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Podziękowania 

 

 

Od grudnia 2015 r. „Problemy Oświaty i Wychowania” wydawane są jedynie w wersji 

elektronicznej. Przez długie lata redaktorem naczelnym naszego czasopisma była pani Krystyna 

Chorostecka, nauczyciel bibliotekarz w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie. To ona 

czuwała nad całością działań.  

Za to wszystko z całego serca dziękujemy.  

Pani Krystyna Chorostecka nie porzuciła „Problemów Oświaty i Wychowania”. Nadal jest 

w zespole redakcyjnym, w którym dzielimy się zadaniami i zabiegamy o to, aby efekty naszej 

pracy były dla czytelników satysfakcjonujące.  

 

Członkowie zespołu redakcyjnego 
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Od redakcji 

 

Szanowni Państwo, przed Państwem kolejne elektroniczne wydanie czasopisma Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.  

W tym numerze swoimi doświadczeniami – jako nauczyciele przedmiotów, ale także nauczyciele 

wychowawcy – podzielą się nasze Koleżanki, nasi Koledzy z leszczyńskich szkół. 

Znajdziecie tez Państwo „szczyptę” wiedzy koniecznej w naszym zawodzie, koniecznej 

w nieustannym doskonaleniu się.  

Polecamy szczególnie autoprezentację Grzegorza Lorka, skłaniającą do wielu przemyśleń 

w kontekście naszej pracy.  

Trwa jeszcze rok szkolny, a jednym z kierunków polityki oświatowej jest rozwijanie kompetencji 

czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dlatego też 

zamieszczamy propozycje działań promujących czytelnictwo.  

Kolejny numer „Problemów Oświaty i Wychowania” ukaże się przed zakończeniem roku 

szkolnego. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zaprezentować Państwu ofertę szkoleń w CDN 

na nowy rok szkolny.  

Zespół redakcyjny 
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Życzenia wielkanocne 
 

(…)i niech się święci ten dzień, co jest miłość, 
ten dzień, co niósł na sobie przez trumny i ruchy 
złożenie w grobie ciałem, a wstawanie duchem. 
K. K. Baczyński, Wielkanoc 
(http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2806/kultura05.php) 

 
Z życzeniami duchowego przeżycia radości wielkonocnej 

Zespół redakcyjny 
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Wielkanoc 

 

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 

Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 

A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 

 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 

Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 

Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 

Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 

 

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 

Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 

Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 

Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!” 

 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 

I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 

Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.” 

 

Jan Lechoń, (http://www.wiersze.annet.pl/w,,8255) 

 

Z życzeniami pięknych, pogodnych świąt 

Paweł Borowski, 

dyrektor  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
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Pytania zadawane sobie 

Rozpoczynamy nowy cykl zatytułowany „Pytania zadawane sobie” (to również tytuł jednego 

ze zbiorków poezji Wisławy Szymborskiej, ale nie o twórczość noblistki tym razem chodzi; 

zauważyć należy, iż owo sformułowanie po prostu funkcjonuje również w naszym języku na co 

dzień). 

Jego bohaterami będą nauczyciele - i ci bliscy nam, i ci mniej znani. Wszystkich nas łączy bardzo 

wiele; uczeń, szkoła, te same problemy, satysfakcje. Łączy nas przede wszystkim zawód. 

„Pytania zadawane sobie”, wywiad z samym. Liczymy na to, że Państwo wykorzystają 

możliwość autoprezentacji. 

Ileż razy mamy poczucie niespełnienia, niedoceniania naszych wysiłków. Niech pytania 

zadawane sobie będą dla Państwa inspiracją do pewnych dopowiedzeń, dopełnień. Wierzymy, że 

pytania okażą się również dla czytelników ważne; wskażą drogę, pomogą, podpowiedzą, 

utwierdzą w przekonaniach, skłonią do przemyśleń związanych z naszym zawodem.  

W tym numerze „Problemów Oświaty i Wychowania” autoprezentacji dokona Grzegorz Lorek, 

nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego. Profesor oświaty. To fakty. Reszta nie jest milczeniem. 

Oddajmy więc głos Lorkowi. 

Iwona Gubańska 

Nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
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Nie można bywać nauczycielem 

Pytanie 1 

Dlaczego jesteś nauczycielem? 

By tak rzec - pytanie na otwarcie, pytanie dość 

fundamentalne. Czy po to by zarabiać pieniądze, 

które potem przelejesz na konto spółdzielni 

mieszkaniowej? Może to coś więcej niż uczenie 

innych za ich pieniądze? Może to sposób na 

wychodzenie poza samego siebie i może masz czasem 

poczucie robienia czegoś, co wykracza poza twoje 

małe i kruche życie? Bo jak się jest nauczycielem, to 

nie da się za bardzo co dnia myśleć tylko o sobie. 

Nawet dobrze jest o sobie czasem zapomnieć. I 

pewnie dlatego jest to wyniszczające. Janionowskie 

umieranie co dnia w innych. 

Nauczyciele na podstawie różnych umów wykonują swoją pracę i powinni być godziwie za nią 

wynagradzani, no może nie wszędzie tak jak w Luksemburgu. I muszą traktować ją jako źródło 

utrzymania. Ale co jeśli to stanowi jedyny aspekt tego traktowania? Istnieje wtedy pewne ryzyko. 

Ryzyko, że może nigdy nie uda ci się odkryć tego „czegoś”. I możesz nie poczuć ani ważności 

każdej rozmowy, ani radości z ciągłego przyglądania się sobie. I tego jak często się małym sobie 

wydajesz. Ba, nawet się nim okazujesz. Zmartwiłeś się? Trudno. Niestety nie można bywać 

nauczycielem. Albo się w tym stanie jest, albo nie. To znaczy możesz oczywiście nim bywać, ale 

wtedy średnio Ci to wyjdzie. I nie wiem, czy Ci się to opłaci. 

Pytanie 2 

Dlaczego lepiej poszukać w sobie tego „coś”? 

„Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte 

odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym 

i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.” 

Tako rzecze wikipedia. Od strony formalnej wystarczy. Są jednak pewne ale… Na przykład, nie 

możesz im niczego narzucać. Przecież oni wcale nie muszą chcieć takiego Życia, jakie ty im 

proponujesz. Musisz swoisty niepokój w nich siać. Tak by przez resztę Życia też sobie te pytania 

zadawali. Ale zgodę im daj na każde możliwe Życie. Nie możesz kochać świętego spokoju. 

Rozmaity bywa spokój. Jest takowy w niemal każdym lesie i w pokojach nauczycielskich też 

bywa. Zapomnij też czasem o tym, że uczysz matmy czy biologii. Są ważniejsze sprawy. 

„Ważniejsze sprawy” powiadasz? A nauczyć ich by się nie bali, a zabić w nich wstyd przed 
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własnymi pomysłami na Życie, a sprawić, by słyszeli własne kroki za sobą i by zamiast połykać 

własne łzy, to ich słuchali? Nie wolno nauczać tylko biologii. Biologii należy próbować nauczać 

w wolnym czasie, który urzędowo zwie się godziną lekcyjną i ma swój numerek w dzienniku 

elektronicznym.  

No bo skąd oni do diabła, jak nie od ciebie, mają się dowiedzieć, że nie powinni się wyzbywać 

nigdy tej wrażliwości, jaką mieli mając te naście lat? Skąd mają wiedzieć, że nie ma szans bez 

ryzyka ani życia bez napięć i bólu? 

I musi ciągnąć człowieka do młodych i do ich prawd. Ale kogo do diabła nie ciągnie? Mimo, 

iż oni sami wydają się sobie i w sobie poplątani, w siebie nie wierzą i muszą się wiecznie 

„ogarniać”. To musi fascynować. Tylko uważaj, bo dzięki tej fascynacji ani się zorientujesz, 

a zaczniesz myśleć nieco tak jak oni. 

Musisz w jeszcze coś wierzyć. Że nie przegrasz. Choć przecież prawda dnia codziennego szybko 

wyda Ci się okrutna. I musisz wierzyć w swoich uczniów nawet jeśli dotrze do Ciebie, że każde 

społeczeństwo obfituje w ludzi małych wewnętrznie, zawistnych, zamkniętych na innych 

i zmiany, tchórzliwych konformistów gotowych bronić swojego status quo za wszelką cenę. 

Serio musisz wierzyć w lepszy świat. Wierzyć, że trochę go sprawiasz. Nawet jak on za oknem 

wcale lepszy się nie staje. Że na swój sposób ratujesz wrażliwych poetów, oryginalnych 

muzyków, nieśmiałych marzycieli... O rety, a ja dopiero co się rozkręciłem. Przecież nauczyciel 

musi umieć robić jeszcze setki innych rzeczy: gapić się na księżyc, pisać czasem wiersze, 

pogadać z kimś płaczącym na ulicy, samemu płakać czasem z radości, ...aha i jeszcze obsługiwać 

laptop, rzutnik do foliogramów, wiedzieć co to są mitochondria, ... Chyba dużo trzeba umieć. 

Pytanie 3  

Dlaczego największym zagrożeniem nauczyciela jest on sam? 

„Największym zagrożeniem dla edukacji jest obojętność nauczycieli” – powiedziałem to chyba 

w okolicach 2005 roku w namiocie, w środku leżeli uczniowie, a za jego ścianą leżało mnóstwo 

śniegu. I nadal tak uważam. Największym zagrożeniem dla siebie jesteśmy my sami. I nasza 

obojętność na to, co się w nas dzieje. Nauczyciel musi przecież spojrzeć uczniom w oczy. 

I powinien tam spoglądać stale. I co Ty tam Lorek widzisz co? Tam w tych oczach jest nadzieja. 

Na coś normalnego i na „eleganckie” życie. Ale tam czasem jest też potworny brak wiary we 

własne siły. Umiejętnie/nieumiejętnie zabijany przez dorosłych. Oczy. Setki oczu.  I widoczne 

tam marzenia. Wielkie jak morze. I one powinny stać się też twoje. A ty masz pomóc w tym by 

nikt ich nie zabił. Sposobów na zabijane znam ci ja mnóstwo. Uważaj, bo bez wiary 

w uczniowskie marzenia będziesz co najwyżej sprawnym robotnikiem edukacyjnym. A inni 

wrogowie? Bywają, ale są przeceniani. 

Pytanie 4 

Dlaczego nauczyciele czasem płaczą? 

I na dodatek muszą kochać te łzy? Zawsze wszak idzie widmo nadciągającej pustki. Jesteś 

z nimi, z niektórymi niemal na okrągło, kilka lat. Widzisz co dnia jak się zmieniają ich twarze 



 

 10 

i ich wnętrza. To nie dotyczy rzecz jasna wszystkich. Przecież nie sposób przyglądać się życiu 

setek ludzi. No ale setki dotyczy. I człowiek fantastyczną radość zaczyna czerpać z obserwacji 

tych zmian. No więc jak już tą radością nasiąkniesz, to Oni muszą odejść. To działa jak wstrząs. 

A może trzeba to nazwać prościej? Zaczynasz tęsknić za Nimi. Jeszcze jak są. I chcesz pójść 

z Nimi. Iść z Nimi w Życie. Rozum wie jednak, że nie możesz. Ale coś każe ci iść. A potem 

przychodzą nowi. I ty się zawsze jakoś wewnętrznie przed nimi bronisz: „nie chcę nowych, chcę 

tamtych, moich”. Ten wewnętrzny głos jakoś jednak z czasem słabnie i „oswajasz” kolejnych 

uczniów. Przyszli nowi ludzie, a ty ciągle myślami jesteś przy poprzednich. A potem okazuje się, 

że ci nowi są tak samo fajni jak ci, którzy odeszli. I tak ciągle na nowo, jak w odwiecznej 

machinie, jak Syzyf. Cholera i to się z wiekiem nie zmienia. Ba, jest gorzej. 

W szkole jak niemal nigdzie indziej działa machina przemijalności i dzwoni ci w mózgu: „czas, 

przemijanie, czas, przemijanie”. I widzisz co dnia to czego w Życiu już zrobić nie zdołasz. 

Nauczycielu – uważaj, bo bycie w szkole wywołuje cholerną tęsknotę za przeżyciem swojego 

życia po raz drugi.  Ale ta tęsknota jest na swój sposób piękna. Bo każda tęsknota „to jedyna 

prawda o tym świecie”. To potrafi zabijać co dnia po troszku.   

Pytanie 5 

Dlaczego lepiej sobie nie zadawać pytań o największe sukcesy ? 

Bo one w obecnym wymiarze mają zawsze charakter mierzalny, a już na pewno dla mediów 

i urzędników taki mają. Medale, tytuły, szczeble awansu, wygrane konkursy i olimpiady, …? 

A może uczeń, któremu pomogłeś odkryć w sobie ciekawość świat i pokłady odwagi, i nawet 

o tym nie wiedziałeś ? Ale zmierz to? 

