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Podziękowania 
 

 

 

 

 

Czasem odchodzimy, nie żegnając się wcale. Czasem 
pożegnanie nie ma większego znaczenia, gdy mamy tak 

wiele wspomnień do stracenia... 
 

Dziękujemy  

Pani Grażynie Poprawskiej 
 

Szanowni Państwo, jedynie praca zespołowa może 

przynieść pożądane efekty. I tak było również  

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie za 

sprawą pani Grażyny Poprawskiej, która 1 września 

br. przeszła na emeryturę. Jej życzliwość 

kształtowała charakter naszej placówki.  

Jej uśmiech i wyrozumiałość doceniali również Państwo, 

uczestnicy naszych szkoleń. Myślę, że i Państwo, i my – 

pracownicy CDN, nie zapomnimy Jej dobroci  

i odpowiedzialności za wykonywana pracę. 

Ksiądz Jan Twardowski napisał: 

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy 

dopiero wszystko się zaczyna.  

I takiego podejścia do nowego etapu w życiu wszyscy, 

Grażynko, Ci życzymy, dziękując za wszystko, w czym nas 

wspomagałaś.  

Redakcja 
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Dziękujemy  

Panu Piotrowi Świdzińskiemu 

 
Szanowni Państwo, pracę w CDN zakończył 

również pan Piotr Świdziński, który nie 

przyjmował do wiadomości twierdzenia, że 

coś jest niemożliwe. Zawsze szukał dróg wyjścia 

i konstruktywnych rozwiązań.   

Redakcja „Problemów Oświaty  

i Wychowania” chciałby Panu Piotrowi 

szczególnie podziękować za wkład 

włożony w wydawanie naszego pisma, za 

innowacje, których był autorem.  

Za cierpliwość w wyjaśnianiu 

zawiłości technicznych, za spokój, 

jaki wprowadzał swoim podejściem 

do różnych zadań. Za to, że 

współtworzył z nami zespół.  

Życzymy szczęścia i dobrych ludzi wokół siebie.  

 

Redakcja 

 

 

Na świecie wspaniałe jest nie to, w którym miejscu stoimy, lecz to, w jakim kierunku 

podążamy. 

                          Oliver Wendell Holmes 
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Od redakcji 
 

 

 

 

 

To już niestety jesień. Dni coraz krótsze, 

dla niektórych smutniejsze (ach, ta 

jesienna chandra!). Kryje się w nich 

jednak jakaś nadzieja. Na co? Na 

głębsze refleksje i oczywiście czas na 

lekturę. Z tą nadzieję przekazujemy 

Państwu kolejny, 4. numer „Problemów 

Oświaty i Wychowania” w wersji 

elektronicznej, a 3. w tym roku.  Na 

poprzedniej stronie zamieściliśmy 

podziękowania dla pracowników CDN, 

których wkład w działalność naszej 

placówki jest niepodważalny, szczególnie w przypadku związanej z CDN bardzo, bardzo wiele lat – 

pani Grażyny Poprawskiej.  

Polecamy oczywiście wszystkie teksty zamieszczone w tym wydaniu czasopisma, ale prosimy zwrócić 

uwagę na „Pytania zadawane sobie”. Autorka, Karolina Nowak, doradca metodyczny w zakresie 

matematyki, w sposób niezwykle oryginalny łączy refleksję z dydaktyką. Opracowała również 

materiał pod tytułem „Rozumowania i argumentacja”, niezmierne przydatny w edukacji 

matematycznej.  

Wielu z Państwa słyszało zapewne o koncepcji Planu Daltońskiego. Miło nam poinformować Państwa 

o tym, że teorię i praktykę Planu Daltońskiego zaprezentuje na zajęciach W CDN pani dr Dorota 

Domagała, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Szkoła otrzymała 

Certyfikat Szkoły Daltońskiej.  

Odwiedzają nas nauczyciele innych szkół i chętnie zapoznają się z naszymi doświadczeniami. 
Zachęcamy do przeczytania informacji o naszych osiągnięciach  na stronach internetowych: 

www.plandaltonski.pl 

Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska 1 

                                                 
1 Informacja pochodzi ze strony internetowej Szkoły im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu 
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Dziecko musi być tak wyposażone, aby mogło rozwiązywać zagadnienia dziecięcego wieku, nim 
stanie oko w oko z problemami wieku młodzieńczego i dojrzałego.2 

To chyba trafne wyjaśnienie idei Planu Daltońskiego.  

O współpracy w procesie kształcenia bardzo interesująco pisze pan Cezary Główka, nauczyciel 

Zespołu Szkół Elektroniczno-Komunikacyjnych w Lesznie, doktorant. Będą Państwo mieli okazję 

poszerzyć wiedzę na temat klastrów, pojęcia zapewne wielce enigmatycznego dla niektórych z nas.   

Otwieramy nowy dział naszego czasopisma - Witrynę Literacką – i bardzo prosimy o jej 

współtworzenie. W tym numerze wiersze pani Jadwigi Mendyki. Zbiory jej tekstów wzbogacone 

zostały przez uczniów III Klasy TOR (technik organizacji reklamy) Zespołu Szkół Elektroniczno-

Telekomunikacyjnych w Lesznie. Są oni autorami grafiki i składu komputerowego, a opiekę 

merytoryczną sprawowali nad nimi pani Barbara Napieralska i pan Cezary Główka.  

 

Trudno w tym miejscu scharakteryzować wszystkie zamieszczone teksty, dlatego bardzo prosimy  

o wyrozumiałość – i czytelników, i autorów.  

Lekturę „Problemów Oświaty i Wychowania” czas zacząć.  

 

W imieniu zespołu redakcyjnego 

Iwona Gubańska 

 

 
 

P.S.  

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym. 

                                                 
2 http://www.dalton.org.pl/letters/Biuletyn-Stowarzyszenia-2015.pdf 
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Pytania zadawane sobie (kontynuacja cyklu) 
 

 

 

 

 

 

Karolina Nowak 

nauczycielka matematyki w III LO w Lesznie 

nauczyciel doradca metodyczny 

w zakresie matematyki w CDN w Lesznie 

 

 

 W pracy nauczyciela pytania pełnią kluczową rolę. Jednak standardowa sytuacja polega 

przeważnie na tym, że zadajemy je naszym uczniom – rzadziej sobie. Powszechne jest też ubolewanie, 

że odpowiedzi uczniów nie są poprawne, wyczerpujące lub, że nie padają wcale. A może ten 

komunikat ze strony uczniów powinien skłonić nas do zadania pewnych pytań sobie? 

Czy słucham moich uczniów? 

Czy jestem przez nich rozumiana?  

Czy daję wystarczającą ilość czasu na odpowiedź? 

Czy zachęcam do swobodnych poszukiwań? 

Czy doceniam ich pomysły? 

Czy stwarzam atmosferę zaufania, tolerancji i wsparcia? 

Czy potrafię zachęcać i motywować? 

Czy potrafię zaciekawić? 

Czy umiem przekazać konstruktywną informację zwrotną? 

Odpowiedzi na te i inne pytania układają się u mnie (a jakże!)  

w kształt sinusoidy. Znaczy to, ni mniej ni więcej, że są moim 

udziałem zarówno wzloty, jak i upadki. A skoro tak, to wrodzona skłonność do analiz każe mi 

przeprowadzić takową także i w tym przypadku. Posłużę się w tym celu metodą metaplanu zmieniając 

nieco kolejność pytań dla lepszej kompozycji tej wypowiedzi: 

1) Jak chciałabym, aby było? 

Uczeń: 

 Chętnie uczestniczy w lekcjach matematyki. 

 Jest aktywny i uśmiechnięty. 

 Nie zraża się niepowodzeniami, jest wytrwały podczas rozwiązywania problemu. 

 Potrafi dyskutować, bronić swojego sposobu rozumowania. 

 Niższa ocena nie jest dla niego porażką, ale wyzwaniem – wie, że może ją poprawić. 

 Potrafi współpracować z kolegami, dzieli się swoimi umiejętnościami oraz uczy się od 

innych. 
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 Pracuje w swoim tempie – ma świadomość swoich możliwości i nie czuje się z tego 

powodu gorszy. 

 Chętnie odrabia zadania domowe. 

 Nie demonstruje braku umiejętności matematycznych. 

2) Jak jest? (posłużę się obrazem populacji uczniów klas pierwszych, których objęłam 

od pierwszego września) 

Uczeń: 

 Jest przerażony lub przynajmniej wystraszony. 

 Niechętnie ujawnia swoje umiejętności matematyczne. 

 Prezentuje pozorny luz, aby zamaskować ewentualne braki. 

 Chce otrzymywać dobre oceny, odnosić sukcesy, zdać maturę. 

 Liczy na pomoc i wsparcie innych. 

 Oczekuje, że nauczyciel będzie „spoko”. 

 Nie wie, co robić, gdy nie potrafi rozwiązać zadania. 

 Boi się, że okaże się gorszy od innych. 

 Marzy o dobrych studiach, pracy, przyjaźni, miłości. 

 Na uśmiech odpowiada uśmiechem – bo, jak mawia moja koleżanka, działają „neurony 

lustrzane”. 

3) Co zrobić, aby było tak, jak powinno być? (posłużę się opisem tego, co sama zrobiłam) 

Nauczyciel:  

 Wita uczniów uśmiechem – żeby nie usłyszeć kiedyś: 

„codziennie nas wita przybita kobita”. 

 Pyta uczniów o ich zainteresowania i pasje. 

 Poleca wykonać dowolną pracę związaną z ich 

zainteresowaniami: rysunek, zdjęcie, plakat, mapę 

myśli, piosenkę, wiersz, opowiadanie, film, model, 

prezentację, zagadkę, rebus itp., w której przejawi się 

jakieś ziarno matematyki. 

 Ustala z uczniami zasady współpracy – „kontrakt”, 

choć tego tak nie nazywam, ponieważ słowo to zbytnio 

kojarzy mi się z wyrachowaniem. Zasady oparte są na 

uczciwości obu stron, zaufaniu i zrozumieniu. 

 Diagnozuje ich umiejętności w sposób przyjazny, 

niewywołujący przykrych skojarzeń z kolejnym 

egzaminem, który ma na celu poukładać uczniów  

w szufladkach i nakleić etykiety.  

