 

3. 24 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 868 rozporządzenie MEN z dnia 
11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło 
w życie z dniem 1 września 2015 r. – bez żadnego znaczenia dla nauczycieli, 

4. 30 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 929 rozporządzenie RM z dnia 5 czerwca 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – weszło w życie z dniem 15 lipca 
2015 r. 

5. 1 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 931 rozporządzenie MF z dnia 24 czerwca 2015 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (oświaty 
dotyczy § 1 pkt 1h) – weszło w życie z dniem 16 lipca 2015 r., 
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6. 7 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 954 rozporządzenie MEN z dnia 19 czerwca 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
– weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., 

7. 28 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – zmienia ustawy: 

a) o systemie oświaty (art. 11), 
b) o systemie informacji oświatowej (art. 42), 
c) samodzielny art. 42 ust. 1-3, 5 nt. jednostek obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół, 
d) - ustawy z pkt a) i b) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., 

8. 7 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1123 rozporządzenie MEN z dnia 10 lipca 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach – weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., 

9. 12 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1149 rozporządzenie MEN z dnia 
6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych – 
weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., 

10. 17 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1183 rozporządzenie MEN z dnia 
11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – weszło 
w życie z dniem 1 września 2015 r., 

11. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1247 rozporządzenie MEN z dnia 
14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – weszło 
w życie z dniem 12 września 2015 r., 

12. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1250 rozporządzenie MEN z dnia 24 
sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – weszło w życie z dniem 
1 września 2015 r., 

13. 28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1251 rozporządzenie MEN z dnia 
21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
– weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., 

14. 31 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1268 ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w tym w art. 2 ustawy 
zmiana art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela) - wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., 

15. 7 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1321 ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – weszło 
w życie z dniem 22 września 2015 r. (częściowo w terminach późniejszych) – zawiera zapisy 
o uczniowskich klubach sportowych, 

16. 8 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1326 ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – weszło w życie z dniem 23 września 2015 r. 
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– w art. 83 dodaje się ust. 2a–2c, które zawierają zapisy o tym, że obecnie stację kontroli 
pojazdów mogą prowadzić podmioty niebędące przedsiębiorcami - szkoła lub centrum 
kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów. 

17. 13 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1607 ustawę z dnia 10 września 2015 
r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw  
 w art.  4 - zmiana art. 94a ust. 2 pkt 12 UoSO,  
 w art. 9 zmiana art. 11 pkt 11 SIO   
 zmiany weszły w życie z dniem 14 listopada 2015 r., 

18. 15 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1629 ustawę z dnia 11 września 2015 
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – tak 
zwaną wypoczynkową - zmiany wchodzą w życie (z drobnymi wyjątkami) z dniem 
1 kwietnia 2016 r., 

19. 19 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1640 ustawę z dnia 11 września 2015 
r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - w art. 
2 - zmiana art. 67 ust. 1 pkt 4 UoSO - zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r., 

Teksty jednolite aktów prawnych (8) – ogłaszane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - teksty jednolite aktów prawnych ogłasza się nie rzadziej niż raz 
na 12 miesięcy, jeżeli były one nowelizowane: 
1. 1 czerwca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 748 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 

z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

2. 23 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1022 obwieszczenie MEN z dnia 7 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków 
i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 
i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych 
za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, 

3. 30 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1074 obwieszczenie MEN z dnia 7 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie stawek, 
szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do 
podręczników szkolnych, 

4. 6 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1110 obwieszczenie MPiPS z dnia 8 lipca 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MGPiPS w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

5. 31 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1264 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli, 
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6. 1 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1281 obwieszczenie MEN z dnia 
13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział 
w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział 
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, 

7. 4 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1305 obwieszczenie MEN z dnia 
13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, 
sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania 
egzaminatorów z ewidencji, 

8. 22 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1668 obwieszczenie MKiDN z dnia 19 
sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek 
artystycznych, 

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego - 1: 
1. 3 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 943 wyrok TK z dnia 22 czerwca 2015 r. (sygn. 

akt SK 29/13) w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych na ustawowe uniemożliwienie 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu egzaminu 
maturalnego. 

Leszek Jan Zaleśny 
Wicedyrektor w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 



 

 62 

 

 
Zapraszamy na stronę internetową czasopisma: cdn.leszno.pl/poiw 
Zamieszczamy tam wszystkie artykuły z każdego numeru. Czasopismo jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych w formie bloga internetowego. Zachęcamy nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych do współpracy i zamieszczania informacji dotyczących swoich placówek.  

„Problemy Oświaty i Wychowania” – ISSN 1428-5991 
Wydawca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
Zespół Redakcyjny:  Iwona Gubańska, Krystyna Chorostecka, Katarzyna Waszyńska, Renata Skowronek,  
 Piotr Świdziński 
Adres redakcji: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 15, tel. 655 299 062, czasopismo@cdn.leszno.pl 