Post scriptum 

Kawał czasu minął już od dnia, gdy ambasador rosyjski zgodził się, by Komisja nad Edukacją 

Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca powstała. I z tego miejsca bardzo Cię proszę, Komisjo, obym 

nigdy nie stał się obojętny na swoich uczniów. Oby mi nigdy nie było wszystko jedno i bym im 

nigdy nie wciskał bzdur o życiu i jego pozornej łatwości. Bym zawsze słyszał to czasem strasznie 

ciche ich, „niech nas cholera ktoś wreszcie posłucha.” I oby nigdy nie nadszedł dzień, kiedy będę 

wszystko wiedział najlepiej. No i żebym był, choć trochę bardziej odważny. O to Cię proszę 

w Nadwiślańskiej Krainie Kultu Ocen i Szkół Rozwiązywania Testów. 

Pytać zaczął: Grzegorz Lorek, 1 września 1994 

Odpowiadać skończył: Grzegorz Lorek, 20 lutego 2016  

Grzegorz Lorek 

Nauczyciel – profesor oświaty w I Liceum Ogólnokształcącym i. Rodu Leszczyńskich w Lesznie 
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Rok Henryka Sienkiewicza 

 
(źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Henryk_Sienkiewicz.PNG) 

 

18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza:  

Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią 

dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a Jego 

książki zbłądziły pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane 

w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów. Wpływ 

języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia, a Jego książki od 

chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury polskiej. Poprzez swoją 

twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świadomość 

narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest 

ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, 

która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie”.  

(źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8346,5-posiedzenie-senatu.html) 

 

Twórczość Henryka Sienkiewicza budziła i budzi różne opinie. Oto jedna z nich autorstwa 

Witolda Gombrowicza: 
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Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy: to dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: 

ależ to taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy: nieznośna opera! i czytamy w 

dalszym ciągu, urzeczeni. 

Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To 

Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy. Trudno też w dziejach literatury 

o przykład podobnego oczarowania narodu, bardziej magicznego wpływu na wyobraźnię mas. 

Sienkiewicz, ten magik, ten uwodziciel, wsadził nam w głowy Kmicica wraz z Wołodyjowskim 

oraz panem Hetmanem Wielkim i zakorkował je. Odtąd nic innego Polakowi nie mogło naprawdę 

się podobać, nic antysienkiewiczowskiego, nic asienkiewiczowskiego.  

(źródło: http://www.visegradliterature.net/works/pl/Gombrowicz,_Witold-1904/Sienkiewicz) 

 

Trzeba przyznać, pomijając kwestię „pierwszorzędny pisarz drugorzędny”, że Gombrowicz 

świetnie ujął magię pisarstwa Henryka Sienkiewicza. I niech ona trwa.  

Pozostaje też mieć nadzieję, że Rok Sienkiewicza sprawi, iż urzeczeniu słowem autora „Trylogii” 

ulegnie jeszcze więcej odbiorców, uświadamiając sobie przy tym, w jakim wielkim stopniu 

pisarz ten okazał się i okazuje ambasadorem polskości.  

Iwona Gubańska 

Nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
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Dla tych, którzy pracują 
na otwartym mózgu 

i otwartym sercu 
Neuronauki - twarde dowody dla tez Arystotelesa, Platona, 

Sokratesa…  
Co jest kryterium człowieczeństwa? 

Gdzie mieszka dusza? Skąd się 

bierze moralność? Gdzie rodzi się 

przyjemność? Dlaczego lubimy seks? 

Czy zakochani myślą rozsądnie? 

Nieskończonym źródłem odpowiedzi 

– i nowych fascynujących pytań – 

jest mózg, odsłaniający swe tajniki, a 

w studiach nad nim można widzieć 

wręcz antropologię XXI w. 

Neurobiologia jest dziś jedną z 

najważniejszych i najbardziej 

wszechstronnych nauk. Pomaga 

odpowiedzieć na wielkie pytania, z którymi od dawna mierzyły się filozofia, psychologia i nauki 

społeczne, a także na pytania, które zadajemy sobie na co dzień.1  

Jeśli jesteś niewiernym Tomaszem… 
Wielkie umysły już świata starożytnego propagowały idee kalos kagathos (fitness dla ciała 

i mózgu), udowadniały to, iż człowiek od najmłodszych lat jest istotą mimetyczną (neurony 

lustrzane) oraz stawianie pytań jest drogą do poszukiwania właściwych odpowiedzi, ponieważ 

nie ma prawdy jedynej i ostatecznej (mózg pyta dlaczego?), a nasze postrzeganie świata jest 

jedynie jego projekcją poprzedzoną przetworzeniem go przez umysł (uczymy się poprzez 

doświadczanie). Neuronauki sil-nie rozwijające się od początku XXI w. stają się skarbnicą 

twardych dowodów niezbędnych takim niedowiarkom jak ja. Tak, zaglądanie bezinwazyjne 

(neuroobrazowanie) do zdrowego ludzkiego mózgu jest możliwe od 15 lat. Wcześniej badano 

bądź mózgi martwych przedstawicieli naszego gatunku, bądź mózgi osób chorych podczas 

np. koniecznych operacji. Warto więc, aby nauczyciele, pedagodzy, rodzice zapoznali się 

z podstawami neuropedagogiki, aby zrozumieć co aktualnie dzieje się w mózgu dziecka, 

człowieka i w jaki sposób to wpływa na jego funkcjonowanie w szkole, domu, relacjach 

towarzyskich.  

                                                 
1
 Vetulani J., Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014r., s. 310; 
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Zacznę od początku… 
Mózg dorosłego człowieka waży około 1,5 kg, jest galaretowatą substancją składającą się 

z białka (ok. 13 dkg), wody i tłuszczu. Ta galaretka generuje prąd i stąd się bierze nasze Ja, nasza 

psychika, myślenie, emocje pamięć! Każda myśl, stan emocjonalny ma konsekwencje 

neurochemiczne. Każda emocja ma swój wzór fizyko-chemiczny w ciele. Szybko więc można 

przeliczyć, że mózg sta-nowi 2-3% masy naszego ciała. Jednak ten organ zużywa 20% dostępnej 

całemu ciału energii. Aby to wizualizować, warto uświadomić sobie, iż 1/5 każdego posiłku jest 

zużywana przez mózg.2 To co jemy, jest więc istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszego 

dysku twardego – ale to będzie tematem kolejnej mojej publikacji.  

Jak działa organ stanowiący o naszym jestestwie? 

Oczywiście dla potrzeb tej publikacji omówię tylko najistotniejsze obszary mózgu oraz to za co 

odpowiadają i jakie mogą być objawy niewłaściwego ich funkcjonowania.  

Warto więc z perspektywy człowieka, który kieruje się w życiu mózgiem wiedzieć, iż: 

� kora przedczołowa skupia ośrodki kierujące oceną sytuacji, koncentracją uwagi, kontrolą 

emocji, organizacją, planowaniem, uczenie się na błędach, umiejętnością wysławiania się; 

� przednia część zakrętu obręczy, nazywana obrazowo dźwignią zmiany biegów, 

odpowiada za elastyczność poznawczą, umiejętności współpracy, dostrzeganie różnych 

możliwości, sprawne przechodzenie od jednego pomysłu do kolejnego; 

                                                 
2
 Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa, PWN, 2012r., s.23; 

 

www.fizyka.umk.pl 
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� płaty ciemieniowe koordynują sygnały czuciowe, uczestniczą w orientacji przestrzennej, 

konstrukcji i zaawansowanych działaniach matematycznych; 

� płaty skroniowe mieszczą ośrodki pamięci – zwłaszcza długotrwałej, odbioru 

komunikatów werbalnych - ale również uczenia się ze słuchu, stabilności nastroju 

odpowiadające np. za panowanie nad sobą; 

� układ limbiczny – ośrodek nastroju i więzi międzyludzkich – wpływa na kontrolę 

emocjonalności, przechowuje wspomnienia o wysokim ładunku emocjonalnym 

pozytywnym i negatywnym, moduluje motywację lecz także kobiece libido, kształtuje 

więzi międzyludzkie.3 

 

 

Poszczególne obszary mózgu wpływają zarówno na kompetencje osobiste - samoświadomość, 

auto-motywację jak i na kompetencje społeczne - świadomość społeczną, zarządzanie relacjami, 

których właściwe funkcjonowanie gwarantuje nie tylko sukcesy edukacyjne, ale także 

te egzystencjalne, bez których trudno szczęśliwie żyć ze sobą i drugim człowiekiem.4 

Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż niewłaściwe działanie choćby jednego z tych obszarów 

przekła-da się na problemy, z którymi boryka się człowiek i środowisko w jakim żyje – rodzina, 

znajomi, współpracownicy, podwładni. Wiedza dotycząca tego elementu neuronauk pozwala 

znaleźć przyczyny i rozwiązanie wynikające ze świadomości niewłaściwego odżywiania się, 

                                                 
3
 Amen D. G., Zadbaj o mózg, Poznań, REBIS, 2014r., s. 53-77; 

4
 Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media Rodzina, 1999r., s. 48-50; 
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małej aktywności fizycznej, stanu stagnacji, rutyny życia zawodowego i osobistego. Profesor 

Vetulani podkreśla również, że istotnymi czynnikami wpływającymi na długowieczność 

i sprawne funkcjonowanie mózgu są wysiłek fizyczny i intelektualny, plus czerwone wino 

(zawiera resweratrol pobudzający gen długowieczności), praca, plus aktywność seksualna.5 

Co wspólnego ma nauczyciel z ogrodnikiem? 
Dziecko, młody człowiek przypomina ziarno, sadzonkę, w której drzemie spory potencjał. 

Nauczyciel przypomina ogrodnika mającego stworzyć optymalne warunki do rozwoju 

indywidualnego każdego z uczniów tak, jak ogrodnik pielęgnujący rośliny. Każdy z nich przecież 

kreuje odpowiednie środowisko mające zapewnić pełen rozwój potencjału drzemiącego w ziarnie 

czy cebulce. Ta metafora uświadamia nam, że z jednej cebulki wyrośnie tulipan, z innej krokus 

czy narcyz. Zadaniem ogrodnika jest rozpoznanie z jaką cebulką ma do czynienia, czego dana 

roślina potrzebuje, by pięknie rozkwitnąć w słońcu, cieniu, na glebie wilgotnej czy może mniej 

nawodnionej. Te informacje łatwo przełożyć na zadania edukatorów wydobywających naturalny 

potencjał każdego z nas.6 

Sir Ken Robinson, jeden z głównych światowych liderów zmian w edukacji i budowania nowej 

szkoły, dobitnie wskazuje aspekt słabego wydobywania zdolności i talentów tkwiących 

                                                 
5
 Vetulani J., Piękno neurobiologii, Kraków, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2014r., s. 13; 

6
 Taraszkiewicz M., Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu. MODUŁ 1.Wstęp – o potrzebie nowego myślenia o 

edukacji, Kurs internetowy Operonu, s. 2-3; 

info.e-ogrody.pl 
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w każdym człowieku, mówi wręcz o kryzysie potencjału ludzkiego. Podkreśla, 

że wykorzystywane sposoby edukacji są nieadekwatne do wyzwań stawianych przez świat 

współczesny i słabo przygotowują ludzi do funkcjonowania w ich przyszłości. Postuluje 

personalizację edukacji i zwiększenie szacunku dla różnorodności – edukację nowej generacji! 

Chwila refleksji na ten temat może być inspirowana przemyśleniami Kena Robinsona 

dostępnymi na https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4 

A teraz parę słów o drzewie…dendrytycznym. 
Jakie zmiany zachodzą w naszym mózgu podczas uczenia się? Co się dzieje ze strukturami 

neuronalnymi w czasie uczenia się? Możemy znaleźć odpowiedź na to i wiele podobnych pytań 

dzięki urządzeniom umożliwiającym neuroobrazowanie. Neurobiolodzy badają procesy 

zachodzące z mózgach ludzi gdy czytają książkę, rozwiązują zadania matematyczne, uczą się 

słówek. Każda czynność uaktywniająca mózg powoduje w nim zmiany, co staje się dowodem 

neuroplastyczność tego organu.  