 Daje okazję do wspólnej pracy, pozwala poznać się 

wzajemnie. 

 Zwraca się do uczniów po imieniu – mają wizytówki 

lub po prostu wskazani wypowiadają swoje imię. 
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 Rozdaje karteczki zielone, żółte i czerwone, na których uczniowie piszą odpowiednio  

o swoich nadziejach, zasobach i zdolnościach, obawach. 

A uczeń? Jak reaguje? 

 Jest zdziwiony, podchodzi po lekcji i mówi, że zawsze bał się matematyki. 

 Chętnie mówi, co lubi robić po lekcjach, co jest dla niego ważne. 

 Nie rozumie, jak zdołam ocenić testy, skoro ich nie podpisywali. 

 Wyraża swoją osobowość. 

 Mówi, że chce się dobrze uczyć (mieć dobre stopnie), często jednak nie wie, jak to 

zrobić. 

 Pokazuje, że chce nauczyć się samodzielności, ale nie często ma ku temu warunki. 

 Pyta, czy może napić się wody, bo przed matematyką był wf. 

 Jest otwarty. 

Wydawałoby się, że skoro wiemy, co zrobić, aby było tak, jak być powinno, to należy to po prostu 

zrobić.  

 

Dlaczego więc jest tak trudno? 

Może dlatego, że boimy się zaryzykować i postępować zgodnie z własnym rozsądkiem 

i przekonaniem? Oto jest pytanie. 

    

Karolina Nowak 
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Założenia koncepcji Planu Daltońskiego 
 

 

 

 

 

dr Dorota Domagała 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

w Szkole Podstawowej w Śmiglu 

 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju, budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów, wyposażanie  

w umiejętności i wiadomości umożliwiające kształcenie na kolejnych etapach edukacji, rozwijanie 

cech pozwalających na konstruktywną współpracę w zespole – to tylko niektóre z zadań stawianych 

współczesnej edukacji. Nauczyciel w realizacji tych zadań może posłużyć się różnymi rozwiązaniami 

metodycznymi. Jedną z propozycji, zyskującej coraz większą popularność jest Plan Daltoński. Jest to 

koncepcja pedagogiczna, która została opracowana przez nauczycielkę Helen Parkhurst na początku 

XX wieku w Stanach Zjednoczonych. 

Rozwijała się w Anglii i wielu krajach 

Europy a w Polsce była popularna  

w okresie międzywojennym szczególnie 

po wydaniu książki Helen Parkhurst 

„Wykształcenie według Planu 

Daltońskiego”3. H. Parkhurst chciałaby 

nauczanie masowe w klasie zastąpić 

samodzielnym uczeniem się dzieci  

w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się 

we własnym tempie, pobudzić do 

współpracy, zastosować indywidualne 

sprawdzanie wyników pracy u każdego 

ucznia przez nauczyciela. Ogromną 

zaletą tego podejścia do kształcenia jest 

indywidualizacja, usamodzielnianie 

uczniów, stymulowanie ich motywacji, 

ambicji do osiągania coraz wyższego 

poziomu rozwojowego, a co 

najważniejsze do nabywania sztuki uczenia się i umiejętnego funkcjonowania w grupie społecznej czy 

w społeczeństwie.4  

                                                 
3 Helen Parkhurst, Wykształcenie według Planu Daltońskiego, Lwów-Warszawa, 1928 

4 B.Śliwerski, Recepcja planu daltońskiego Helen Parkhurst w Polsce (wprowadzenie do książki), R.Rohner, H.Wenke, Pedagogika 

planu daltońskiego, Łódź 2011, s.17-18 
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Edukacja daltońska opiera się na trzech zasadach: wolność, samodzielność i współpraca. Zasady te 

powiązane są z trzema cechami człowieka: wolnością, kreatywnością oraz indywidualnością 

wewnątrz wspólnoty. Wolność w koncepcji daltońskiej jest powiązana  

z odpowiedzialnością. Dziecko może korzystać z wolności, dokonywać wyborów, ale muszą to być 

działania odpowiedzialne.  Z tego względu mówiąc o zasadach daltońskich wymienia się nie 

wolność, ale odpowiedzialność. Powierzając dzieciom odpowiedzialność za proces uczenia się, 

powierzamy im odpowiedzialność za wynik tego procesu oraz za jego przebieg.  

W tradycyjnym systemie edukacji uczniowie są wykonawcami zadań narzucanych im przez 

nauczyciela. W systemie daltońskim nauczyciel jest organizatorem sytuacji w których uczniowie 

podejmują działania. Właśnie to może być dla nauczyciela trudne, ponieważ musi on wyjść poza 

własne przyzwyczajenia a dominującą rolę pozostawić uczniom, którzy sami decydują o sposobie 

wykonania zadań, czasie i ich kolejności. Odpowiedzialność nie dotyczy wyłącznie procesu 

dydaktycznego, ale również wychowawczego, nie zamyka się tylko w murach szkoły, ale również 

przenosi się na dom ucznia. Podobnie jak druga zasada daltońska – samodzielność. Uczeń 

samodzielnie (i odpowiedzialnie) podejmuje decyzje, dokonuje wyboru sposobu działania, 

samodzielnie rozwiązuje problemy. Podczas takich działań dziecko dostrzega i ocenia własne 

możliwości, uczy się refleksji, doskonali umiejętność rozwiązywania problemów i pokonywania 

trudności. Samodzielność jest jedną z potrzeb rozwojowych dziecka, której zaspokojenie dorośli 

często uniemożliwiają.  

Trzecią zasadą Planu Daltońskiego jest współpraca. Na poziomie wychowawczym dotyczy edukacji 

społecznej i wzajemnego szacunku w kontaktach interpersonalnych. Jest to wdrażanie dzieci do 

umiejętności współpracy z każdym, nie tylko z najbliższym kolegą.  R. Rohner uważa, że do 

współpracy dydaktycznej należy podejść w sposób bardziej zróżnicowany. O wartości dodanej 

edukacji można mówić wtedy 

gdy pozwolimy uczniom na 

wspólną pracę nad treściami 

kształcenia. Oznacza to, że 

na potrzeby pracy nad 

określonymi partiami 

materiału tworzyć należy 

grupy jednorodne, z kolei dla 

innych partii materiału lepiej 

sprawdzają się grupy 

niejednorodne. Wspomniany 

wyżej pedagog wyróżnia 

dwa typy form pracy: grupy 

współpracujące i grupy 

wzajemnej pomocy. W przypadku grup współpracujących uczniowie w parach lub w zespołach 

kilkuosobowych otrzymują zadanie do wykonania. W przypadku grup wzajemnej pomocy uczniowie 

otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każdy uczeń może w razie potrzeby 

poprosić kolegę lub koleżankę o wyjaśnienie. Uczniowie nie przeszkadzają sobie wzajemnie  

i pomagają sobie gdy jest to konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo 

konkurencji i rywalizacji. Podstawą współpracy jest komunikacja. W naturalnych sytuacjach dzieci 
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przyswajają sobie podstawowe umiejętności komunikowania się, takie jak: słuchanie, ciche mówienie, 

dzielenie się wiedzą, uzasadnianie, życzliwe reagowanie na siebie, zadawanie pytań, wyjaśnianie, 

wspierające komentowanie, itp. Uczenie się przez współpracę wpływa pozytywnie na klimat w klasie 

dając warunki do lepszej pracy.5 

Współpraca w Planie Daltońskim dotyczy nie tylko uczniów, ale występuje również w relacji uczeń – 

nauczyciel. Nauczyciel jest gotowy do współpracy gdy uczniowie zwrócą się do niego o pomoc. 

Charakteryzowane trzy podstawowe zasady Planu Daltońskiego dotyczą wszystkich uczestników 

procesu edukacyjnego: uczniów, nauczycieli i rodziców. Nauczyciel zanim zdecyduje się na 

wprowadzanie edukacji daltońskiej powinien ją zaakceptować. Kim jest nauczyciel w edukacji 

daltońskiej?  Powinien być strategiem, inicjatorem, konsultantem i na końcu oceniającym. Zadaniem 

nauczyciela jest przygotowanie bazy i zaaranżowanie w odpowiedni sposób przestrzeni tak, aby 

umożliwić dzieciom samodzielną pracę. Ważniejszym i zapewne trudniejszym dla nauczyciela jest 

zmiana pewnych przyzwyczajeń i postaw.  

 

Koncepcja pedagogiczna Planu Daltońskiego powstała na początku XX wieku. Nasuwa się pytanie, 

czy można ją z powodzeniem realizować w szkole XXI wieku?  

Przed polską szkołą stawia się zadanie przygotowania dziecka do funkcjonowania w nowoczesnej 

rzeczywistości XXI wieku wymagającej elastyczności, gotowości do podejmowania odpowiedzialnych 

decyzji, podejmowania coraz to 

nowych wyzwań. Absolwenci naszych 

szkół mają charakteryzować się 

umiejętnościami społecznymi  

i kompetencjami komunikacyjnymi. 

Analizując założenia koncepcji Planu 

Daltońskiego można zauważyć, że 

doskonale wpisują się w potrzeby 

nowoczesności, że wychowanek szkoły 

daltońskiej bez trudu sprosta 

wyzwaniom XXI wieku. Elastyczność 

koncepcji daltońskiej odwołuje się do 

zdolności twórczych ucznia i nauczyciela. Można ją dopasować do każdej szkoły i do każdego etapu 

edukacyjnego. Szkoły daltońskie różnią się między sobą, a każda z nich przechodzi proces rozwijania 

własnej formy organizacyjnej. 
 

  

                                                 
5   R.Rohner, H.Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Łódź 2011, s.43-46 



13 | S t r o n a  
 

Scenariusze zajęć rewalidacyjnych 
 

 

 

 

 

Małgorzata Jankowska 

Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 5  

im. K. Kurpińskiego w Rawiczu 

Imię i nazwisko prowadzącego: Małgorzata Jankowska  

 

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem klasy VI szkoły podstawowej 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 

Data zajęć: 15.10.2015 r.  