Budowa neuronu 
Każdy neuron składa się ciała komórki, jednego długiego aksonu i wielu dendrytów, które 

rozrastając się tworzą drzewo dendrytyczne. Na ramionach neuronów powstają kolce 

dendrytyczne są efektami uczenia się. Ilość dendrytów zależy od aktywności umysłowej 

człowieka, indywidualnych potrzeb dostosowanych do podejmowanych zadań. Często 

i intensywnie wykorzystywane szlaki są przez cały czas utrwalane, a nieużywane w sposób 

naturalny mózg usuwa. Proces uczenia się polega na tworzeniu nowych obwodów, 

przekazywaniu impulsów, zwiększaniu siły połączeń synaptycznych oraz efektywności ich 

przesyłania. To oczywiście skutkuje tym, że nowe informacje zostają zapisane w formie siły 

połączeń między neuronami. Z tego wynika, że klucz do sukcesów edukacyjnych tkwi 
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w synapsach i ich sile, ponieważ z ich pomocą neurony tworzą uprzywilejowane drogi 

przetwarzania informacji.7 

Te liczby robią wrażenie… 
Warto uświadomić sobie jak wielkie są możliwości naszego mózgu. Wystarczy w tym celu 

przywołać kilka liczb – mamy 100 miliardów neuronów, jeden neuron może mieć do 10 tysięcy 

połączeń z innymi komórkami. ogólna liczba synaps to około miliona miliardów, pojedynczy 

neuron generuje nawet do 300 impulsów na sekundę, ilość informacji docierających do naszego 

mózgu wynosi 100 megabajtów na sekundę.8 

Las dendrytów wymaga pielęgnacji 
Okazuje się, że od synaps zależą nasze wzorce myślenia i podstawowe umiejętności. Mózg 

człowieka jest egoistyczny – każdorazowo w trakcie uczenia się zadaje pytanie: czy to jest dla 

mnie istotne? Podejmując decyzje, kieruje się subiektywnymi kryteriami, wewnętrzną 

motywacją. Istotne okazują się podczas zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności 

dychotomie: 

nowe → znane 

ważne → nieważne 

przydatne, potrzebne → niepotrzebne 

intrygujące, ciekawe → nudne 

nietypowe, zaskakujące → typowe, codzienne 

śmieszne → neutralne 

wymagające wyjaśnienia → podane na tacy.9 

                                                 
7
 Żylińska M., Neurodydaktyka – nauczanie i i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013r., s. 26-33; 
8
 Spitzer M., op.citatum, s. 51-53; 

9
 Żylińska M., op. citatum, s. 50-51; 
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Kolejnymi czynnikami sposób decydujący wpływającymi na efektywność procesu edukacyjnego 

są następujące tezy prof. M. Spitzera: 

� kluczowym momentem włączania mózgu ucznia jest początek lekcji; 

� aktywność rzeźbi mózg, 

� mózg jest organem społecznym, 

� mózg lubi tworzyć połączenia i skojarzenia, 

� uczymy się przez doświadczenie, 

� mózg uwielbia poznawać świat i doszukiwać się w nim sensu, 

� mózg uwielbia naśladować, 

� emocje markerami wiedzy, 

� dieta stymuluje właściwe funkcjonowanie mózgu, 

� mózg nie funkcjonuje dobrze pod wpływem zbyt silnego stresu. 

Jak te twarde dowody wykorzystać na lekcjach? 
Zapraszam do lektury kolejnych artykułów z zakresu neuronauk oraz oczywiście wymiany do-

świadczeń, praktyk skutecznych, efektywnych dla nauczania i uczenia się – także własnego – 

przecież uczymy się przez  całe życie.  

W najbliższych artykułach podpowiem jak według prof. J. Vetulaniego i prof. P. Zimbardo 

usprawnić pamięć poprzez zastosowanie strategii wspomagających, neurotrening – dlaczego 

warto bezkarnie oddawać się stanowi dolce far niente (słodkie próżnowanie) oraz zaproponuję 

menu dra D.G. Amena będące budulcem dla długowiecznie sprawnego mózgu. 

Lektury, które mnie inspirowały, polecam: 
1. Amen D. G., Zadbaj o mózg, Poznań, REBIS, 2014r.; 

2. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media Rodzina, 1999r.; 

3. Kędziorski A.,  WOLNA WOLA - przesłanki biologiczne i implikacje praktyczne, prezentacja 

przygo-towana na I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki w Katowicach, 23-

25.10.2015, http://www.neurodydaktyka.us.edu.pl/?page_id=553; 

4. Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa, PWN, 2012r.; 

5. Taraszkiewicz M., Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu. MODUŁ 1.Wstęp – o potrzebie 

nowego myślenia o edukacji, Kurs internetowy Operonu, s. 2-3;  

6. Vetulani J., Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków, Tyniec Wydawnictwo 

Benedyktynów, 2014 r.; 

7. Vetulani J., Piękno neurobiologii, Kraków, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2014r.; 

8. Żylińska M., Neurodydaktyka – nauczanie i i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013r.; 

Edyta Zarembska-Marciniak 

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
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Oceniam - wspieram: 
narzędzia wykorzystywane 
w ocenianiu kształtującym 

Podmiotowe traktowanie ucznia, zrozumienie jego możliwości 

i praca nad budowaniem jego poczucia wartości to hasła, które 

powinny stanowić priorytety w zawodzie nauczyciela. 
Ocenianie postępów ucznia w nauce jest 

jednym z istotnych elementów pracy 

nauczyciela. Niestety, ogromnie trudno jest 

wypracować zobiektywizowany system 

ocen. Badacze tematu poszukują różnych 

metod i technik. Dość przerażające są 

wszechobecne hasła: testy! punkty! 

procenty! Należy się temu przeciwstawić. 

Gdzie bowiem jest w tym człowiek, 

dziecko, które dopiero uczy się życia, 

„uczy się uczyć”? 

Jest oczywistością, że nauczyciel ma 

obowiązek informować ucznia o jego 

postępach w nauce. Musi więc dokonać 

wyboru formuły oceniania. 

Można dokonać oceny opisowej, czyli 

scharakteryzować ucznia i jego postępy. 

Można dokonać oceny sumarycznej, czyli 

podsumować dany dział kształcenia. Każda 

z tych technik nie wydaje się być właściwa, 

ponieważ nie uwzględnia elementu 

wzajemnej współpracy ucznia 

z nauczycielem i nauczyciela z uczniem.  

Naprzeciw takiej relacji wychodzi tzw. ocenianie kształtuj ące, którego ideą jest wspieranie 

ucznia podczas procesu uczenia się. Można powiedzieć, że jest to swoista rozmowa, w której 

nauczyciel przyjmuje rolę coacha (trenera) i dobiera takie techniki pracy, aby uczeń mógł 

w każdym momencie wykorzystać wiedzę zdobytą wcześniej. 

Dobry nauczyciel - trener jest empatyczny i zdaje sobie sprawę z możliwości percepcji uczniów. 

Poniekąd „przystosowuje się” do ich poziomu wiedzy. Tym samym pozwala uczniowi, który nie 

potrafi sprostać oczekiwaniom, zachować godność i eliminuje ewentualne zahamowania 



 

 21 

wynikające z poczucia wstydu przed grupą klasową. Uczeń tak potraktowany umożliwi 

(podświadomie) nauczycielowi zdefiniowanie poziomu swoich umiejętności. Pozwoli to 

ukierunkować pracę skutecznie i efektywnie. 

W jaki sposób można tworzyć dobre środowisko do uczenia przy 

zastosowaniu elementów oceniania kształtującego? 
� Przede wszystkim należy precyzyjnie formułować pytania. Uczeń musi je rozumieć! Im 

właściwiej postawione pytanie, tym lepsza jest odpowiedź. 

� Należy wydłużyć czas oczekiwania na odpowiedź. 

� Należy zrezygnować z techniki „podnoszenia rąk”. Nauczyciel sam powinien decydować, 

kto ma udzielić odpowiedzi. 

� Zamiast podnoszenia rąk do odpowiedzi, można zastosować technikę tzw. białych tablic: 

Każdy uczeń ma do dyspozycji laminowaną białą kartkę papieru oraz pisak do tablic 

suchościernych. Pytania należy formułować tak, aby uczniowie mogli udzielić krótkich 

odpowiedzi (dwa, trzy słowa) Pozwoli to nauczycielowi szybko zorientować się, kto zna 

poprawną odpowiedź i czy można przejść do kolejnego etapu lekcji. W dalszej części 

lekcji (w oparciu o uzyskane odpowiedzi) można zaproponować uczniom pracę w grupach 

w celu przygotowania uzasadnienia zaprezentowanych wypowiedzi. 

� Błędne wypowiedzi ucznia mogą być doskonałym pretekstem do zaktywizowania 

i zaangażowania innych osób, które mogą pomóc rozwiązać problem. 

� W dzisiejszej dobie jest wiele możliwości uaktywniania ucznia i organizowania 

ciekawych zajęć. Poniżej propozycja wykorzystania programów komputerowych, które 

uczniów zaktywizują, a nauczycielowi pozwolą na szybką orientację w poziomie ich 

wiedzy: 

Socrative i Kahoot 
Oba programy służą do przeprowadzania krótkich quizów lub testów. W pracę zaangażowani są 

wszyscy, a nauczyciel uzyskuje informację, kto uzyskał pożądany poziom umiejętności, a kto musi 

jeszcze nad tematem popracować. 

Zaption 
Zaption wykorzystuje filmy video udostępnione na kanale youtube. Nauczyciel w dowolnym 

momencie filmu może wpisać pytanie, na które uczniowie odpowiadają np. przy użyciu 

tel. komórkowych 

Plickers 
Program również wykorzystywany do uzyskania natychmiastowej odpowiedzi od wszystkich 

uczniów. O zasadach pracy z programem można przeczytać pod adresem: 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/magiczne-wzorki-czyli-plickers/ 



 

 22 

Zipgrade i GradeCam 
Programy, które pomagają zamienić telefon, tablet w “skaner” odczytujący karty 

z odpowiedziami uczniów. Wyniki przedstawiane są również procentowo. 

Padlet 
Czyli papier w Internecie. Program, który pozwala nam zaangażować wszystkich uczniów, dając 

im możliwość załączenia do swoich odpowiedzi filmu, zdjęć, plików z tekstami. Może być 

wykorzystany jako nowoczesna forma pracy z uczniami metodą projektu. 

 

Przedstawione - wręcz hasłowo - ocenianie kształtujące jest bez wątpienia szansą dla każdego 

ucznia, ale jest też wyzwaniem dla nauczyciela. Podmiotowe traktowanie ucznia, zrozumienie 

jego możliwości i praca nad budowaniem jego poczucia wartości to hasła, które powinny 
stanowić priorytety w zawodzie nauczyciela. 

Korzystałem ze stron internetowych: 

http://www.edutopia.org/blog/5-fast-formative-assessment-tools-vicki-davis 

http://www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Niemiecki/OK.pdf (Ocenianie kształtujące w nowej 

podstawie programowej, opracowała mgr Halina Staniek) 

Roman Martynów 

Nauczyciel I liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie 
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Jak rozprawić się 
z rozprawką? 

Z doświadczeń belferskich. 
„Będąc dojrzałą nauczycielką, przyszła do mnie 2e i zapytała, o co chodzi z tą rozprawką.” No 

cóż, wiemy dobrze, że po sprawdzeniu kilkunastu prac uczniowskich sami zaczynamy mieć 

problemy i z ortografią, i ze składnią, a czasem i z depresją. Wtedy czas na refleksję. 

Jesteśmy świadomi, jak ważnym trendem we współczesnej polonistycznej edukacji jest obecnie 

kształcenie umiejętności argumentowania. Umiejętności ważnej nie tylko dlatego, że 

sprawdzanej na egzaminach zewnętrznych, ale przede wszystkim dlatego, że niezbędnej, by 

właściwie funkcjonować we współczesnym świecie. Wciąż ktoś nas do czegoś przekonuje 

(np., że „nowa matura” lepiej sprawdzi umiejętności uczniów), wciąż my musimy kogoś do 

czegoś przekonywać (np. siebie, że kolejna „nowa matura” poprawi jakość kształcenia). Z racji 

nasilenia tych trendów można by się nawet zastanawiać, czy komunikacja bez wypowiedzi 

argumentacyjnej w ogóle istnieje. Nie tu jednak czas i miejsce, by snuć refleksje, czy takie 

ukierunkowanie egzaminu maturalnego - li i tylko na sprawdzanie umiejętności argumentowania 

- nie jest zbyt jednotorowe. Mamy wykonać swoją robotę i nauczyć młodych ludzi tej trudnej 

sztuki. Ba! Ale jak? 

Ponieważ jestem nauczycielem szkoły ponadgimnazjalnej, można by założyć, że uczniowie pod 

moje skrzydła trafiają już z opanowaną umiejętnością pisania rozprawki. Owszem, w wielu 

wypadkach tak rzeczywiście jest. Przy okazji jednak wychodzą po gimnazjum ze świadomością, 

że rozprawka jest jakąś wyjątkowo trudną formą wypowiedzi. Z racji tego, że najczęściej mam 

do czynienia z uczniami o przeciętnych zdolnościach, z nieraz bardzo słabą motywacją do 
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uczenia się, a niejednokrotnie z wielkimi zaległościami edukacyjnymi - reakcje uczniów na 

rozprawkę są pełne paniki („nie potrafię”, „nie dam rady”, „nigdy mi się to nie udało”). Tym 

bardziej, że rozprawka w liceum opiera się na argumentach wywiedzionych z tekstów kultury, 

a niekoniecznie z obserwacji życia i doświadczeń, do czego najczęściej odwołują się 

gimnazjaliści w swoich pracach. 

W tym roku zaczęłam także uczyć  uczniów szkoły zawodowej i głównie z myślą o nich po 

pierwszych kilku tygodniach nauki przystąpiłam do napisania własnej rozprawki - nieco 

przewrotnej, nieco humorystycznej. Po co? Żeby pokazać, że nie taka rozprawka straszna, jak ją 

malują. 

W jaki sposób wykorzystałam tę rozprawkę na lekcji w szkole 

zawodowej? 
Na jej przykładzie omawiałam w klasie drugiej zasadniczej szkoły zawodowej kompozycję 

rozprawki, przygotowywałam uczniów do napisania kontr - rozprawki,  wskazywałam elementy 

spójności tekstu,  prezentowałam  metodę wprowadzania kontrargumentów, które się 

w rozprawce zbija, demonstrowałam, jak można napisać  wstęp, co może być jego elementem. 

Ponadto  uczyłam podopiecznych, że należy odpowiednio dobierać argumenty, uwzględniając 

stanowisko nadawcy - uczniów i odbiorcy - nauczyciela, a wiadomo, że forma dyskusji 

z nauczycielem jest zawsze miła sercu dojrzewających buntowników.  

Dlaczego wybrałam taki temat i lekko kpiące zabarwienie tekstu? 

Temat rozprawki powinien być chwytliwy, dotyczyć rzeczywistości, która otacza uczniów, jest 

związana z ich doświadczeniami. Jak łatwo zauważyć, argumenty, jakimi się posłużyłam, 

są argumentami stosowanymi przez samych uczniów, więc udowodniłam, im, że coś, co ich 

rzekomo przerasta („Rozprawka? Ja nie potrafię!”) jest składnikiem ich codziennej egzystencji. 

Forma zaproponowanej przez mnie rozprawki ma ładunek ironiczny, duża część klasy to tzw. 

„inteligentne lenie”, ta grupa uczniów świetnie wychwyciła kpinę, która emanuje z tekstu, 

sprowokowałam tym samym krótką dyskusję dotyczącą niewykorzystanych możliwości uczniów 

i tego, że stać ich na dużo lepsze efekty pracy. Zwłaszcza argument drugi wzbudził zdrowe 

„ święte oburzenie” („Pani myśli, że my nie moglibyśmy być w technikum?!”), które było 

punktem wyjścia do realizacji celu wychowawczego - motywowania do pracy. No, powiedzmy 

z siłaczkowym westchnieniem - próby realizowania tego celu. 

Jak omawiałam kompozycję? 

Uczniowie numerowali akapity, wskazywali część wstępną, argumentacyjną, podsumowującą, 

numerowali argumenty, liczyli zdania wstępu i zakończenia oraz zdania w poszczególnych 

argumentach, wskazywali lokalizację tezy. Praca nudna, ale za to bardzo konkretna, ponadto 

mająca na celu przypomnieć, że rozprawka rządzi się swoimi prawami, może być pisana według 

konkretnego schematu. W przypadku uczniów szkoły zawodowej to bardzo ważne, ponieważ 

w większości wypadków takie ukierunkowanie ma dla nich pozytywny ładunek motywacyjny 

(„muszę tyko odtworzyć pewien schemat”). 
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Jak walczyliśmy o spójność?  

Oczywiście wskazywaliśmy elementy spójności tekstu związane z procesem wnioskowania 

i sposoby nawiązywania do tematu pracy. Ponadto omawialiśmy elementy budujące zarówno 

spójność miedzyakapitową jak i międzyzdaniową. Starałam się także zwrócić uwagę uczniów na 

elementy kształtujące styl retoryczny i ukazujące emocje mówiącego, takie jak pytania, 

wykrzyknikowe zdania, forma 1 os. l. mnogiej. Potem zaprezentowałam przytoczenie sądów 

przeciwnika w akapicie 3. jako sposób na wprowadzenie własnego argumentu. 

Dylemat: jak zacząć? 

Omawiając szczegółowo kompozycję wstępu, uczniowie zwrócili uwagę na fakt, że zdanie 1. 

miało za cel wskazanie problemu, zdanie 2. i 3. - prezentowało, jak ten problem wygląda w ich 

środowisku, przedostatnie wypowiedzenie o charakterze pytania, które - choć w zmienionej 

formie - powtarzało pytanie problemowe, miało za zadanie wprowadzenie elementów 

retorycznych do wypowiedzi, aby przyciągnąć uwagę odbiorcy i jednocześnie zaprezentować 

wątpliwości mówiącego. Dopiero zdanie ostatnie nabiera charakteru wyrazistej tezy, której 

bronić mają uczniowie. Tak skonstruowany wstęp stanowi formę schematu, którym posłużyć się 

mogą uczniowie w czasie pisania kontr - rozprawki, co zresztą stało się potem zadaniem 

domowym uczniów. 

A skutki tych działań dydaktycznych? 

Uczniowie napisali swoje kontr - rozprawki, w których musieli wcielić się w rolę nauczycieli 

przekonujących, że zadania domowe trzeba zadawać i trzeba odrabiać. Może znalezione przez 

nich rozsądne argumenty przełożą się na ich systematyczniejszą pracę? Marzenia ściętej głowy? 

Może, ale przynajmniej zrobiliśmy krok naprzód ku poprawnemu pisaniu rozprawki. 

ROZPRAWKA 

Temat: Czy nauczyciele polskiego powinni nam zadawać zadania 

domowe? 

Prace domowe zadawane przez nauczycieli polskiego to mankament szkolnego życia. Większość 

osób w naszej klasie ma do nich lekceważący stosunek. Miewa to czasem przykre konsekwencje, 

które jednak wcale nie mobilizują nas do zmiany postępowania. Dlatego należałoby się 

zastanowić, czy zadania domowe mają jakikolwiek sens. Moim zdaniem, nauczyciele powinni 

z ich zrezygnować, co postaram się udowodnić w mojej wypowiedzi. 

Jako uczniowie szkoły zawodowej przygotowujemy się do wykonywania konkretnego zawodu. 

Jesteśmy obciążeni pracą w czasie praktyk zawodowych, nieraz po całym dniu mozolnego trudu 

ciężko zmobilizować się do intelektualnego wysiłku, dlatego nauczyciele powinni być wobec nas 

wyrozumiali i nie zadawać nam zadań domowych. 

Ktoś powie, że zadania domowe utrwalają poznany na lekcji materiał. Doskonalą umiejętności 

przydatne potem w dorosłym życiu. Uważam jednak, że dla nas najważniejsza jest praktyczna 

nauka zawodu, a uczenie się treści ogólnokształcących niepotrzebnie zabiera nam czas. Przecież 
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nie zamierzamy iść do technikum, a tym bardziej na studia! Zadania domowe są więc nam 

zupełnie zbędne. 

Spójrzmy na problem ze strony nauczyciela: trudzi się, by wymyślić nam atrakcyjne zadanie 

domowe, denerwuje się, że go nie wykonaliśmy, frustruje się przybywającymi w dzienniku 

jedynkami, irytuje, że lekceważymy jego polecenia. Po co? Czy nie przyjemniej byłoby nam 

wszystkim na lekcji, gdyby nie przykry początek w postaci jedynek za brak zadania? Tak więc 

dbałość o dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne naszych pedagogów każe również 

zrezygnować z zadawania zadań domowych. 

Sądzę, że powyższe argumenty są rozsądne, pokazują, iż zadania domowe są dla nas zbyt dużym 

wyzwaniem, a na wybranej przez nas drodze życiowej nie ma miejsca na niepotrzebną naukę. 

Nauczyciele powinni zadbać o nasze samopoczucie i wykazać zrozumienie, dzięki temu i oni 

będą mieli mniej stresującą pracę.  

Katarzyna Kaczmarek  

Nauczyciel języka polskiego ZSOŚ w Lesznie 
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Padlet na lekcji języka 
polskiego 

Sposób na lekcję 
Współczesna szkoła, a przede wszystkim nasi uczniowie stawiają przed nami, 
nauczycielami, nieustanne wyzwania. Dotyczą one głównie sposobów uatrakcyjniania lekcji, 
podejmowania prób zaangażowania ucznia w jej przebieg.  

Praktycy dobrze wiedzą, że poszukiwania owych sposobów nie mają końca.  I nie ma co 

narzekać, po prostu czasy są inne i one stawiają nauczyciela w roli ciągłego poszukiwacza 

nowych rozwiązań. To zwykle długi proces. Wszyscy doskonale wiemy, że to, co uda nam się 

osiągnąć w jednej klasie, niekoniecznie musi zadziałać w innej. 

Jednym ze sposobów aktywizowania uczniów może być padlet – wirtualna tablica korkowa, 

zwana także papierem internetowym. Bardzo przejrzyste i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące 

utworzenia takiej tablicy (czy też nawet konta) znajdą Państwo na stronie 

http://www.bibliotekarzopolski.pl/bo65-14.html 

Wykorzystałam tę formę na lekcji języka polskiego, na przykład przy ćwiczeniu umiejętności 

interpretacyjnych. W tym przypadku była to lekcja dotycząca przypowieści biblijnych. 
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Warunkiem realizacji takiej lekcji było posiadanie przez uczniów tabletów, telefonów, 

smartfonów, mających połączenie z Internetem. Wykorzystałam także komputer i rzutnik, aby 

tablica była wyraźnie widoczna dla wszystkich. 

Pierwszym krokiem było stworzenie przeze mnie tablicy, następnie uczniowie musieli skopiować 

na swoje urządzenia jej adres. Później przeczytaliśmy wybraną przypowieść, którą wspólnie 

zinterpretowaliśmy, doskonaląc tym samym umiejętność poszukiwania sensów naddanych. 

Następnie poznaliśmy kolejną przypowieść, ale praca z nią przebiegała już w parach. Uczniowie 

mieli w ciągu określonego czasu przedyskutować przypowieść, jej problem i uniwersalne 

znaczenie. 

Na mój znak, uczniowie w tym samym momencie musieli przenieść swe wnioski na padlet. 

Służyło to temu, aby żadna z par nie sugerowała się czyjąś interpretacją. Kiedy już wszyscy 

zamieścili krótkie, kilkuzdaniowe wnioski, porównaliśmy je. 

Dzięki takiemu przebiegowi pracy, wszyscy byli w nią zaangażowani; umożliwiło to także 

zaprezentowanie wyników pracy przez wszystkie pary. W przeciwieństwie do tradycyjnej 

metody, gdy ze względów czasowych nie zawsze byłoby to możliwe. 

Na zakończenie lekcji napisaliśmy wspólną notatkę na temat poznanej przypowieści, 

wykorzystując wnioski z zamieszczonych na padlecie interpretacji. 

Oczywiście, stosowanie tej formy pracy nie może być jedynym i częsty sposobem urozmaicenia 

lekcji. Niewątpliwie jednak, sądząc po reakcji uczniów, wartym uwagi. 

Polecam strony www:  

https://pl.padlet.com/ 

http://nowoczesnenauczanie.pl/inne/wyklad-online-tik-na-lekcjach-jak-zaczac/ 

Magdalena Kurzacz-Nagły 

Nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie 
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Przedszkolak uczy się języka 
obcego 

Czy (…) metody stosowane w nauczaniu języka obcego 

w przedszkolu powinny być inne niż te stosowane u dzieci 

starszych? 
Język służy do różnych celów, jest 

środkiem interakcji społecznej, 

pozwala realizować różne cele 

komunikacyjne, a więc można 

powiedzieć, że jest swego rodzaju 

działaniem, które łączy w sobie 

czynności typowo językowe, ale także 

pozajęzykowe jak np. komunikaty 

niewerbalne. Jest to szczególnie istotne 

w przypadku nauczania języka obcego 

na etapie przedszkola, gdzie o wiele 

bardziej istotne od stosowania kart 

pracy, kart obrazkowych czy 

multimediów wydaje się tworzenie 

takich sytuacji komunikacyjnych, które 

owszem angażują ucznia werbalnie, ale 

dają możliwość rozwoju poznawczego, 

fizycznego i emocjonalnego. Bardzo 

często zdarzają się w przedszkolach 

sytuacje, kiedy lektorzy łączą 

wprowadzanie nowego słownictwa 

z pokazywaniem  danego przedmiotu w rzeczywistości lub na obrazku. Zwyczajem staje się 

zatem powtarzanie podstawowych wyrażeń lub zwrotów, ale bardzo często prowadzi to tylko 

i wyłącznie do wyposażenia małego ucznia w określony zasób słów. Czy jednak daje 

to możliwość użycia języka w konkretnych kontekstach komunikacyjnych? Powtarzanie jest na 

pewno konieczne, ale powinniśmy pamiętać o  stwarzaniu takich sytuacji, w których dziecko 

uczestnicząc stosuje poznane słówka i zwroty w różnych kontekstach. Jest to szczególnie ważne 

z tego względu, że dzieci o wiele bardziej porządkują materiał, kierując się skojarzeniami, 

a rzadziej tylko i wyłącznie znaczeniem danego słowa. Punktem odniesienia dla dziecka jest 

właśnie kontekst sytuacyjny, który pozwoli na świadome reagowanie językowe w warunkach 

innych niż te, które panują zazwyczaj na zajęciach w przedszkolu. Dzieci myślą sytuacyjnie i tak 

też uczą się języka obcego. 
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Czy w związku z tym metody stosowane w nauczaniu języka obcego w przedszkolu powinny być 

inne niż te stosowane u dzieci starszych? Najistotniejsze jest to, aby planując pracę 

w przedszkolu, mieć na uwadze ich możliwości wynikające z ogólnego rozwoju na tym etapie. 