Temat zajęć: List do kolegi  

 

Cele ogólne: 

- rozwijanie procesów poznawczych: pamięć, 

mowa, myślenie, koncentracja uwagi    

- kształtowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych 

- poprawa jakości pracy mózgu  

- rozbudzanie wiary we własne siły  

- wdrażanie do celowej pracy  

- budowanie atmosfery bezpieczeństwa  

- rozwijanie zainteresowań i pasji  

 

Cele operacyjne:  

- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem  

- utrwalanie formalnych zasad formułowania pism użytkowych – stałe elementy listu, stosowanie 

wielkiej litery, rozplanowanie graficzne  

- zachęcanie do opowiadania o swoich zainteresowaniach i pasjach 

- kształtowanie umiejętności pisania listu do kolegi/koleżanki  

- rozwijanie twórczego myślenia  

- rozwijanie pamięci wzrokowej 

- uwrażliwianie zmysłu dotyku  

- relaksacja, rozładowanie napięcia, zabawa  
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Forma pracy: indywidualna  

 

Metody pracy:  

- słowna (rozmowa, instrukcja)  

- ćwiczenia praktyczne (karty pracy)  

- ćwiczenia językowe usprawniające wypowiedzi pisemne i ustne  

- metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona   

Pomoce: karta pracy ,,List do kolegi”, długopis, kartki papieru, drewniane klocki, chustka do 

przewiązania oczu, woda mineralna, kubki plastikowe . Wykorzystano karty pracy i propozycje 

ćwiczeń z pozycji ,,Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim” pod kierunkiem Ireny Sosin.   

 

Przebieg zajęć:  

1. Powitanie, przedstawienie tematu zajęć, określenie z uczniem głównych zadań i celów zajęć. 

2. Gimnastyka mózgu: ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej – ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, 

pozycja Dennisona, Słoń, punkty pozytywne. 

3. Karta pracy ,,List do kolegi” – zadanie ucznia polega na przeczytaniu treści listu (karta pracy), 

uzupełnieniu pustych miejsc właściwymi wyrazami z ramki oraz uzasadnieniu użycia wielkich 

liter  w wykorzystanych wyrazach i zwrotach. Przypomnienie, utrwalanie oraz zapisanie stałych 

elementów listu.  

4. Napisz list…- zadanie dla ucznia polega na samodzielnym napisaniu listu do kolegi, w którym 

opowie mu o swoich ciekawych zainteresowaniach sportowych. Uczeń stara się zachować 

zasady pisania listu. Odczytanie listu, sprawdzenie wspólnie z nauczycielem poprawności 

wykonania zadania.  

5. ,,List od kolegi…” – uczeń otrzymuje list od kolegi z klasy. Zadanie polega na przeczytaniu listu 

oraz sprawdzeniu błędów. Uczeń samodzielnie sprawdza i podkreśla błędy oraz stara się je 

uzasadnić.  

6. Podsumowanie zajęć - uczeń określa własnymi słowami, czego się dziś nauczył. 

7. Murarz – zabawa klockami drewnianymi na zakończenie zajęć. Nauczyciel układa klocki wg 

własnego pomysłu, uczeń przygląda się ułożonym klockom, a następnie z zawiązanymi 

oczami, stara się ułożyć je w taki sam sposób. Kiedy kończy zadanie , zdejmuje chustkę 

 i sprawdza poprawność wykonania zadania.  

 

Bibliografia:  

1.,,Materiały  do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ćwiczenia 

 i karty pracy” pod kierunkiem Ireny Sosin. 

Wydawca Forum Media Polska. Poznań 2015r.    
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Imię i nazwisko prowadzącego: Małgorzata Jankowska  

Data zajęć: 10.12.2015r.  

Temat zajęć: Mój świat – zajęcia psychoedukacyjne  

 

Cele ogólne: 

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć  

- rozwijanie werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć 

- rozwijanie twórczego myślenia  

- uświadomienie sobie swoich zainteresowań, potrzeb, marzeń, 

- rozwijanie pozytywnych myśli i uczuć  

- zachęcanie do wypowiadania się na własny temat  

- budowanie atmosfery bezpieczeństwa  

- wzmacnianie poczucia własnej wartości  

- stwarzanie okazji do osiągania sukcesu  

 

Cele operacyjne:  

       - uczeń rozpoznaje emocje na obrazku – plakacie (strach, złość, 

radość, smutek, duma) 

                   - uczeń wyraża słownie, jak czuje się osoba na obrazku  

                   i co mogło jej się przydarzyć 

               - uczeń potrafi niewerbalnie zaprezentować różne 

uczucia  

- uczeń stara się rozpoznać emocję, którą nauczyciel 

wyraża w sposób niewerbalny  

- uczeń potrafi dopasować – skojarzyć kolor z daną emocją                  

                                    - uczeń potrafi określić, co czuje w danej chwili  

                                                        - uczeń potrafi narysować siebie  

- uczeń tworzy plakat przedstawiający jego świat (ulubione potrawy, zainteresowania, zajęcia, czas 

wolny, przedmioty, zwierzęta, marzenia itp.)  

 

Forma pracy: indywidualna  

 

Metody pracy:  

- słowna (instrukcja, rozmowa) 

- ćwiczenia praktyczne (karty pracy, plansze edukacyjne, obrazki)  

- metoda aktywizująca – plakat  

Pomoce: karta pracy „Co się stało?”, karta pracy „Pokaż, co czujesz?”, plansze – obrazki 

przedstawiające różne emocje, kartki papieru, kredki, karta pracy „Tak się dzisiaj czuję!”, kolorowe 

czasopisma, nożyczki, klej. Wykorzystano karty pracy i propozycje ćwiczeń z pozycji „Materiały do 

pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” pod kierunkiem Ireny Sosin.   

 

 



16 | S t r o n a  
 

Przebieg zajęć:  

1. Powitanie, przedstawienie tematu zajęć. 

2. Praca z plakatem – obrazkiem „Co się stało?” – zadanie ucznia polega na rozpoznaniu  

i nazwaniu jaką emocję wyraża każda z twarzy. Uczeń stara się określić, jak może czuć się 

osoba na obrazku i co mogło jej się przydarzyć.  

3. „Pokaż , co czujesz?” – nauczyciel wykłada karteczki z nazwami różnych emocji, uczeń 

odczytuje nazwy emocji, a następnie nauczyciel odwraca karteczki. Pierwszą karteczkę losuje 

uczeń i podaje nauczycielowi . Zadaniem nauczyciela jest swoją osoba – niewerbalnie, 

zaprezentować o jakie uczucie chodzi, a uczeń musi odgadnąć, jakie uczucie przedstawia 

nauczyciel. Przy drugiej karteczce następuje zamiana ról.  Zabawa trwa do wyczerpania 

karteczek.  

4. „Wyraź to rysunkiem” – nauczyciel wypowiada na głos nazwę uczucia, a zadaniem ucznia jest 

zamalowanie kartki na taki kolor, z jakim kojarzy mu się dana emocja. Na koniec następuje 

omówienie zadania: uczeń stara się wytłumaczyć, dlaczego wybrał takie kolory. 

5.  „Tak się dzisiaj czuję!” – uczeń otrzymuje kartę pracy   

z narysowaną buzią, do której trzeba dorysować minę 

przedstawiającą, co uczeń czuje w danej chwili. 

Następnie uczeń pokazuje rysunek i mówi: „Czuję 

się….”  

6. Mój świat – uczeń w wyznaczonym miejscu na dużej 

kartce papieru rysuje siebie. Nauczyciel  

przygotowuje dla ucznia wycinki z różnych 

kolorowych czasopism. Zadaniem ucznia jest 

zastanowienie się i poszukanie różnych 

fotografii przedstawiających czynności, które 

uczeń lubi robić, ulubione potrawy, przedmioty, zwierzęta, sposoby spędzania wolego czasu. 

Uczeń przykleja wokół siebie różne ilustracje, które ukazują jego świat. Na zakończenie 

następuje omówienie pracy.  

7. Zakończenie zajęć, podziękowanie uczniowi za współpracę.  

  

Bibliografia:  

1.,,Materiały  do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Ćwiczenia i karty pracy” pod kierunkiem Ireny Sosin.  

Wydawca Forum Media Polska. Poznań 2015r.    
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Komentarz autora scenariuszy.  

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, a także magistrem 

pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. W zawodzie pracuję od dziewięciu lat. Moim 

zainteresowaniem od kilku lat są także zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej z wychowankami lub uczniami.  Dwa lata temu ukończyłam studia 

podyplomowe z oligofrenopedagogiki, a zajęcia rewalidacyjne prowadziłam po raz pierwszy  

w trakcie ubiegłego roku szkolnego.  Muszę przyznać, że były one dla mnie wielkim wyzwaniem.  

Przygotowałam program zajęć 

oraz solidnie przeanalizowałam 

orzeczenie, aby dobrze zaspokoić 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

mojego ucznia. Cały czas 

szukałam pedagogicznych 

inspiracji oraz ciekawych 

pomysłów. Korzystałam z wiedzy 

teoretycznej oraz pracowałam 

różnymi metodami. Szczególnie 

cenna stała się dla mnie 

propozycja pod tytułem 

„Kinezjologia Edukacyjna wg P. 

Dennisona z zestawami ćwiczeń” 

w formie płyty DVD. Propozycja ta skierowana jest dla uczniów  

i nauczycieli w celu polepszenia koncentracji, organizacji oraz komunikacji w całościowym procesie 

uczenia się. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę to praca tą metodą była dla mnie  

i mojego ucznia miłą zabawa i bardzo twórczą edukacją. Gorąco polecam! Inną propozycją godną 

polecenia jest publikacja pod kierunkiem pani Ireny Sosin „Materiały do pracy z uczniem  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ćwiczenia i karty pracy.”  Książka ta okazała 

się być dla mnie niezwykle cenna, albowiem zawierała ciekawe ćwiczenia do pracy z tekstem, karty 

pracy rozwijające wypowiedzi ustne i pisemne, ćwiczenia kształtujące procesy poznawcze oraz 

ćwiczenia psychoedukacyjne. Należy zaznaczyć, że moje inspiracje to tylko propozycje do pracy. 

Każdego ucznia musimy bowiem prowadzić indywidualnie, zgodnie z jego możliwościami 

rozwojowymi i potrzebami. Scenariusze opracowane przez mnie pozwoliły mi realizować zamierzone 

cele. Przed wszystkim mój uczeń pracował w atmosferze bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji. 