Na pewno stawia to poprzeczkę bardzo wysoko, ponieważ w przedszkolu od września 2017 roku 

wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą obowiązkowo realizować w ramach 

podstawy programowej nauczanie języka obcego. Czy wystarczy dostosować metody, czy być 

może równie istotna jest osoba nauczyciela? O tym, kto może nauczać języka obcego 

w przedszkolu, mówi rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). Czy jednak kwalifikacje to wszystko? Nauczyciel 

języka obcego powinien posiadać szeroką wiedzę o danym języku, powinien oczywiście biegle 

nim władać, ale powinien również mieć łatwość porozumiewania się z dziećmi na tym etapie 

rozwoju. Piosenki, wierszyki, rymowanki, kołysanki, różne zabawy muszą znaleźć się w 

podstawowym warsztacie pracy takiego nauczyciela. W typowym nauczaniu języka obcego 

uczymy jego struktur gramatycznych, umiejętności językowych, funkcji. We wczesnym 

nauczaniu ma to niewielkie zastosowanie, ponieważ tutaj język obcy powinien być kolejnym 

narzędziem do poznawania świata. Zabawy plastyczne (np. zespołowe przygotowanie makiet - 

dom, las), zabawy konstrukcyjno-techniczne (np. budowanie wieży z klocków, eksperymenty 

typu co pływa, co tonie itp.), zajęcia muzyczno-ruchowe ( np. gimnastyka w języku obcym) 

w połączeniu z językiem obcym będą z jednej strony aktywizować dzieci, z drugiej poszerzać ich 

wiedzę i umiejętności, ale poza tym będą doskonałą okazją do wyćwiczenia kluczowych 

umiejętności językowych jak słuchanie czy mówienie. I jeszcze jeden istotny element… 

nauczyciel języka obcego w przedszkolu powinien być również w pewnym sensie aktorem – 

aktorem, który nie tylko posługuje się kolorowymi planszami czy wpadającymi w ucho 

piosenkami. Musi potrafić zainteresować dzieci samym sobą, musi skupiać ich uwagę, musi 

stwarzać taki klimat zajęć, żeby wzbudzić w dzieciach ochotę do aktywności i zaangażowania. 

Tego niestety nie gwarantują nauczycielom nawet jak najlepsze kwalifikacje i jest to na pewno 

potwierdzenia tego, że żeby efektywnie uczyć dzieci języka obcego na etapie przedszkola 

nauczyciel musi posiadać kompetencje merytoryczne, metodyczne i co bardzo istotne 

specyficzną osobowość, która będzie jednym z podstawowych warunków aktywności dzieci 

podczas zajęć językowych. 

Justyna Kokocińska 

Doradca metodyczny w zakresie języków obcych nowożytnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie. 
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To speak or not to speak? 
Sprawność mówienia na 
lekcjach języków obcych 

Co zatem można zrobić, żeby mimo wszystko przygotować ucznia 

nie tylko do egzaminu, ale właśnie do tego, do czego służy język, 

a więc do użycia go w różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia 

codziennego? Proponuję zestaw ćwiczeń, gier i zabaw, które 

przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, dla grup o różnym 

stopniu zaawansowania, a które być może pomogą w rozwinięciu 

sprawności mówienia. 

 

Nauczanie języka obcego w szkole powinno być motywujące i przede wszystkim prowadzić do 

swobodnej komunikacji. Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym systemie edukacyjnym język obcy 

pojawia się już w przedszkolu, a od gimnazjum uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka 

obcego, można by rzec, że po ukończeniu wszystkich etapów edukacyjnych wśród absolwentów 

powinna być spora grupa poliglotów. A jak jest w rzeczywistości? Nauczanie języka obcego to 

opanowanie przez uczniów 4 sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania – 

i to one wszystkie składają się na pełen sukces komunikacyjny. W komunikacji jednak 

najistotniejsze wydaje się to, żeby mówić, a jak się okazuje z mówieniem w języku obcym 

niestety nie jest najlepiej. 
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W październiku 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki badań, których celem 

było właśnie sprawdzenie, w jakim stopniu sprawność mówienia jest ćwiczona na lekcjach 

języka obcego. Badanie efektywności nauczania języka angielskiego (BENJA) przeprowadzono 

w 172 szkołach, w ok. 300 klasach. Uczestniczyło w nich ponad 4700 uczniów (badani byli oni 

dwukrotnie pod koniec III i VI klasy) oraz ok. 250 nauczycieli anglistów i ok. 170 dyrektorów 

szkół. Część badania polegała na analizie obserwacji i transkrypcji nagranych lekcji. Celem 

badania było ustalenie m.in., jak nauczyciele w szkołach podstawowych uczą języka obcego, 

jakich materiałów używają, jakie umiejętności ćwiczą, które formy pracy są najczęściej przez 

nich stosowane. Związane jest to m.in. z wynikami innych badań przeprowadzonych przez 

Instytut Badań Edukacyjnych, tzw. BUNJO (Badanie uczenia się i nauczania języków obcych) 

i BUM (Badanie umiejętności mówienia), które wskazały na stosunkowo niską sprawność 

mówienia w języku angielskim. Badanie BENJA też to potwierdziło. 

„Badanie BUNJO pokazało, że uczniowie lubią lekcje języka angielskiego. To baza, na której 

można dalej budować. Owszem, są rzeczy, nad którymi należy popracować, ale to, że uczniowie 

lubią te lekcje, oznacza, że nauczyciele angielskiego już zrobili bardzo dużo” - oceniła 

Magdalena Szpotowicz, liderka Pracowni Języka Angielskiego z IBE. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość lekcji opiera się na pracy z podręcznikiem 

i nagraniami mu towarzyszącymi. Znacznie rzadziej nauczyciele korzystają z materiałów 

autentycznych tj. nagrań programów, filmów, piosenek, książeczek adresowanych do dzieci, dla 

których język angielski jest językiem ojczystym, wycinków z prasy czy stron internetowych. 

Wybierane przez nauczycieli formy pracy mogą zatem powodować, że dla ucznia przebieg lekcji 

będzie przewidywalny, a to z kolei może być przyczyną niskiej motywacji, małego 

zaangażowania, a co za tym idzie również ograniczenia możliwości rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych. Nie wyklucza to zupełnie ćwiczeń na tzw. mówienie, ale zazwyczaj są to 

krótkie reakcje językowe.  

Współautorka badań Dorota Campfield zwróciła uwagę, że „podczas lekcji nauczyciele mówią 

więcej niż uczniowie - wygłaszają średnio 69 proc. wszystkich zdań i 76 proc. słów, które padają 

na lekcji. Na wypowiedzi uczniów pozostaje więc znacznie mniej niż połowa czasu. Co więcej, 

na lekcji mówi się w dużej mierze po polsku - prawie połowa zdań i słów wypowiadanych przez 

nauczycieli i uczniów jest w tym języku.” 

Jak zatem można odpowiedzieć na postawione przeze mnie pytanie: to speak or not to speak? Co 

zrobić, żeby ta umiejętność była wyćwiczona na wysokim poziomie, aby efekt końcowy dawał 

gwarancję w miarę swobodnej komunikacji? Dlaczego uczą się wszyscy, a mówią tylko 

nieliczni? 

Opanowanie języka zależy od wielu czynników, jednym z istotniejszych jest sam uczeń, a wielu 

nauczycieli podkreśla duże znaczenie zbyt małej ilości godzin przeznaczonych na to, żeby 

w pełni mógł on opanować sprawność mówienia. Praca nad sprawnością mówienia wymaga na 

pewno różnicowania typów zadań językowych tak, aby skłaniać uczniów zarówno do dłuższych 

wypowiedzi na dany temat, jak też do angażowania ich w wymianę zdań lub informacji. Co 

zatem można zrobić, żeby mimo wszystko przygotować ucznia nie tylko do egzaminu, ale 

właśnie do tego, do czego służy język, a więc do użycia go w różnych sytuacjach 
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komunikacyjnych dnia codziennego? Proponuję zestaw ćwiczeń, gier i zabaw, które 

przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, dla grup o różnym stopniu zaawansowania, 

a które być może pomogą w rozwinięciu sprawności mówienia. Są to ćwiczenia, które rozwijają 

poprawność językową, płynność wypowiedzi lub też nastawione są na swobodę wypowiedzi 

i integrację grupy. 

Memory inaczej 
W tej zabawie nie potrzebujemy kart, gdyż ich funkcje spełniają sami uczniowie. Dwie osoby 

opuszczają salę, w tym czasie pozostali uczniowie otrzymują przypisane hasła i rozmieszczają się 

dowolnie w sali.  

Możliwe pary haseł to np. formy czasowników, bezokolicznik i Partizip Perfekt: laufen – ist 

gelaufen, stehen – hat gestanden; 

Uczniowie, którzy na chwilę wyszli, rozgrywają partię Memory, wywołując kolegów po imieniu, 

np. Kasia i Wojtek. Wywołane dzieci mówią na głos swoje role, np.: Kasia – laufen, Wojtek – ist 

gelaufen.  

Jeśli ich hasła tworzą parę, siadają, a dziecko grające otrzymuje punkt. Jeśli nie, pozostają na 

swoich miejscach. Gra toczy się tak długo, aż wszystkie pary zostaną znalezione i wszystkie 

dzieci usiądą.  

Zabawa w Detektywa – użycie czasu przeszłego.  
Uczniowie pracują w parach, jedna osoba otrzymuje listę czynności, które ma pantomimicznie 

przedstawić. Druga osoba jest detektywem, który ją śledzi.  

Detektyw dokładnie obserwuje i notuje wszystkie czynności. W fazie prezentacji detektywi 

opowiadają w czasie przeszłym, co robiła osoba śledzona.  

Wizytówki 
Nauczyciel przykleja każdemu uczniowi na czole karteczkę z nazwiskiem znanej osoby. Zadanie 

polega na odgadnięciu swojej fikcyjnej tożsamości poprzez zadawanie pytań. Dopuszczalne są 

tylko pytania, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”.  

Uczniowie pracują w zespołach kilkuosobowych, każdy uczeń może tak długo zadawać pytania, 

dopóki nie usłyszy odpowiedzi „nie”. Wówczas rolę pytającego przejmuje kolejna osoba. 

Alibi – zabawa, w której wszyscy uczniowie mają okazję dużo 

mówić w języku obcym.  
Uczniowie pracują w trzyosobowych zespołach. Jedna osoba z każdego zespołu to policjant. 

Nauczyciel informuje grupę, że poprzedniego wieczoru w okolicy napadnięto na bank. Wszyscy 

są podejrzani. Zadaniem każdej pary jest ustalenie wspólnego alibi. W tym czasie wszyscy 

policjanci pracują razem i próbują stworzyć listę pytań, które trzeba zadać podejrzanym w czasie 

przesłuchania. Następnie policjant przesłuchuje każdego podejrzanego osobno, aby ustalić 

ewentualne luki pomiędzy poszczególnymi alibi.  

W fazie prezentacji policjanci referują wyniki przesłuchania i orzekają, czy podejrzani są winni.  
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Ein Zeuge sein 
Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci, utrwalanie słownictwa dotyczącego opisu postaci. 

Pokazujemy przez krótką chwilę kolorowe zdjęcie. Uczniowie pojedynczo lub grupami zapisują 

najwięcej zapamiętanych szczegółów. Wygrywa ten, kto ma najwięcej prawdziwych informacji. 

Die Wortwiederholung 
Metoda na kreatywne pisanie lub mówienie, pobudzająca wyobraźnię. Można ją zastosować 

nawet w przypadku uczniów z niewielkim zasobem słownictwa. Podajemy możliwie prosty 

wyraz np. groβ, klein, rund, gut.  

Uczniowie podają nasuwające się im skojarzenia, np.: 

Rund ist mein Kopf  

Rund ist mein Topf 

Rund ist auch ein Schneckenhaus 

Rund ist das Loch von einer Maus. 

Uczniom zaawansowanym językowo można zaproponować pojęcia o „głębszym” znaczeniu, np. 

Liebe, Frieden, Eifersucht, Krieg, Tod: 

Liebe macht blind 

Liebe tut weh 

Liebe macht Angst 

Liebe ist schön  

Was stimmt hier nicht? 
Rozumienie dłuższych wypowiedzi monologowych, wyszukiwanie błędów i ich korekta. 