Próbował wyrazić swoje uczucia i potrzeby, chociaż było to dla niego bardzo trudne. Prowadząc 

zajęcia starałam się wzmacniać pozytywny kontakt emocjonalny i zachęcać ucznia do współpracy. 

Bywało różnie, ale warto było podjąć to wyzwanie. Zajęcia rewalidacyjne nauczyły mnie dużo pokory 

i cierpliwości w stosunku do drugiej osoby. Warto o tym pamiętać i korzystać z własnego 

doświadczenia.  

 

                                 Małgorzata Jankowska   
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Rzecz o rozumowaniu i argumentacji w nauczaniu matematyki 
 

 

 

 

Karolina Nowak 

nauczyciel doradca metodyczny 

w zakresie matematyki 

 

Rzecz o rozumowaniu i argumentacji w nauczaniu matematyki 

 

 W maju 2015 roku do matury 

przystąpił pierwszy rocznik 

absolwentów liceów, którzy przez 

wszystkie etapy edukacyjne 

realizowali nową podstawę 

programową. Chciałabym 

przyjrzeć się wymaganiom 

ogólnym podstawy w odniesieniu 

do obowiązkowego przedmiotu 

maturalnego – matematyki. 

Wydaje się, że po tych kilku latach 

pracy z nową podstawą 

programową, powinniśmy na 

temat jej realizacji wiedzieć już wiele. Uzyskane doświadczenia informują zarówno o tym, jakie 

pozytywne zmiany stały się naszym udziałem, ale także obnażają słabe punkty procesu 

dydaktycznego, które w konsekwencji powodują osiągnięcie pewnych umiejętności uczniów na 

poziomie niewystarczającym w kontekście tak egzaminów zewnętrznych, jak i życia codziennego. 

Podejmę próbę analizy procesu nauczania matematyki, obierając za kierunek rozważań jedno  

z wymagań ogólnych podstawy programowej: umiejętność rozumowania i argumentacji.  

Pragnę zaakcentować fakt, że przedmiotem mojej analizy chcę uczynić proces kształcenia 

u uczniów umiejętności rozumowania i argumentacji, a nie efekty tego kształcenia. Jasne jest bowiem, 

że jeśli efekt jest niesatysfakcjonujący – należy badać proces zmierzający do osiągnięcia tego efektu, 

a nie sam efekt, bo jak mówi anegdotyczne powiedzenie: od mierzenia jeszcze nikt nie urósł.  

Podejmę się rozwinięcia następujących zagadnień: 

• Co mówi podstawa programowa o umiejętności rozumowania? 

• Jak rozumieć V wymaganie ogólne podstawy programowej? 

• Na czym polega rozwijanie umiejętności matematycznego myślenia? 

• Jakie zadania kształcą umiejętność rozumowania i argumentacji? 
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• Jakie stosujemy metody i techniki rozwiązywania zadań „na dowodzenie”? 

 Na początek warto zauważyć, że 

począwszy od I etapu edukacji (klasy I – III), 

autorzy podstawy programowej akcentują 

konieczność kształcenia u uczniów 

umiejętności rozumowania. Nauczanie 

matematyki na wszystkich etapach edukacji 

ma przede wszystkim służyć realizacji tego 

celu. Dobór treści nauczania (wymagań 

szczegółowych) i sposoby ich realizacji 

powinny być narzędziem w kształtowaniu 

tej kluczowej umiejętności. Zapis podstawy 

programowej (MEN, 2008, s.25) dla  

I etapu edukacji mówi, że uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego 

zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania oraz zapisuje rozwiązanie zadania z treścią 

przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań. Z kolei już na 

II etapie edukacji (klasy IV – VI) uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby 

kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi 

wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. W gimnazjum pracujemy nad tym, by 

uczeń prowadził proste rozumowania, podając argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. 

Kolejny etap edukacji ma rozwijać poprzednio przytoczone umiejętności, a w zakresie rozszerzonym 

dodatkowo stwarzamy warunki do tego, by uczeń tworzył łańcuch argumentów i uzasadniał jego 

poprawność. Podstawa programowa wypowiada się o umiejętności rozumowania nie tylko pod 

postacią wymagań ogólnych, ale podnosi kwestie rozwijania samodzielności w myśleniu i budowaniu 

własnych strategii także w Zalecanych warunkach realizacji. Czytamy w nich m in., że zadaniem 

szkoły jest zapewnienie uczniowi czynnego udziału w zdobywaniu wiedzy matematycznej, rozwijanie 

kreatywności, umożliwianie samodzielnego odkrywania związków i zależności, a także akceptowanie 

wszelkich poprawnych strategii rozwiązań zadań i problemów. Strategie postępowania dotyczą nie 

tylko uczniów, ale także nauczycieli, którzy w zależności od poziomu uczniów mają obowiązek 

dostosowywać metody i techniki nauczania oraz modyfikować elementy procesu dydaktycznego, by 

był on przyjazny dla uczniów i prowadził do zrozumienia zagadnień programowych. 

W edukacji nie istnieją gotowe, zawsze sprawdzające się przepisy. Żeby bowiem skorzystać 

z przepisu (np. kulinarnego) należy zastosować ściśle określone składniki, w odpowiednich 

proporcjach i określonych warunkach. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy liczyć 

na sukces (oczywiście kulinarny). W szkole jednak nie dość, że składniki są zupełnie przypadkowe, 

na ilość nie mamy wpływu, a warunki zmieniają się w zawrotnym tempie. Jedno tylko nie ulega 

zmianie: oczekiwanie sukcesu. Niezależnie więc od tego, z jaką grupą uczniów przyjdzie nam 

pracować, powinniśmy szukać wszelkich sposobów na to, by uczniowie ci mieli szansę na rozwój 

osobisty i odczuwanie satysfakcji z nauki. 
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Zadajmy więc zatem pytanie: czego chcemy nauczyć naszych uczniów? 

Profesor Krygowska będąc nauczycielką w żeńskiej szkole średniej zirytowała się kiedyś nieudolnością 

uczennicy i krzyknęła na nią: „Myśl dziecko!” A wtedy dziewczynka nieśmiało szepnęła: „Ale ja, 

proszę pani, nie wiem, jak mam myśleć…” 

Poszukiwanie uzasadnienia, to proces, którego uczniowie nie znają, bowiem prezentowane  

w podręcznikach przykłady pokazują gotowe rozwiązania, a nie drogę dojścia do nich. 

Często też autorzy ograniczają się do jednego rozwiązania wywołując tym przeświadczenie, 

że jest to rozwiązanie jedynie słuszne. Trudno więc wymagać od uczniów samodzielności 

w poszukiwaniu rozwiązań, jeśli nie ćwiczą oni tej umiejętności, a tylko odtwarzają wyuczone 

sekwencje. 

Myślenie: ciągły proces poznawczy  polegający na  skojarzeniach  i  wnioskowaniu, operujący 

elementami pamięci jak symbole,  pojęcia, frazy, obrazy i dźwięki. (Wikipedia) 

Ucząc rozumowania i matematycznego myślenia warto podkreślić na wstępie jego walory jako 

umiejętności ponad przedmiotowej: 

• umiejętność rozumowania i argumentacji ma znaczenie uniwersalne, 

• przyzwyczaja do ścisłości, konsekwencji, porządku, 

• kształtuje kulturę logiczną, obiektywizm i racjonalizm. 

Ale warto też sformułować powody, dla których uczy się pokolenie uczniów XXI wieku. Uczniowie 

ci uczą się po to aby: 

• wiedzieć, 

• działać, 

• żyć wspólnie, 

• być. 

Spróbuję nieco rozwinąć te krótkie hasła: wiedza jest oczywista, lecz dzisiaj nie sposób wiedzieć 

wszystkiego, bo przyrost informacji jest tak ogromny, że nie jest możliwe dotrzymanie mu tempa, ale 

ważną umiejętnością jest tutaj wiedza jak i gdzie szukać. Działać na rzecz powodzenia wspólnych 

przedsięwzięć, projektów, pracować w zespołach zadaniowych. Żyć wspólnie w zróżnicowanych 

kulturowo społecznościach, wielonarodowych grupach, dostrzegać panujące w nich zależności, 

akceptować odrębności. Być zdolnym i wytrwałym w dążeniu do pełni rozwoju swojej osobowości 

oraz odpowiedzialnym za własne życie. Te powody powinny być znane nam nauczycielom po to, aby 

wychodzić na przeciw potrzebom naszych uczniów. 

Realizacja wspomnianych wymagań ogólnych podstawy programowej nie może i nie powinna być 

rozumiana wyłącznie jako zadanie wyćwiczenia u uczniów umiejętności rozwiązywania 

egzaminacyjnych zadań „na dowodzenie”. Umiejętność ta powinna być efektem procesu rozwijania 

i podnoszenia poziomu matematycznego myślenia. 

Proces ten jesteśmy zobowiązani realizować na każdym etapie edukacji, wykorzystując do tego 

różnorodne zadania oraz prowokując odpowiednie sytuacje dydaktyczne. 

Rozumowanie: proces myślowy polegający na uznaniu za prawdziwe danego przekonania 

lub zdania na mocy innego przekonania lub zdania uznanego za prawdziwe już uprzednio. 

(Wikipedia) 
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Chcąc efektywnie projektować proces kształcenia umiejętności rozumowania i myślenia 

matematycznego należy pamiętać o tym, że w umyśle uczącego się dziecka wytwarzane są trzy typy 

reprezentacji:  

• Enaktywna – przez działanie 

• Ikoniczna – przez rysunek 

• Symboliczna – przez obliczenie 

Te typy określają naturalne warunki, w jakich dokonują się operacje myślowe na poszczególnych 

etapach rozwoju i jednocześnie wyznaczają kolejność, w jakiej powinno się wprowadzać różne formy 

wyrażania matematycznych treści. Oto przykład zadania: Na talerzu było pięć jabłek. Przyszła Kasia 

i zabrała trzy jabłka. Ile jabłek zostało na talerzu? 

Dla dziecka będącego na etapie reprezentacji enaktywnej najbardziej naturalne byłoby odtworzenie 

tej rzeczywistej sytuacji. Mając rekwizyty w postaci talerza i jabłek dziecko z pewnością poradzi sobie 

z odpowiedzią na zadanie pytanie. Jednak, jeśli zbyt wcześnie będziemy oczekiwać przedstawienia 

rozwiązania w postaci działania na symbolach liczbowych (5 – 3 = 2), to zadanie może okazać się 

trudne dla dziecka. 

Niekiedy nawet na wyższych etapach edukacji, gdy pojęcie lub zagadnienie jest dla uczniów trudne, 

warto „cofnąć” się i odwołać do reprezentacji czynnościowej. Powzięłam takie przekonanie 

obserwując uczniów podczas realizacji zagadnień z geometrii przestrzennej. Trudno wyobrazić sobie 

pewne zależności trójwymiarowe, gdy dysponujemy jedynie płaską ich interpretacją. Dlatego też 

warto, by uczniowie wykonywali modele brył, jak i je rozkładali, manipulowali obiektami. Aktywny 

udział w działaniu daje daleko lepsze efekty dydaktyczne niż nawet bardzo dobrze przygotowana 

prezentacja. Oczywiście nie tylko wymieniony powyżej dział daje możliwość operowania konkretem. 

Aby monitorować proces rozumowania ucznia, chwytać momenty, w których uczeń popełnia błąd, 

by umiejętnie kierować go na właściwe tory, powinniśmy świadomie przechodzić przez następujące 

etapy na drodze do poszukiwania rozwiązania: 

• konkretyzację, 

• próbę sformułowania wniosku ogólnego wraz ze sprawdzeniem sytuacji szczególnych, 

• wysunięcie hipotezy, 

• uzasadnianie jej poprawności lub wskazanie kontrprzykładu i zmiana hipotezy bądź jej 

ograniczenie. 

Niekiedy pojawia się kolejny etap – przedłużenie problemu. Odsyłam tutaj zainteresowanego 

czytelnika do zbiorku Bukiety matematyczne wydawnictwa GWO. 

Ponadto aby rzeczywiście wspierać i doskonalić proces matematycznego myślenia uczniów, 

niezbędne jest przekonanie nauczyciela, że „Każdy normalny uczeń jest zdolny do poprawnego 

rozumowania matematycznego, jeśli odwołamy się do jego aktywności i jeśli uda nam się usunąć 

zaburzenia emocjonalne, które często wywołują uczucie niższości na lekcjach z tej właśnie dziedziny 

wiedzy”. 

[J. Piaget, Dokąd zmierza edukacja] 

Jeśli zatem na lekcjach matematyki zamierzamy nie tylko przekazywać fakty, twierdzenia, uczyć 

algorytmów i „sposobów”, przyjmijmy następujące założenia: 

• Każdy uczeń jest w stanie myśleć matematycznie. 

• Matematyczne myślenie można usprawniać. 
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• Matematyczne myślenie prowokowane jest przez sprzeczność, wyzwanie, lukę 

w rozumieniu, napięcie, niespodziankę. 

• Matematycznemu myśleniu sprzyja atmosfera swobodnego zadawania pytań, rzucania 

wyzwań i refleksji. 

• Matematyczne myślenie pomaga w rozumieniu siebie i świata, prowadzi do bardziej 

krytycznego oceniania tego, co widzimy i słyszymy. 

[J. Mason, L. Burton, K. Stacey, Matematyczne myślenie] 

 

 Przyjąwszy powyższe założenia należy teraz stwarzać takie sytuacje dydaktyczne, aby 

umożliwić uczniom poszukiwanie, odkrywanie, weryfikowanie hipotez, uzasadnianie ich oraz 

formułowanie wniosków. Na lekcjach matematyki narzędziem, które służy kształceniu wymienionych 

kompetencji są odpowiednio dobrane zadania. Rolą nauczyciela jest dokonywanie tego wyboru 

w sposób świadomy znaczenia, jakie analiza i praca nad jego rozwiązaniem odegra w procesie 

kształcenia i usprawniania matematycznego myślenia. Przytoczę tutaj kilka przykładów zadań 

z jednoczesnym wskazaniem, jakie etapy poszukiwania rozwiązania są istotne w kontekście realizacji 

wymagania dotyczącego rozumowania i argumentacji, a także jakie metody, techniki i strategie 

efektywnie pozwalają kształcić te umiejętności. 

1. W pewnej hurtowni możesz otrzymać rabat w wysokości 20%, ale musisz zapłacić podatek 

konsumpcyjny w wysokości 15%. Czy wolisz, żeby najpierw obliczono rabat, a później 

podatek, czy odwrotnie? 

Uczniowie nawet na IV etapie edukacji mając do rozwiązania zadanie, w którym brak danych 

liczbowych (tutaj: kwot pieniędzy), często wybierają sobie pewną kwotę na użytek wykonywania 

obliczeń. Jest to właśnie konkretyzacja, czyli operowanie konkretnym obiektem. Ten etap może ułatwić 

uczniowi zrozumienie mechanizmu opisanego w zadaniu i nie należy z niego rezygnować żądając 

zbyt szybko sformułowań ogólnych. Wyobrażanie sobie sytuacji abstrakcyjnej jest umiejętnością 

bardzo złożoną i dla niektórych uczniów wręcz nieosiągalną. Rozważanie konkretnych przykładów 

może łączyć się z dwojakim celem: 

• lepszym zrozumieniem problemu 

• nabraniem przekonania o poprawności powziętego przypuszczenia  

Oczywiście na koniec warto pokusić się o wniosek ogólny, bo taki właśnie jest nadrzędny cel 

rozważania problemu, lecz droga do niego wiedzie często poprzez znane i konkretne obiekty. 

2. Wyobraź sobie długi, wąski pasek papieru, którego końce trzymasz w obu rękach przed sobą. 

Przykładasz prawy koniec do lewego i składasz pasek na pół. W połowie paska powstaje 

załamanie. Powtarzasz operację jeszcze dwa razy, za każdym razem ponownie składając 

pasek. Ile będzie załamań, jeśli w sumie powtórzysz operację składania paska 

10 razy? 

Tu niewątpliwie przyda się manipulacja w dosłownym słowa tego znaczeniu – eksperyment 

z paskiem papieru lub sporządzenie rysunku 

3. Liczba taka jak 12321 jest zwana palindromem, ponieważ można ją odczytać normalnie lub 

wspak. Mój przyjaciel twierdzi, że wszystkie czterocyfrowe palindromy są podzielne przez 

jedenaście. Czy tak jest rzeczywiście? Odpowiedź uzasadnij. 

Na przykładzie tego zadania można prześledzić tok rozumowania ucznia zwracając przy tym uwagę 

na momenty newralgiczne i niebezpieczeństwa. Tak, jak w pierwszym zadaniu uczeń pewnie sprawdzi 
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kilka przykładów liczb palindromicznych, aby przekonać się, czy postawiona teza jest prawdziwa. 

Jednak prawdopodobnie rozważy przykłady przypadkowe. Potwierdzą one wprawdzie omawianą 

własność, ale jej nie uzasadnią w odniesieniu do wszystkich liczb tego typu. Należy zatem skłonić go 

do tego, by zamiast sprawdzać przykłady na „chybił trafił” robił to w sposób systematyczny. Być może 

wtedy powiodą się próby znalezienia regularności, ale pytanie nadal brzmi: czy wyczerpane zostały 

wszystkie możliwości? Np. jeśli będziemy rozważać kolejne palindromy czterocyfrowe, tzn. 1001, 1111, 

1221, 1331, 1441, 1551, 1661 itd., to możemy stwierdzić, że pierwszy z nich jest podzielny przez 11  

( 1001:11 = 91), a kolejne różnią się od siebie o 110, które też jest podzielne przez 11, zetem wnioskujemy, 

że tę własność posiada każdy czterocyfrowy palindrom. Czy aby na pewno problem jest 

rozstrzygnięty? Czy kolejne palindromy czterocyfrowe zawsze różnią się o 110?  

Pozostawię to pytanie otwartym zachęcając tym samym do podjęcia próby doprecyzowania 

uzasadnienia, a bardziej zaawansowanych czytelników nawet do jego zapisu algebraicznego. 

Konkretyzacja, która ma miejsce w procesie poszukiwania uzasadnienia często staje się też powodem 

do „przedłużania problemu”, może bowiem doprowadzić do sformułowania nowego spostrzeżenia, 

pytania, a w konsekwencji do wysunięcia hipotezy. Np.: Mój przyjaciel sądzi także, że jeżeli w 

palindromie czterocyfrowym cyfry środkowe są większe niż skrajne, to wynik dzielenia przez 11 jest 

również palindromem (trzycyfrowym:)).  

W nauce matematyki mamy często do 

czynienia z sytuacją, w której rozważenie 

wielu konkretnych przykładów jest bardzo 

czasochłonne i wiąże się z dużym nakładem 

pracy. Mam na myśli geometrię. Trudno 

bowiem na kartce papieru sporządzić wiele 

różnych rysunków, które miałyby zilustrować 

jakąś tezę i przynieść wskazówki co do jej 

uzasadnienia. W takich przypadkach 

pomocą w przeprowadzeniu konkretyzacji 

może być wizualizacja sporządzona w 

programie GeoGebra. To doskonałe 

narzędzie, które pozwala dostrzegać prawidłowości, formułować wnioski i poprzez swą 

interaktywność obserwować dziesiątki symulacji w krótkim czasie. 