Nauczyciel powoli opowiada jakąś historyjkę, która zawiera sporą ilość nielogicznych 

informacji. Zadaniem uczniów jest natychmiastowa reakcja na nieścisłości i błędy rzeczowe 

zawarte w opowiadaniu. 

Uczniowie powinni nie tylko wyszukiwać błędy, lecz także poprawiać tekst. 

Der Marsmensch (Marsjanin) - rozwijanie umiejętności formułowania 

definicji 
Marsjanin otrzymuje prezent, kieruje pytania do jednego ucznia lub do całej klasy. Zabawa 

kończy się w momencie, gdy Marsjanin zrozumie przeznaczenie prezentu lub gdy zrezygnuje 

z dalszych pytań. 

Przykładowy przebieg zabawy: 

Marsjanin: Was ist das? 

Uczeń: Eine Dose Fisch. 

Marsjanin: Fisch? Was ist ein Fisch?...  

Historia bez końca 
Nauczyciel rozpoczyna historyjkę, w której przeplatają się szczęśliwe i nieszczęśliwe zbiegi 

okoliczności: 
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I went out for a walk. 

Unfortunately, it began to rain. 

Fortunately, I had an umbrella. 

Unfortunately  ……….. 

Dla ułatwienia można podać uczniom wcześniej bank czasowników lub całych wyrażeń.  

Musisz się wytłumaczyć! Explain yourself  
Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie siebie nawzajem w zabawnej sytuacji i zapisali 

zadanie na kartce. 

I saw you yesterday morning, you were kissing a frog in the street! 

Następnie zbiera kartki i rozdaje je w innej kolejności. Uczniowie muszą się ‘wytłumaczyć’, 

a reszta klasy może zadawać pytania. Nie uznajemy wyjaśnień typu nie pamiętam, to był ktoś 

inny. 

Guided role plays (rozmowy sterowane) 
Uczeń A: wita się, pyta o cenę …, dziwi się, że tak drogo, decyduje się na zakup, dziękuje. 

Uczeń B: odpowiada na przywitanie, podaje cenę, wyjaśnia dlaczego tak drogo, wyjaśnia jak 

dbać o…, żegna się. 

Uczniowie ‘słabsi’ dostają taki szkielet i według niego przygotowują dialogi. 

Uczniowie ‘lepsi’ bazują na szkielecie, ale ich zadaniem jest rozwinięcie dialogu.  

Niepodobne do siebie rodzeństwo: doskonała zabawa ćwicząca 

umiejętność budowy pytań i przeczeń w różnych czasach. 
Zabawa polega na tym, że dwie osoby mają odegrać rolę odmiennego w gustach rodzeństwa, 

przy czym pierwsza wypowiada się używając zdań twierdzących np.:  

I like cheese,  

druga zaś używa zdań przeczących np.:  

I don’t like cheese  

What do you know about…?  
Co wiesz o…? To bazowe pytanie. Każdy dostaje do tego np. jedno nazwisko znanej osoby 

(Steve Jobs, Lady Gaga, Silvio Berlusconi, etc) i musi z nim ruszyć na zbieranie informacji. 

Wypytać wszystkich, co wiedzą. Drążyć temat. Zbierać fakty, opinie, plotki, cokolwiek. 

Wszystko się liczy. Na koniec są odpowiedzialni za zdanie nam relacji ze swoich rozmów.  

6 countries 
Wypisz na tablicy sześć państw, np. Germany, the Czech Republic, China, Canada, Brazil, South 

Africa. Poproś, żeby każdy sam ułożył je w kolejności od najbardziej atrakcyjnego do najmniej 

atrakcyjnego, gdyby mógł wyjechać gdzieś na 6 miesięcy pracować i uczyć się. Niech porównają 

w parach. Wytłumaczą swoje wybory. Na koniec zajęć wróć do tematu, ale trochę zmień pytanie. 

Tym razem chodzi o sytuację, gdyby musieli gdzieś wyjechać na zawsze, bez możliwości 
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powrotu do kraju. Niech dostosują kolejność i porozmawiają z tym samym partnerem przez kilka 

minut o zmianach. 

Justyna Kokocińska 

Doradca metodyczny w zakresie języków obcych nowożytnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie. 
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Poznać uczniów, poznać 
siebie 

Pomysłów kilka na integrację 

We wrześniu każdy nowy wychowawca w naszej szkole otrzymuje 

możliwość przeprowadzenia w swojej klasie dnia integracyjnego, 

który uważam za świetnym pomysł. Wykorzystałam taki dzień i pod 

okiem naszego szkolnego pedagoga przeprowadziłam zajęcia. 

 

Od 9 lat jestem nauczycielką wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie 

jestem wychowawcą II klasy, jest to moje drugie wychowawstwo. Chciałabym się podzielić 

swoim doświadczeniem w pracy jako wychowawca. 

Porównując moje pierwsze wychowawstwo z ostatnim, widzę dużą różnicę. Z obecną klasą 

jestem bardziej zżyta i więcej wiem o swoich uczniach, czuję też, że oni bardziej mi ufają niż 

poprzednia klasa. Otrzymując drugie wychowawstwo, postanowiłam coś zmienić i bardziej 

poznać swoich uczniów. Zapisałam się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na 

szkolenie „Gry i zabawy integracyjne”, które pozwoliło mi na integrację z klasą oraz poznanie 

uczniów i przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć.  

We wrześniu każdy nowy wychowawca w naszej szkole otrzymuje możliwość przeprowadzenia 

w swojej klasie dnia integracyjnego, który uważam za świetnym pomysł. Wykorzystałam taki 

dzień i pod okiem naszego szkolnego pedagoga przeprowadziłam zajęcia.  
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Przykładowe gry i zabawy wykorzystane przeze mnie tego dnia: 
„Poznaj imiona”  – Ta zabawa pozwoli lepiej zapamiętać imiona grupy. Zapraszamy wszystkich, 

aby usiedli wygodnie w kręgu. Prowadzący może zacząć. Przedstawia się mówiąc swoje imię, 

kolejne osób, mówią swoje imię, a następnie mówią wszystkie imiona osób, które przedstawiały 

się wcześniej i jeszcze raz powtarzają swoje imię. 

„Wizytówki”  – Chcesz, aby nowa grupa poznała się w inny niż zawsze sposób? Wymieńmy się 

więc wizytówkami. Każdy z uczestników tworzy na kartce papieru swoją wizytówkę. Nie używa 

jednak do niej wyrazów. Rysuje na niej swoje cechy charakteru, zainteresowania, hobby czy 

ulubione rzeczy. Gdy każdy przygotuje już swoją wizytówkę, nasi gracze idą się przedstawić do 

innych. Pokazują swoje wizytówki i opowiadają, co się na nich znajduje i dlaczego. Po krótkiej 

prezentacji następuje wymiana wizytówek i ruszamy dalej. Tym razem opowiadać będziemy nie 

o sobie, ale o osobie, której wizytówkę mamy w ręku. Pozwalamy, aby wizytówki zmieniły 

swoich właścicieli kilkukrotnie. Następnie wszyscy spotykają się w jednym miejscu 

i podsumowując zadanie każdy opowiada o osobie, której wizytówkę posiada. 

„Pole minowe” – W wyznaczonym miejscu należy ustawić przeszkody (mogą to być np. gazety, 

których nie wolno nadepnąć). Jednemu z uczniów zawiązujemy oczy i klasa musi bezpiecznie 

przeprowadzić go z punktu A do punktu B tylko za pomocą komunikatów słownych.  

Następnie podzieliłam klasę na zespoły 5 i 6 osobowe i poprosiłam, aby narysowały np. duży 

kwiat i każdy płatek miał symbolizować jedną osobę. W środku kwiatka uczniowie mieli wypisać 

6 lub 7 cech wspólnych (np. wszyscy mamy rodzeństwo, lubimy czytać, nosimy okulary itd.). 

Natomiast w płatkach każdy sam miał wypisać 4 rzeczy, które go różnią od pozostałych. Zabawa 

ta zmusza grupę do rozmowy ze sobą i poznawania się.  

Na początku roku przeprowadziłam też ankietę, w której pytałam uczniów o ich słabe i mocne 

strony. Dałam im też możliwość, aby mogli mi napisać coś od siebie, co chcieliby, abym o nich 

wiedziała, a wstydzą się powiedzieć. Ankieta była naprawdę świetnym pomysłem i polecam 

każdemu wychowawcy, aby taką ankietę zrobił sam w swojej klasie. 

Z moją drugą klasą w czerwcu wyjechałam na wycieczkę szkolną, która była nastawiona na 

integrację oraz wzajemne poznanie. Skorzystałam z oferty firmy proponującej survival; 

profesjonalnie przeszkolone osoby czuwały nad naszym bezpieczeństwem i przebiegiem zabaw. 

Do zadań klasy należało rozbicie obozowiska, rozpalenie ogniska, pozyskanie wody zdatnej do 

picia. Oczywiście ja jako wychowawca we wszystkich zadaniach brałam udział, aby móc się z 

nimi zintegrować i lepiej poznać. Świetna zabawa oraz integracja klasy.  

Podsumowując, bardzo ważne jest, aby poznać swoich uczniów, dużo z nimi rozmawiać, brać 

udział w zabawach integracyjnych, a wtedy nasza klasa będzie nam ufać i wiedzieć, że z każdym 

problemem może się do nas zgłosić.  

Hanna Wein – Lasecka 

Nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich 

w Lesznie 
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Czytać każdy może… 
„Nikt nie czyta oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, 

i tylko dlatego, że nas zmuszają siłą” 
To zdanie wypowiedziane przez bohatera „Ferdydurke” słyszymy niczym mantrę z ust wielu 

współczesnych uczniów. Opinię tę powtarzają nauczyciele, rodzice, dziennikarze. Na szczęście 

nie dotyczy ona wszystkich młodych ludzi, którzy z różnych względów sięgają jednak po książki. 

Wśród nich są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Żeby poznać bliżej ich 

preferencje czytelnicze, przeprowadziłyśmy ankietę oraz ranking najbardziej poczytnych tytułów. 

Wyniki nie były zaskakujące i odpowiadały modzie na literaturę fantastyczną oraz fantasy. 

Uznałyśmy, że najlepszym sposobem popularyzowania czytelnictwa jest nawiązanie dialogu 

z młodzieżą i zaakceptowanie jej gustów. Dlatego też przy zakupie książek wybierałyśmy 

właśnie te proponowane przez uczniów pozycje. Znalazły się wśród nich książki Sapkowskiego, 
Grzędowicza czy Lovecraft'a. 

Najlepszą formą rozbudzenia zainteresowań czytelniczych jest propagowanie literatury przez 

rówieśników. Odpowiadając na tę formę promocji zorganizowałyśmy konkurs na prezentację 

multimedialną „To warto przeczytać”.  

 

Uczniowie w atrakcyjnych dla młodzieży wystąpieniach wykorzystali fragmenty filmów, zdjęcia, 

muzykę, a także własną grafikę prezentując prozę Tolkiena, Dukaja, Orwella. Emocje 

towarzyszące prelegentom udzieliły się słuchaczom, którzy z niekłamanym zainteresowaniem 

wysłuchali wystąpień. 



 

 40 

 

W przeprowadzonej ankiecie zapytałyśmy także uczniów o najskuteczniejsze formy 

popularyzowania czytelnictwa. Wśród proponowanych odpowiedzi takich jak: konkursy, lekcje 

biblioteczne, kontakty z miejską biblioteką, uczniowie zdecydowanie wybrali happeningi. 

Dlatego też podjęłyśmy wyzwanie 

i wspólnie z młodzieżą właśnie w tej formie 

przygotowaliśmy „Listopad poetycki”. 

Działania obejmowały różne miejsca szkoły. 

Rano na ścianie budynku witał młodzież 

olbrzymi napis z aforyzmem Leca: 

„Twórzcie o sobie mity, bogowie nie 

zaczynali inaczej”. 

Na drzwiach sal lekcyjnych uczniowie 

zawiesili wiersze tematycznie związane 

z realizowanymi tu przedmiotami. Podczas 

przerwy młodzież częstowała wszystkich 

ciastem i owocami z „wkładką literacką”, 

a na korytarzach rozbrzmiewała muzyka. 

W holu szkoły uczniowie prezentowali 

teledyski nie tylko „z krainy łagodności”. 
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Odkrycie poezji w zaskakujących i oryginalnych przestrzeniach zachęciło młodzież do jej 

przeczytania, a element zaskoczenia i zabawy sprowokował do twórczej aktywności. Ożywienie 

„szarej rzeczywistości” najbardziej zafascynowało grupę bezpośrednio zaangażowaną 

w przygotowania, która na nowo odkryła poezję Świetlickiego, Bukowskiego i Wojaczka. 