Przykładem mogą być zadania: 

4. Wykaż, że w każdym trójkącie symetralne boków przecinają się w jednym punkcie. 

wizualizacja 4 

5. Wykaż, że w każdym trójkącie wysokości przecinają się w jednym punkcie.  

wizualizacja 5 

Dodatkowym atutem zaprezentowanych powyżej zadań wraz z wizualizacją jest fakt, że aby wykazać 

tezę z zadania 5 wystarczy w umiejętny sposób wykorzystać wcześniej udowodnioną tezę z zadania 

4. Jest to zatem pewien pomysł polegający na tym, że warto pokazywać serie zadań/problemów, 

które można rozwiązać przy użyciu tych samych narzędzi, a z prawdziwości jednej tezy można w 

łatwy sposób wywieść prawdziwość kolejnych. Takie serie warto tworzyć na użytek swoich lekcji 

rozbijając trudniejsze zadania na kilka prostszych. Powyżej przywołane zadania 4 i 5 pochodzą z 

http://www.drive.google.com/file/d/0ByuMXob461izcnNtT29tLXNFcWs/view?usp=sharing
http://www.drive.google.com/file/d/0ByuMXob461izcnNtT29tLXNFcWs/view?usp=sharing
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czasopisma Matematyka w szkole 38/2009 i 39/2009, z artykułów Śladami Euklidesa, Zadania na 

dowodzenie (cz. 1 i 2). Znalazłam w tym źródle jeszcze jeden zestaw „seryjny”, do którego 

zastosowania także zachęcam: druga seria  

Inną metodą pozwalającą skłonić uczniów do rozumowania i poszukiwania uzasadnienia może być 

osadzanie problemu w sytuacji dobrze im znanej, np.: 

6. Udowodnij wzór na pole trójkąta równobocznego bez użycia tw. Pitagorasa. wizualizacja_6 

Ta znana sytuacja (trójkąt równoboczny i jego własności) ma szansę sprawić, że uczeń od początku 

nie poczuje się zgubiony. Ponadto przedstawienie rozwiązania, które zamieściłam pod linkiem, dzięki 

użyciu zaawansowanych narzędzi programu GeoGebra, stwarza uczniowi okazję do zastosowania 

wskazówek i sugestii, weryfikacji swoich poczynań, nie dając zbyt szybko gotowej odpowiedzi. 

Albo: 

7. W dowolnym trójkącie ABC środek M boku AB połączono z wierzchołkiem C. Na odcinku CM 

obrano dowolny punkt O. Wykaż, że pole trójkąta AOC jest równe polu trójkąta BOC. 

wizualizacja 7 

Tu sytuacja jest nowa dla ucznia, ale sposób prezentacji rozwiązania (tu: GeoGebra) pozwala na 

prowadzenie ucznia przez proces poszukiwania uzasadnienia i stopniowe odkrywanie potrzebnych 

zależności. Przytoczone zadanie wprowadza ponadto pewną metodę przydatną także w innych 

sytuacjach. 

 Podsumowując temat należy stwierdzić, że umiejętność rozumowania i argumentacji należy 

kształcić u uczniów od najwcześniejszych lat. Nie jest to łatwe i wymaga po pierwsze wiedzy na temat 

przebiegu procesów myślowych zachodzących u dzieci, a po drugie sporego zaangażowania ze 

strony nauczyciela w poszukiwanie odpowiednich zadań, narzędzi, metod i technik. 

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadza rok rocznie szereg specjalistycznych badań, między 

innymi dotyczących efektów nauczania matematyki. Ponieważ te efekty nie są zadowalające, 

poszukiwane są przyczyny tego stanu rzeczy oraz pomysły na jego poprawę. Pozwolę sobie na koniec 

przytoczyć niektóre wnioski z diagnozy oraz proponowane kierunki rozwoju:  

1. Nauczanie matematyki w polskich 

szkołach niemal wyłącznie skupia się na 

podstawowych umiejętnościach 

narzędziowych, pomijając umiejętność 

rozumowania. 

2. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej 

brakuje merytorycznej wiedzy 

matematycznej, czasem w stopniu 

wysoce niepokojącym. 

3. Ubogi zestaw metod nauczania. 

4. Znaczna większość nauczycieli nie 

potrafi odbierać komunikatów od uczniów. 

5. Zamiast rozumowania, dominuje kontrola formalnej poprawności rozwiązania. 

6. Nieumiejętność zorganizowania pracy zespołowej. 

7. Nieskuteczność dotychczasowych metod szkolenia nauczycieli 

„Osiągnięcie głównych celów nauczania matematyki – rozumowania, argumentacji, tworzenia 

strategii rozwiązania problemu, twórczego podejścia do nietypowych problemów – wymaga 

http://www.drive.google.com/file/d/0ByuMXob461izbzE4QUsxRUNIUFE/view?usp=sharing
file:///C:/Users/gubi/AppData/Local/Temp/23/Temp1_Rozumowanie_argumentacja.zip/Rozumowanie_argumentacja/dowód%20wzoru%20na%20pole%20trójkąta%20równobocznego.ggb
http://www.drive.google.com/file/d/0ByuMXob461izYVdUaEllSXdsMUE/view?usp=sharing
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aktywnego uczestnictwa uczniów w czasie szkolnych zajęć. W porównaniu z dotychczas 

obserwowanymi lekcjami matematyki w szkolnej klasie musi więc dokonać się istotna zmiana 

nastawienia, oczekiwań i postaw zarówno uczniów, jaki i ich rodziców, a przede wszystkim samych 

nauczycieli”. 

Powyższe fragmenty pochodzą z opublikowanego dokumentu pt. „Wnioski z badań i dyskusji 

dotyczące nauczania matematyki”, do którego lektury zachęcam wszystkich, którym bliska jest 

poruszana tutaj problematyka. Matematyka-wnioski-z-badan-i-dyskusji.pdf 

Każdego zaś nauczyciela matematyki namawiam do głębokiego przemyślenia kilku pytań: 

• Podstawowym zadaniem nauczyciela jest staranne tłumaczenie dzieciom, w jaki sposób mają 

rozwiązywać zadania różnych typów? 

• Jeśli chcemy, aby uczniowie opanowali umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, musimy 

przerobić z nimi dużą liczbę typowych zadań? 

• Przed rozwiązaniem zadania tekstowego dzieci muszą poznać metodę jego rozwiązania? 

Jestem przekonana, że pomocą przy formułowaniu odpowiedzi na te (i inne) pytania dotyczące 

nauczania matematyki, będzie praca Zbigniewa Semadeniego pt. „Ocenianie matematycznych 

umiejętności uczniów klas 1-3”, do której analizy serdecznie namawiam.  
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Profilaktyka w szkole. Ale jaka? 
 

 

 

Donata Waszyńska-Samolak  

Kierownik Pracowni w CDN w Lesznie 

 

Profilaktyka w szkole. Ale jaka? 

No bo wypadek to dziwna rzecz... 

Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy… 

 

                               (A. A. Milne "Chatka Puchatka") 

 

Wstęp:  

Mimo, iż gwałtowny wzrost zainteresowania młodzieży zrachowaniami ryzykownymi 

(środkami psychoaktywnymi, alkoholem, narkotykami, przemocą), wbrew doniesieniom medialnym, 

uległ zahamowaniu i ustabilizował się na pewnym stałym poziomie, pojawiają się wciąż nowe 

niebezpieczne trendy i modne zjawiska.  

 

Niepokojącą tendencją, szczególnie na etapie gimnazjalnym, jest wzrost zaburzeń w obszarze 

uzależnień oraz pojawienie się u dziewcząt ED (zaburzenia odżywiania). Nowe formy i przejawy 

zachowań ryzykownych podejmowane przez dzieci i młodzież stwarzają potrzebę zaprojektowania 

skutecznych działań profilaktycznych jako zupełnie nowych i adekwatnych dróg ochrony. Jest to spore 

i niełatwe wyzwanie dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców. 
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Wzmożone zainteresowanie psychoprofilaktyką, poparte przekonaniem o pilnej konieczności 

podejmowania takich działań, możliwie szeroko i wcześnie, skutkuje całą gamą różnych inicjatyw 

i działań adresowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. ( J. Szymańska, 

2012)  

Problem polega na tym, że 

badania prowadzone w wielu 

krajach potwierdzają niską 

skuteczność niektórych działań 

profilaktycznych, a nawet 

programów oraz szkodliwość 

wielu z nich. Najmniej 

skuteczne okazały się działania 

prowadzone w atmosferze 

zastraszania. Projektowanie 

działań psychoprofilaktycznych 

w dzisiejszych czasach coraz 

częściej wymaga od 

prowadzącego znajomości 

złożoności zachowań dewiacyjnych, poznania specyfiki etapów rozwojowych, ustalenia istotnych 

czynników ryzyka, które mogą wyzwolić zachowanie problemowe oraz tzw. czynników chroniących, 

które mogą je zniwelować. (za J. Szymańska, 2012) 

Dlaczego i w jakim celu młodzi ludzie sięgają po zachowania ryzykowne ? 

Na pytanie dlaczego i w jakim celu młodzi ludzie sięgają po zachowania ryzykowne 

odpowiada teoria zachowań problemowych Richarda i Shirley Jessorów poparta wieloletnią praktyką 

badawczą prowadzoną wśród młodzieży. ( J. Szymańska, 2012) 

Zgodnie z jej założeniami zachowania ryzykowne (problemowe) mogą mieć istotne znaczenie 

rozwojowe.  

Są reakcjami na załatwienie bardzo ważnych spraw, problemów życiowych, których młodzi 

ludzie nie potrafią rozwiązać w inny, konstruktywny sposób. (Kazadin 1996, Gaś 1997),  

( za J. Szymańska , 2012) 

 Co zachowania ryzykowne dają młodym ludziom? 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż podejmowane zachowania ryzykowne są celowe, bywa,  

iż umożliwiają młodym ludziom: 

 zaspokojenie najistotniejszych potrzeb psychicznych (miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, 

przynależności, uznania), wówczas, gdy nie da się tego pozyskać w inny sposób, 

 realizację podstawowych celów rozwojowych( zbudowanie tożsamości, niezależności), 

 radzenie sobie z trudnościami i problemami( redukcja napięcia, lęku, stresu, frustracji). 

W tym ujęciu, mimo, iż są celowe i dla wielu młodych zasadne, stają ·się nieprawidłowymi  

i szkodliwymi próbami poradzenia sobie w trudnej sytuacji. 

(J. Szymańska, 2012) 
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Przyczyny wyboru kategorii zachowań ryzykownych (wg J. Szymańska):  

 czysty przypadek, moda  

(pojawiająca się okazja, presja 

grupy rówieśniczej), 

 Uznanie wybranej formy 

zachowania (sięganie po 

alkohol, środki psychoaktywne, 

inne) za najwłaściwszy, 

najprostszy sposób do realizacji 

konkretnego celu, jakim jest np. 

likwidacja stresu, napięcia, 

 poprawa pozycji w grupie 

rówieśniczej, do której aspiruje 

nastolatek ( pozyskanie uznania 

w oczach grupy), 

 próba odegrania się na rodzicach, którzy przestrzegają nastolatka przed określonymi 

zachowaniami i uznają je za szczególnie niewłaściwe i zagrażające.  