 

Tę formę działania wykorzystałyśmy też podczas przeprowadzenia akcji „Idole naszych książek”. 
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Młodzież w przebraniach bohaterów literackich przemierzała korytarze szkoły, zachęcając 

rówieśników do odwiedzenia biblioteki i sięgnięcia po nowości literackie. 
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Okazało się, że wytrącenie młodych ludzi z rutyny codzienności oraz element zaskoczenia stały 

się, dobrym sposobem na zainteresowanie ich książką. Doświadczenia podpowiadają nam, by nie 

odrzucać gustów czytelniczych młodzieży i okazać im zainteresowanie z nadzieją, 

że w przyszłości sięgną także po inne pozycje. 

 

Iwona Wawrzyniak, Małgorzata Goździńska 

Nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie 
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Bajkoterapia metodą pracy 
z dziećmi 

Bajkoterapia jest jedną z metod terapii adresowaną do pracy z dziećmi w wieku od czterech do 

dziewięciu lat. Najważniejszym celem bajkoterapii jest odprężenie, zredukowanie problemów 

emocjonalnych występujących wśród dzieci oraz wspieranie ich w rozwoju osobistym. W XX 

wieku terapeutyczną wartość literatury dziecięcej odkrył Bruno Bettelheim, amerykański 

psycholog, psychiatra i pedagog. W podręczniku „Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach 

i wartościach baśni” przedstawił pogląd, iż „baśnie stanowią odzwierciedlenie wewnętrznych 

problemów dziecka tkwiących w jego podświadomości i pomagają mu je uzewnętrznić”. 

W ostatnim czasie bajkoterapia zyskuje coraz większą popularność, bowiem dzieci poprzez 

literaturę chętnie „otwierają” się na dany problem.  

Bajki terapeutyczne mają formę opowiadania i koncentrują się wyłącznie na sytuacjach trudnych 

emocjonalnie (np. lęku przed ciemnością, wizytą u lekarza, śmiercią ulubionego zwierzątka). 

„Ich fabuła usytuowana jest w fantastycznym, nierealnym świecie, a bohaterowie mają podobne 

problemy do tych, które spotykają dzieci w realnym życiu. Przyjaciele, czyli inne postaci 

bajkowego świata pomagają rozwiązywać problemy w sposób racjonalny, oparty o założenia 

koncepcji poznawczo-behawioralnej”. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż bajki terapeutyczne 

„nie narzucają sposobu myślenia, jedynie pokazują alternatywne sposoby interpretacji 

wydarzeń”. Dużą rolę odgrywają także zawarte w nich symbole i metafory, dzięki którym 
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dziecko samo odkrywa wiedzę o sobie i otaczającej rzeczywistości.  Bajki pomagają dzieciom 

w niwelowaniu pojawiających się lęków, pokazują jak należy sobie radzić i przedstawiają pewne 

wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci poprzez identyfikację z bohaterami zaczynają 

rozumieć świat, co pozwala im lepiej radzić sobie z występującymi trudnościami. 
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Bajki nacechowane terapeutycznie ze względu na pełnione funkcje dzielą się na bajki 

relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. Bajki relaksacyjne oparte są na 

wizualizacji i jak sama nazwa wskazuje mają na celu wywołanie uspokojenia, odprężenia 

i rozluźnienia. Fabuła bajek odbywa się w miejscu spokojnym, bezpiecznym i przyjaznym dla 

dziecka. Najczęściej jest nim świat zwierzęcy lub roślinny. Słuchacz poznaje opisywane miejsce 

za pomocą zmysłu wzrokowego, słuchowego i czuciowego, co przyczynia się do rozwijania 

dziecięcej wyobraźni. Zupełnie innym typem bajek są bajki psychoedukacyjne. Najważniejszym 

ich zadaniem jest wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka. Główny bohater doświadcza 

podobnego problemu do tego, który przeżywa dziecko. Dzięki temu „zdobywa ono 

doświadczenie, gdzie uczy się, jakie wzory zachowania należy zastosować, rozszerza swoją 

samoświadomość, co sprzyja uczeniu się zachowania w sytuacji trudnej”. Bajki te najczęściej 

wykorzystuje się w profilaktyce, aby oswoić dziecko przed nową, nieznaną sytuacją. Z kolei 

bajki psychoterapeutyczne, w przeciwieństwie do poprzednich, charakteryzują się rozbudowaną 

fabułą. „W swojej strukturze zawierają wszystkie elementy bajek psychoedukacyjnych, 

poszerzone o wsparcie emocjonalne”. Bajki te oprócz redukcji lęku, złości, gniewu mają za 

zadanie „dowartościować dziecko, które jest w trudnej sytuacji, dać wsparcie poprzez 

zrozumienie, akceptację, budowanie pozytywnych emocji, nadziei, przyjaźni, jaką zapewniają 

bajkowe postacie oraz przekazać odpowiednią wiedzę o sytuacji lękotwórczej i wskazać sposoby 

radzenia sobie”. Według M. Molickiej, prekursorki bajkoterapii w Polsce, bajki terapeutyczne 

adresowane są do wszystkich dzieci, bez względu na to czy w danym momencie przeżywają 

sytuacją trudną. 
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W 2012 r. rozpoczęłam pracę w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Rawiczu. Od 2013 r. 

zainicjowałam prowadzenie zajęć warsztatowych z elementami bajkoterapii w rawickich 

przedszkolach. Obecnie prowadzę je w trzech placówkach. Raz w miesiącu spotykam się 

z poszczególnymi grupami dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Przedszkolaki słuchają czytanej bajki 

terapeutycznej (wykorzystuję utwory przede wszystkim M. Molickiej, J. Śniarowskiej 

i E. Śnieżkowskiej-Bielak), dostosowanej odpowiednio do ich poziomu, a następnie rozmawiamy 

o poruszanym problemie.  Zajęcia staram się urozmaicać różnymi zabawami, które nawiązują do 

przeczytanych treści. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach, uważnie słuchają, 

zadają pytania i biorą aktywny udział w zabawach. 

 

Bibliografia: 

• Molicka M., Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań: Media Rodzina, 2002 

• Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia: rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata 

społecznego i siebie, Poznań: Media Rodzina, 2011 

Wioleta Wardyba – Niziałek  

Nauczyciel bibliotekarz CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawiczu. 
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Fonoholizm 
Pokaż mi swój telefon, a powiem Ci kim jesteś. 
Nauczyciel wchodzi do klasy, ale uczniowie nie zwracają na niego uwagi, są zajęci swoimi 

telefonami. Nie reagują na próby rozpoczęcia lekcji. 

To skrajność czy codzienność współczesnej polskiej szkoły?  

Jak często zaczynamy lekcję od słów „Chowamy telefony komórkowe!” Czy jeśli o tym nie 

przypomnimy, telefony leżą na ławkach? Czy uczniowie korzystają z nich na lekcjach? Kiedy 

nauczyciel powinien zacząć się niepokoić i jak powinien zareagować, gdy uczeń za dużo korzysta 

z telefonu? 

W wielu szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów podczas lekcji, a w szczególności 

podczas sprawdzianów.  Czy jest on jednak przestrzegany? Nauczyciele obserwują, że zakaz 

odbierania wiadomości jest notorycznie łamany. Podkreślają też, że uczniowie nie robią tego 

złośliwie, ale odruchowo. Telefon „zabzyczy” w kieszeni, sprawdzają, co się pojawiło. 

Oprócz prób używania telefonów w trakcie klasówek często niepokoi też widok uczniów 

na przerwach; siedzą z telefonami, smartfonami, grają i czatują, zamiast rozmawiać. 

Fonoholizm, czyli nałogowe używanie telefonu to uzależnienie znajdujące się na liście coraz 

bardziej powszechnych uzależnień behawioralnych, czyli od wykonywania czynności (hazard, 

gry, Internet, praca, zakupy). Coraz trudniej je też klasyfikować, bo nowoczesne urządzenia są 

wzbogacane w coraz to nowsze funkcje. Problem uzależnień behawioralnych jest mniej znany od 

uzależnienia od środków chemicznych i środków psychotropowych, mniej jest dostępnych badań 

na ten temat. Jednym z nielicznych jest badanie „Młodzież a telefony komórkowe” zrealizowane 

przez TNS OBOP w ramach kampanii „Uwaga! Fonoholizm” Próbowano w nim odpowiedzieć 

na pytanie „Czy wśród młodzieży w Polsce można już mówić o fonoholizmie?”10 
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Badania wykazały, że nastolatki używają komórek niezależnie od pory dnia i miejsca – w szkole, 

w domu, w trakcie czasu wolnego, który można przeznaczyć na innego rodzaju aktywność. 

Często też o telefonach rozmawiają, są na bieżąco z nowościami i funkcjami. 

Według wyników badania najczęściej używane przez młodzież funkcje telefonu to wysyłanie 

esemesów 76 %, oraz dzwonienie 70%.  Muzyki z pomocą telefonu słuchało codziennie 65% 

badanych nastolatków. Zdjęcia i filmy robiło aż 92% z czego 30 % kilka razy w tygodniu. Co 

trzeci nastolatek nie był w stanie sobie wyobrazić spędzenia dnia bez telefonu, co trzeci wróciłby 

po niego do domu. Ponadto dzięki nowym funkcjom w komórkach dwie trzecie badanych 

traktowało telefon, jako podstawowe źródło zdobywania wiedzy. 

Badania potwierdzają również to, o czym mówią nauczyciele, aż 60% badanych korzystało 

z komórek w trakcie lekcji, aż 18 procent ściągało podczas klasówek. 

Nie lepiej jest na spotkaniach rodzinnych. Posiłek spożywany „w towarzystwie” komórki jest 

czymś oczywistym dla prawie połowy nastolatków, co czwarty korzysta z telefonu w kinie i 

teatrze, a 8% także w kościele podczas mszy. Badanie TNS OBOP to zostało przeprowadzone 

trzy lata temu. Już widać, że dane dzisiaj uległyby zwiększeniu. Dzięki nowym dużym ekranom i 

internetowi w komórce robienie zdjęć, filmików oraz ich umieszczanie w sieci jest dzisiaj 

powszechne. Komunikacja bezpośrednia traci więc na znaczeniu. 

Gdzie zaczynają się granice uzależnienia? 
Problem zaczyna się wtedy, gdy telefon nie służy już tylko do komunikowania się, bo nie ma 

innej możliwości, tylko staje się jedynym środkiem komunikacji. Służy do autokreacji, 
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stworzenia alternatywnej osobowości internetowej, bo dziecko czuje się niepewnie w tzw. realu 

i próbuje coś sobie w ten sposób zrekompensować. Jeżeli chce mieć telefon, bo potrzebuje się 

nim pochwalić kolegom, to też problem, ale nie z uzależnieniem, tylko z poczuciem własnej 

wartości. Posiadanie drogiego telefonu służy podnoszeniu samooceny. 

 - Nauczyciel powinien reagować wtedy, gdy w związku z używaniem urządzenia elektronicznego 

dziecko nie uważa na lekcjach, gdy rodzice mówią, że próbowali już wszystkiego, odebrali 

komputer, a dziecko dalej się nie uczy.– wyjaśnia Filip Pierowski, psycholog i specjalista terapii 

uzależnień - Po odstawieniu komputera często dziecko korzysta nadmiernie z telefonu. Dlatego 

raczej bym nie mówił o fonoholizmie, a o niewłaściwym korzystaniu z sieci.11 

Wielu rodziców sądzi, że gdy odetną dziecko od komputera, problem zniknie. A tak naprawdę 

chodzi o to, że dziecko nie potrafi sobie poradzić z komunikacją, nie wie, jak rozmawiać 

o swoich problemach w świecie realnym, więc próbuje to robić na różne sposoby w świecie 

wirtualnym. 

Nadużywanie telefonu i Internetu ma wiele negatywnych skutków: zaniedbywanie obowiązków, 

relacji z bliskimi, pogorszenie stanu zdrowia, utrata radości życia. Nadmierne używanie telefonu 

wpływa też na koncentrację podczas nauki zarówno w szkole jak i w domu. Trudno skupić się, 

gdy reaguje się na każdy dźwięk i wciąż myśli o tym, że trzeba odpisać.  

Uzależnienie od telefonu komórkowego, szczególnie u osób młodych, skutkuje postępującym 

wycofywaniem się ze świata zewnętrznego.  