W profilaktyce prowadzonej na różnych poziomach można wykorzystać kilka podstawowych strategii: 

 strategie informacyjne, 

 strategie edukacyjne, 

 strategie alternatyw (wg J. Szymańska, 2012) 

 

1.Strategie, kampanie informacyjne: 

 

Lepszy jest całkowity brak informacji, niż informacja przygotowana nieprawidłowo 

                                                                                                                    Malinowska 

 

Strategie informacyjne to działania, których celem jest dostarczenie porcji informacji na temat 

skutków i konsekwencji zachowań ryzykownych ( palenia papierosów, zażywania środków 

psychoaktywnych) i tym samym umożliwienie młodym ludziom dokonania właściwego wyboru  

w oparciu o poznane treści. ( J. Szymańska) 

U podstaw takich strategii leży przekonanie, że młodzi ludzie zbyt mało wiedzą o mechanizmach, 

skutkach i następstwach zachowań ryzykownych i dlatego sięgają po nie jako po środek zaradczy. 

Badania wykazują jednak, iż strategie, kampanie informacyjne realizowane jako jedyne działania 

profilaktyczne są mało skuteczne.( J. Szymańska, 2012)  

Dlaczego tak się dzieje? 

Ludzie często zachowują się ryzykownie mimo posiadanej wiedzy o skutkach i konsekwencjach 

działań. (Dotyczy to głównie nastolatków, których wiedza np. o środkach psychoaktywnych jest duża.) 

Młodzież poprawie odpowiada na pytania testowe z wiedzy dotyczącej zachowań ryzykownych, ale 

nie zmienia swoich postaw, wyborów i zachowań względem nich.  (Gaś, Kazdin, Bobrowski).  

Jedną z przyczyn tego zjawiska jest występujący u dzieci i młodzieży brak wyobraźni i zdolności 

do przewidywania skutków własnych działań. Komunikaty i treści informujące młodzież o tym, iż 
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wyniku pewnych ryzykownych zachowań mogą stracić zdrowie, na ogół nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów. Młodzież rzadko ceni sobie zdrowie jako wartość samą w sobie. Bardziej trafiają do ich 

przekonania, treści dotyczące utraty: mocy działania, urody, atrakcyjności fizycznej, siły (wartości 

istotne i ważne w wieku dorastania na które w przekazach informacyjnych należy położyć nacisk.). 

(J. Szymańska, 2012) 

Powstaje pytanie. Jak zatem prowadzić kampanie informacyjne? 

Warunki skutecznej strategii informacyjnej to: 

 dostosowanie treści do zasobu wiedzy, percepcji i doświadczenia odbiorców  (punkt wyjścia, 

co już wiedzą - diagnoza), 

 rzetelność, wiarygodność oraz sposób przekazywania treści ( rzeczowe informowanie, nie- 

straszenie), 

 rzeczowość informacji - bez zbędnego wzbudzania ciekawości prezentowanymi treściami, 

postaciami, 

 informowanie bez dużego uszczegółowienia, by treści nie stanowiły wskazówek, instruktażu  

dla konkretnego zachowania ryzykownego (Gaś, 1998, Malinowska  1998), 

 informowanie o skutkach i konsekwencjach, głównie o tym, co dla młodych  ważne, jakie 

wartości  ( nie dla nas dorosłych)  i co z tego zakresu w wyniku działań ryzykownych  mogą 

utracić?      

Istotną kwestia jest wizerunek osoby przekazującej informacje. Od jej wiarygodności, postawy, klimatu 

zajęć zależy siła oddziaływania informacji ( Gaś, 1998).   

Zdecydowanie odchodzi się także od jednorazowych akcji (uznanych za mało skuteczne) na rzecz 

długofalowych, przemyślanych działań podejmowanych na terenie placówki.  (J. Szymańska, 2012) 

Ryzyka związane z prowadzeniem działań profilaktycznych, informacyjnych to : 

 niedostosowanie treści do wieku i poziomu wiedzy adresatów ( zbyt wczesne lub zbyt 

późne  informowanie), 

 niezamierzone rozbudzenie ciekawości młodych odbiorców zagrażającymi treściami, 

 identyfikacja młodych odbiorców z medialnymi bohaterami afer z obszaru zachowań 

ryzykownych. 

Dodatkowym utrudnieniem w programowaniu i prowadzeniu tego typu działań 

profilaktycznych jest fakt, iż zgodnie z prawidłowościami psychologii społecznej, ludzie w różnych 

sytuacjach dają się nakłonić do działań niezgodnych z ich wiedzą, a nawet sprzecznych z postawami, 

jeśli tylko odnoszą z tego jakieś korzyści, mogą uniknąć kary lub, co jest niezmiernie ważne dla 

młodzieży, śmieszności ( Zimbardo, 1994).  

Nic więc dziwnego w tym, że w zachowaniach, przez nas dorosłych nazwanymi ryzykownymi, 

młodzi ludzie upatrują szereg ważnych i natychmiastowych korzyści, które mają dla nich większe 

znaczenie, niż widmo odległych negatywnych skutków ich własnych postaw i działań. (J. Szymańska, 

2012). 
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2.Strategie edukacyjne: 

Skupiają się na kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności psychologicznych oraz kompetencji 

społecznych, które znacząco wpływają na sposób realizacji potrzeb tj. przynależności, 

bezpieczeństwa, sukcesu. Frustracja związana z brakiem możliwości realizacji w/ w potrzeb w sposób 

istotny może przyczyniać się  do desperackiego  sięgania po zachowania ryzykowne jako po  jedyny 

i dostępny  środek  zaradczy. 

Dlatego też strategie edukacyjne - uczące konkretnych umiejętności uważane są za najbardziej 

skuteczne i efektywne.(J. Szymańska, 2012) 

Wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że trening w zakresie takich umiejętności winien być 

elementarną i komplementarną częścią programów profilaktycznych.  

Strategie edukacyjne realizowane są zwykle jako cykle zajęć warsztatowych, podczas których 

elementy wykładu przeplatają się z elementami treningu umiejętności ( np. umiejętności 

konstruktywnego, asertywnego odmawiania w sytuacji nacisku grupowego). Zaangażowaniu 

uczestników sprzyjają wówczas aktywizujące metody pracy (np. burza mózgów) oraz stosowanie 

różnorodnych technik tj: psychodrama, loteria, rzeźba itp. 

( J. Szymańska, 2012) 

Najistotniejsze umiejętności wymagające kształcenia, to:  

 zdolność automotywowania się do działania, 

 decyzyjność, umiejętność dokonywania wyboru, 

 umiejętność asertywnego odmawiania, 

 umiejętność pracowania nad popędami i odraczania ich zaspokojenia na później, 

 umiejętność regulowania nastroju, panowania nad emocjami, rozpoznawania emocji  

i nazywania ich, 

 empatia - umiejętność rozpoznawania i odczytywani emocji, nastrojów innych, 

 umiejętność budowania adekwatnej samooceny, 

 umiejętność radzenia sobie ze stresem (rozładowania napięcia).  (Goleman, 1997, Hansen 

1993),  

(J. Szymańska 2012) 

 

3. Strategie alternatyw: 

Strategie alternatyw opierają się na stwierdzeniach (Hansen), iż zachowania problemowe 

wynikają z braku umiejętności osiągania pozytywnych stanów emocjonalnych oraz zaspokojenia 

istotnych rozwojowo potrzeb w inny akceptowalny sposób. Młodzi ludzie rzadko dochodzą do 

przekonania, iż te same cele i doznania mogą osiągnąć różnymi drogami, i nie muszą to być drogi 

niebezpieczne.  

Wskazywanie młodzieży możliwości realizacji celów oraz osiągania pozytywnych stanów 

emocjonalnych w inny niż np. odurzanie się, alternatywny sposób ( hobby, sport, rozwój 

zainteresowań) może być gwarantem sukcesu. ( Hansen) 

Ważne jest tu wskazanie możliwości, dostrzeżenie uzdolnień i preferencji młodych, pokazanie 

drogi, sposobu realizacji, zaangażowanie w działalność (np. wolontariat), które dają satysfakcję  

i dostarczają ogromu pozytywnych przeżyć emocjonalnych (np. sport). Zapobiega to angażowaniu 

się w działania destrukcyjne, jako jedyną alternatywę.  ( Gaś, 1998)., (J. Szymańska, 2012) 

Jednym z najczęstszych powodów sięgania po zachowania ryzykowne jest brak pespektyw i nuda.  



31 | S t r o n a  
 

Profilaktyka może szkodzić 

Niedostateczna skuteczność i efektywność działań profilaktycznych, a niekiedy ich szkodliwość to 

problem nie tylko polski ale i ogólnoświatowy.  Taki stan rzeczy wynika zarówno z niedostatków  

w teorii jak i błędów w praktyce.  

W wielu wypadkach niefrasobliwe, nieprzemyślane działania podejmowane w obszarze 

psychoprofilaktyki uzasadniane są poprzez funkcjonujące mity: 

 „Lepiej robić, coś niż nic” 

 „Im wcześniej tym lepiej” ( J. Szymańska, 2012). 

Jest to oczywiście rozumowanie błędne, gdyż nieprzemyślane i niedostosowane do wieku, poziomu 

edukacyjnego czy wiedzy i doświadczeń dzieci działania, mogą powodować więcej szkody niż 

realnego pożytku.  

 W wielu szkołach projektuje się i organizuje się okazjonalne spotkania dla dzieci z udziałem 

specjalisty w sprawach np. narkotyków, który przekazuje uczniom treści dotyczące 

szkodliwości środków psychoaktywnych. Nierzadko jest to znakomity specjalista w zakresie 

leczenia młodzieży, ale jak się okazuje nie zawsze rekomenduje go to do roli edukatora dzieci 

i młodzieży na każdym etapie kształcenia. Niezbędna jest tutaj nie tylko znajomość problemu 

ale i dobra znajomość odbiorcy ( czy problem dotyczy tej grupy) oraz metodyki pracy  

(nieuwzględnienie poziomu rozwoju i wiedzy adresata). 

 Kampanie, filmy, które prezentowane są młodzieży podczas zajęć mogą wywołać zupełnie 

inne od oczekiwanych efekty . Dla sporej grupy młodzieży prezentowane treści i zachowania 

ryzykowne nie zniechęcają, ale wręcz zachęcają do eksperymentowania we wskazanej 

dziedzinie. Mogą stać się instruktażem do podjęcia konkretnych zachowań ryzykownych.  