Telefon przyspawany do ucha bądź ręki, czyli charakterystyka osoby uzależnionej od 
telefonu komórkowego: 

• Przywiązuje wielką wagę do 

posiadania telefonu 

komórkowego; 

• Musi mieć go cały czas przy 

sobie, często nosi również ze 

sobą dodatkową, naładowaną 

baterię; 

• Kiedy nie ma ze sobą 

naładowanego aparatu, odczuwa 

głęboki dyskomfort, analogiczny 

do tego, jaki następuje po 

nagłym odstawieniu narkotyku, 

objawia się on: złym nastrojem, niepokojem, irytacją, bezsennością, a nawet atakami 

paniki; 

• Jest dla niej pośrednikiem i najważniejszym narzędziem w codziennych kontaktach z 

innymi; 
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• Używanie telefonu nie wypływa już z konieczności (takich jak praca), a jest podyktowane 

czynnikami natury emocjonalnej i społecznej; 

• Odczuwa przymus ciągłego kontaktowania się z kimś bez konkretnego celu; 

• Ustawicznie, nerwowo nasłuchuje sygnału dzwonka bądź dźwięku sygnalizującego 

otrzymanie SMS-a; 

• Telefon służy jej do sprawowania nieustannej kontroli nad najbliższymi; 

• By usprawiedliwić swoje zachowanie, powołuje się na wygodę i bezpieczeństwo; 

• Odczuwa silną potrzebę przynależności do grupy i bycia akceptowanym przez nią; 

• Cierpi na fobię społeczną bądź lęk przed samotnością, ma niską samoocenę; 

• Woli kontakt telefoniczny niż rozmowę twarzą w twarz; 

• Maskuje lęki bądź zaprzecza doświadczaniu lęków; 

• Płaci bardzo wysokie rachunki telefoniczne; 

• Niekiedy odczuwa smutek, nudę, brak ochoty na współżycie seksualne i brak apetytu.12 

Telefoniczna samotność czyli o skutkach. 
Osoba uzależniona coraz bardziej unika bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i coraz więcej 

czasu spędza samotnie. By nie odczuwać dotkliwego poczucia osamotnienia, zaczyna jeszcze 

intensywniej korzystać z telefonu i ma poczucie posiadania rozległej sieci kontaktów. Są to 

jednak często znajomości pozorne, w których nie wytwarza się głębsza więź. W sytuacji, gdy 

człowiek poszukuje pomocy czy zwyczajnego kontaktu, nieraz okazuje się, że nie może na te 

osoby liczyć, co powoduje zburzenie misternie zbudowanych złudzeń i popadnięcie w kryzys. 

Ponadto ograniczanie się do kontaktu telefonicznego odcina osobę uzależnioną od posługiwania 

się i odczytywania u drugiej osoby ekspresji emocjonalnej. W takich kontaktach traci się także 

wiele z autentyczności i spontaniczności bycia z drugim człowiekiem. 

Fonoholizm pociąga za sobą również konsekwencje typowe dla wszystkich uzależnień: 

• zanik innych zainteresowań, 

• gwałtowane wahania nastroju, 

• zaburzenia snu i odżywania, 

• nadużywanie leków i narkotyków, 

• konflikty z bliskimi (dom, praca) 

• kłopoty w życiu zawodowym. 

Kluczem do uporania się z fonoholizmem, podobnie jak przy innych uzależnieniach, jest dotarcie 

do problemów, które stanowią rzeczywistą przyczynę uzależnienia. Sugeruje się również, by 

osoba, którą zawładnął telefon komórkowy, stopniowo ograniczała czas korzystania z niego.13 

W szkole zapobiegać nadmiernemu korzystaniu z urządzeń elektronicznych można, robiąc to co 

od wieków robili nauczyciele, tylko w przypadku innych przewinień – stosować jasne zasady 

                                                 
12

 Soszyńska J., Na smyczy, czyli o uzależnieniu od telefonu komórkowego 
13

 Soszyńska J., Na smyczy, czyli o uzależnieniu od telefonu komórkowego 



 

 52 

dotyczące korzystania z telefonów, uczyć od samego początku, że lekcja to nie jest odpowiedni 

czas na używanie komórki. Dzieci i młodzież będą przestrzegać tych zasad, jeśli będzie ich 

przestrzegał również nauczyciel. 

Zofia Szabel-Zakrzewska 

Nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
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Wartości potrzebne od zaraz  
Kształtowanie wartości, wychowanie w szkole nie może być 

przypisane tylko do zajęć z wychowawcą. 
Zupełnie zbędne będzie w tym miejscu przypominanie oblicza współczesnego świata. 

Obserwujemy je na co dzień. W tym świecie funkcjonują również nasi uczniowie. Nie jest też 

moim celem utyskiwanie, jacy oni są, ale niewątpliwie obserwacja rzeczywistości, szczególnie 

w kontekście więzi międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, nie nastraja optymistycznie. 

Kształtowanie wartości, wychowanie w szkole nie może być przypisane tylko do zajęć 

z wychowawcą. 

Wychowawcą w szkole jest każdy z pracowników. A oto niektóre z przykładów życia szkolnego 

ilustrujących potrzebę działań, naprawy sytuacji.  

� Miejsce – korytarz szkolny, sytuacja - przerwa 

 

Wiemy, które sytuacje mogą nas bulwersować, dlatego nie będę ich tu ujmować.  

Rzecz w tym, że wychowywać w szkole można jedynie wspólnie; nie wystarczy zwrócenie 

uwagi przez jednego nauczyciela, a reszta z nas pozostanie obojętna.  

Bardzo prosta zależność, która jednakże może przynosić pozytywne skutki. 

� Miejsce – klasa szkolna. Sytuacja – lekcja, jeden z uczniów zabiera głos. Reakcje 

niektórych innych uczniów są wyrazem głośnej dezaprobaty, lekceważenia, cynizmu. 

Taka sytuacja nie może pozostać bez reakcji nauczyciela. Reagując, kształtujemy także 

szacunek dla siebie. 
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� Miejsce – klasa szkolna, sytuacja – praca w grupach. Co najczęściej obserwujemy? 

Pozorowanie pracy. Tak uczniowie nie nauczą się ani uczciwości, ani odpowiedzialności. 

Godząc się na to, akceptujemy, aprobujemy taki stan rzeczy. Dobrze byłoby ustalić 

zasady, np. każdy podaje przykład, potrafi wyjaśnić przykład podany przez kolegę, nie 

zachowuje się lekceważąco. Może to nie wystarczyć, ale jest jakąś próbą zmiany 

nastawienia ucznia do zadania. 

 

� Miejsce – klasa, sytuacja – konflikt np. między nauczycielem a uczniem. Oboje 

zdenerwowani, emocje narastają. Konflikt może tylko eskalować. Co więc zatem zrobić? 

Być może pozytywne rozwiązanie przyniesie zastosowanie formuły: „Jesteśmy 

zdenerwowani, porozmawiajmy o tym później”. Inteligencji emocjonalnej też trzeba się 

uczyć. Jej znajomość może budować nowe wartości, polepszać interakcje międzyludzkie. 



 

 55 

 

� Miejsce – klasa, sytuacja – uczniowie przezywają się, nie potrafią prowadzić 

konstruktywnego dialogu. Konieczne działania w kierunku ćwiczenia komunikacji 

interpersonalnej – po to, by budować mosty zamiast murów (J. Stewart, „Mosty zamiast 

murów”). Musi to być działanie długofalowe. 

 

� Miejsce – szkoła, klasa, sytuacja – naruszanie obowiązujących zasad społecznych. Trzeba 

ustalić kodeks zasad. Opinia o rzekomej jego nieskuteczności jest niepoważna. 

Odwoływanie się do argumentu, że uczniowie będą je (zasady) łamali, nie przekreśla 

wagi takiego zbioru. Czy my, dorośli, nie łamiemy zasad? A jednak są one niezbędne – 

są swoistym drogowskazem wyznaczającym granice. 
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� Czy coś jeszcze możemy? Wiele, ale wspólnie. Jak wprowadzamy zajęcia z komunikacji 

interpersonalnej, to informujemy wszystkich uczących o zwracanie szczególnej uwagi na 

ten aspekt życia społecznego. Człowiek popełnia błędy, narusza normy społeczne, ale jest 

istotą społeczną i nieustannie musi sobie to uświadamiać, również jako przedstawiciel 

społeczności szkolnej. Na wszystko potrzeba czasu i dlatego niezbędne jest uzbroić się 

w cierpliwość, bo droga do uzyskania efektów może być długa. 

� Prawa, ale i obowiązki. Oczywiście to nie wszystkie wartości niezbędne od zaraz, lecz 

tylko niektóre z ich. Młodzi ludzie nie zawsze rozumieją, że człowiek oprócz praw ma 

także obowiązki, a wypełnianie obowiązków to również forma współczesnego 

patriotyzmu. Wypowiedź powyższa jest przed wszystkim próbą baczniejszego zwrócenia 

uwagi na problem wspólnego wychowywania w szkole. 

Źródło ilustracji: Internet. 

Iwona Gubańska 

Nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
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Kalendarium zmian w prawie 
– nie tylko oświatowym 

opublikowanych pomiędzy 1 listopada 2015 r. a 29 lutego 2016 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 - 10: 

1. 6 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1827 rozporządzenie MEN z dnia 

23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – weszło 

w życie 1 stycznia 2016 r., 

2. 9 listopada 2015 r. opublikowano w M. P. - poz. 1077 obwieszczenie MEN z dnia 

23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 

3. 13 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1872 rozporządzenie MEN z dnia 

2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości 

i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – 

weszło w życie 1 września 2016 r. (z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2017 r.), 
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4. 18 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1903 rozporządzenie Prezesa RM 

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji 

Narodowej – weszło w życie 18 listopada 2015 r., z mocą od dnia 16 listopada 2015 r., 

5. 24 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1942 rozporządzenie MEN z dnia 

2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – weszło w życie 1 stycznia 2016 r., 

6. 29 grudnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2222 rozporządzenie MSiT z dnia 

18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów – weszła w życie 1 stycznia 2016 r., 

7. 30 grudnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2294 rozporządzenie MEN z dnia 22 

grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 – weszło w życie 1 stycznia 2016 r. 

8. 14 stycznia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 64 ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – weszła w życie 15 stycznia 2016 r., 

ze wskazanymi wyjątkami, - (art. 98 zawiera zmiany ustawy o systemie oświaty) 

9. 16 lutego 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 188 ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. 

o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury 

pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. – weszła w życie 

1 marca 2016 r. 

10. 17 lutego 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 195 ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r. - (art. 34 

zawiera zmianę art. 20t ust. 8 ustawy o systemie oświaty) 

Przepisy zmieniane - 7: 

1. 9 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1831 rozporządzenie MEN z dnia 23 

października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla 

nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego – weszło w życie 10 grudnia 2015 r., 

2. 13 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1873 rozporządzenie MEN z dnia 

6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego – weszło w życie 28 listopada 2015 r., 

3. 26 listopada 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1973 rozporządzenie MEN z dnia 10 

listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na 

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 

wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków – weszło w życie 1 stycznia 2016 r., 
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4. 1 grudnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2005 rozporządzenie MPiPS z dnia 10 

listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika – weszło w życie 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem 

§ 1 pkt 2 (nowy wzór umowy o pracę), który nabrał mocy z dniem 22 lutego 2016 r., 

5. 28 grudnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2199 ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - 

weszła w życie 1 stycznia 2016 r., - art. 1 i 2 dotyczy uregulowań nt. środków na 

doskonalenie nauczycieli w KN, - art. 13 na realizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, 

6. 31 grudnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2354 rozporządzenie MRPiPS z dnia 22 

grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach 

organizacyjnych – weszło w życie 1 stycznia 2016 r., 

7. 8 stycznia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 35 ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie 23 

stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 

1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r., 

Teksty jednolite aktów prawnych (1) – 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. 21 grudnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2156 obwieszczenie Marszałka Sejmu 

RP z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie 

oświaty. 

Leszek Jan Zaleśny 

Wicedyrektor w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 

„Problemy Oświaty i Wychowania”, czasopismo wydawane przez Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie, od grudnia 2015 r. ukazuje się w wersji elektronicznej – w formacie PDF 

na stronie internetowej http://cdn.leszno.pl/poiw oraz w formie tagów. 

Zawiera artykuły poświęcone dydaktyce, wychowaniu, prawu oświatowemu, a także relacje 

z konferencji, z życia szkoły.  

Zespół redakcyjny tworzą nauczyciele konsultanci Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie. Autorami tekstów są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy 

innych placówek. 

„Problemy Oświaty i Wychowania” są otwarte na inicjatywy czytelników, na ich współudział 

w tworzeniu czasopisma, w związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy.  

Mamy nadzieję, że w ten sposób umożliwimy też Państwu dzielenie się swoim doświadczeniem, 

promocję osiągnięć uczniów, szkoły itp. Sądzimy, że stworzymy tym samym także szansę 

publikacji nauczycielom starającym się o awans zawodowy.  

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie, pomysły.  

Przed przesłaniem materiału prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dla autorów publikacji 

i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dla autorów (zakładka „Problemy Oświaty 

i Wychowania”). W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. 

Konsultacje dla autorów publikacji: od poniedziałku do piątku – w godzinach od 13.00 – 15.00, 

po uprzednim umówieniu się. tel. 65 529 – 90 – 62, wew. 41 

Niech Państwa przekonają słowa Brendy Ueland, autorki książki „Jeśli chcesz pisać”: 

(…) żadne pisanie nie jest stratą czasu – żadna kreatywna praca, gdzie uczucia, wyobraźnia, 

inteligencja muszą pracować.  
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