 Okazjonalnie i wyrywkowo podejmowane w szkołach i placówkach działania (np. pod 

wpływem doniesień medialnych) przypominają akcje „strażaka amatora”, który próbuje gasić 

pożar nie posiadając wiedzy o tym, czym i w jaki sposób powinno się to robić. Działa po 

omacku i na ogół mało efektywnie, jeśli nie szkodliwie. Taka profilaktyka zgodnie idzie w parze 

z niebezpieczną tendencją: lepiej robić coś, niż nic. ( J. Szymańska, 2012) 

 Zbyt duży nacisk, jaki przykłada się do strategii tylko informacyjnych lub ograniczenie  

się w projektowaniu działań profilaktycznych tylko do nich, może powodować niską 

skuteczność działania.  (Dowód: Spora grupa lekarzy pali papierosy, pomimo posiadanej 

wiedzy na temat ich szkodliwości) 

  Wybór strategii straszenia zamiast rzetelnego informowania może wzbudzić podejrzenia 

odbiorców, co do rzetelności przekazywanej wiedzy ( skoro niektórzy biorą, skoro tak wielu 

bierze… to nie jest to aż takie złe.) 

 Brak eksponowania w programach, kampaniach informacyjnych tych wartości, które są 

cenione przez młodzież (uroda, atrakcyjność fizyczna, moc, siła), a zachęcanie do szanowania 

tych, które doceniają dorośli tj. np. zdrowie. (J. Szymańska, 2012) 
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Dlaczego tak trudno prowadzić efektywną profilaktykę w szkole? 

Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że prowadzenie działań profilaktycznych w grupie 

osób w wieku dorastania jest szczególnie trudne. Jednym z nich jest specyfika rozwojowa wieku 

adolescencji.  

Specyficzny stosunek młodych osób do kwestii podejmowania ryzyka. Młodzi ludzie 

postrzegają ryzyko jako coś naturalnego, ekscytującego, pociągającego. Lubią przekraczać granice, 

tabu, wykraczać poza zakres obowiązujących norm, eksperymentować i testować różne rozwiązania. 

Osoby dorosłe niejednokrotnie podejmują ryzyko wówczas, gdy jest ono konieczne, jednak w życiu 

codziennym wykazują większą tendencję do unikania go, wtedy, gdy jest niepotrzebne.  

Dlatego też przestrzeganie uczniów przed nowymi, ryzykownymi doświadczeniami i konsekwencjami 

tych doświadczeń rzadko daje spodziewany efekt. 

Sposób percepcji czasu. Krótka perspektywa czasowa. Dodatkowym utrudnieniem  

w projektowaniu działań profilaktycznych jest to, iż autorów i adresatów różni sposób percepcji czasu. 

Dla młodych ludzi czas płynie niezmiernie wolno, a perspektywa czasu jest bardzo krótka. „Dotyczy 

zwykle „tu i teraz”, najdalej do końca tygodnia.  Poza tym im młodszy uczeń, tym trudniej jest mu 

odczuć nieuchronność przemijania czasu, można wręcz powiedzieć, że młodości towarzyszy swoiste 

poczucie nieśmiertelności i wyobrażenie, że czas można cofnąć, z wszystkiego można się wycofać.   

Z tej różnicy w odczuwaniu czasu wynika istotna trudność w działaniach profilaktycznych, bowiem 

z reguły są one adresowane do odległej lub bardzo odległej perspektywy, której uczeń rozwojowo 

nie jest w stanie objąć.” (G. Skirmutt, K. Skirmutt)  

 

Zakończenie:  

Dobra profilaktyka jest systemem przemyślanych, opartych na diagnozie, różnorodnych, 

spójnychi zintegrowanych odziaływań. Zdaniem J. Szymańskiej zbyt często jednak sprowadza się do 

działań incydentalnych, przypadkowych, akcyjnych, a na dodatek nieadekwatnych do rzeczywistych 

problemów i potrzeb szkoły/ placówki.  Przyjmuje wówczas formę tzw. desantu profilaktycznego   

(J. Szymańska). Jednymi z najbardziej wartościowych programów profilaktycznych są profesjonalnie 

realizowane działania rozwijające kompetencje kadry pedagogicznej. Wdrażanie działań 

profilaktycznych przygotowujących nauczycieli realizatorów jest rodzajem inwestycji w zasoby szkoły. 

Niedocenionym obszarem jest także dobra współprac ze środowiskiem. „ Szkoła nie jest samotną 

wyspą, ale ważną instytucją dla lokalnej społeczności.” Warto więc, by lokalna społeczność 

zaangażowała się jednostkowo i instytucjonalnie w realizację działań szkoły.   

(za: J. Szymańska) 
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Seksualność dziecka w okresie przedszkolnym –  

wskazania dla wychowania i edukacji 

 

Okresem szczególnie istotnym dla kształtowania się seksualności oraz nabywania pierwszych 

doświadczeń jest wiek przedszkolny. Pierwsze wzmianki, wskazujące na fakt, iż dziecko jest istotą 

seksualną możemy znaleźć w pracach Freuda (Freud, 1967). Także inni wielcy badacze etapów 

rozwojowych podkreślali znaczenie tego czasu dla spraw związanych z płcią (Lowen, 1990, Johson, 

1990, Beisert, 1991). 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/159691/przemiany-seksualnosci-w-spoleczenstwie-wspolczesnym-teoria-i-rzeczywistosc
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/159691/przemiany-seksualnosci-w-spoleczenstwie-wspolczesnym-teoria-i-rzeczywistosc
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Jednak pomimo tego, zarówno w praktyce pedagogicznej jak również w życiu społecznym 

marginalizuje się lub pomija wpływ tego okresu dla spraw związanych z płciowością człowieka. 

Wynika to często z niewiedzy a także braku umiejętności rozmawiania z dzieckiem na tzw „trudne 

tematy” jak również z nieprawdziwego przekonania, że izolowanie dziecka od spraw związanych  

z seksualnością, pozwoli dorosłym na kontrolowanie przebiegu rozwoju seksualnego. Rodzice często 

boją się, ze poruszając tematy związane z rozwojem seksualnym mogą otworzyć przysłowiową 

„puszkę Pandory” i dlatego często wolą wyśmiewać, ignorować lub nawet karać przejawy 

zainteresowania seksualnością u swych dzieci. Dodatkową przeszkodą w edukacji seksualnej jest 

traktowanie przejawów seksualności dziecka analogicznie jak zachowania osób dorosłych. Należy 

wiedzieć i pamiętać o tym, że seksualność dziecka różni się od seksualności dorosłych.  

Jednak wiedzy o istnieniu obszarów zakazanych dziecko nie przynosi ze sobą na świat w chwili 

urodzenia. Przyjmuje ją w trakcie procesu socjalizacji...głównie od rodziny. To w niej, obserwując 

rodziców, spostrzega pierwsze wzorce postaw jakie człowiek przejawia wobec faktu, że jest istotą 

wyposażoną w płeć....W każdej bowiem rodzinie występuje grupa zachowań związanych z płcią, 

które są zakazane albo dla wszystkich jej członków, albo tylko dla niektórych (dzieci). Problem 

sprowadza się nie do pytania o to, czy w ogóle, istnieje tabu seksualne, ale o to jakie obszary 

rzeczywistości objęte są zakazem, za pomocą jakich środków kontroluje się jego przestrzeganie,  

a także o to, jakiego rodzaju argumentacji używa się do wyjaśnienia potrzeby istnienia tabu (Beisert, 

1991, s. 17, 18).  

Informacji na temat obszaru istnienia tabu w rodzinie dziecko nabywa w różnorodnych sytuacjach: 

przy zabiegach higienicznych (izolowanie/ przyzwalanie na nagość), obserwując reakcje rodziców 

(odpowiadanie/ignorowanie, wyśmiewanie/karanie) na zainteresowanie dziecka problematyką 

seksualną (pytania, wytwory, zachowania erotyczne dzieci), będąc świadkiem zachowań seksualnych 

ludzi i zwierząt (w tv, bezpośrednie sytuacje życiowe).. 

W odniesieniu do zakresu przekazywanych zarówno w formie werbalnej jak i niewerbalnej, 

informacji, możemy wyróżnić trzy najczęściej występujące postaci tabu: 

- tabu językowe, który dotyczy procesu komunikacji i polega na izolowaniu od informacji - 

zakazie zadawania pytań, dyskutowania. Celem takiego oddziaływania jest usunięcie tej sfery z pola 

uwagi i zainteresowań dziecka. Przyczynami stosowania tabu językowego w rodzinie mogą być: taki 

sam sposób funkcjonowania w rodzinie generacyjnej rodziców, nieznajomość słownictwa 

związanego z płcią, silne zalegające - negatywne emocje (lęk, wstyd, wstręt) kojarzone  

z seksualnością, brak umiejętności rozmawiania na te tematy  

Jak łatwo się domyślić, taki sposób postępowania nie pomaga wspierać rozwoju dziecka. Po 

pierwsze nie można odizolować kogoś od siebie samego (a każdy z nas jest istotą seksualną), poza 

tym, jak wskazują liczne badania (Lew- Starowicz, 1990, Beisert 1991, Izdebski, 2000), głównym 

źródłem wiedzy seksualnej młodzieży są rówieśnicy. Jeśli rodzice rezygnują z pełnienia tej funkcji, 

mogą się spodziewać, że informacje, jakie uzyskają ich dzieci od kolegów mogą być nieprawdziwe  

i obarczone mitami a także przekazywane w sposób brutalny, agresywny. 

b) tabu odrębnych pokoleń, którego istotą jest zakaz komunikowania się i przejawiania pewnych 

zachowań wobec osób należących do różnego pokolenia (odrębność reguł w świecie dorosłych  

i dzieci). Pod tym, na pozór rozsądnym przesłaniem, kryje się niestety ukryty fałszywy przekaz: dziecko 

jest istotą aseksualną i nie wie co robi ani o co pyta. W związku z tym, nie należy tych pytań i zachowań 
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traktować poważnie, a co za tym idzie przekazywać informacji, bo dziecko i tak nie zrozumie. 

Osiągnięcie etapu dorosłości całkowicie lub częściowo usuwa są istniejące zakazy.  

a) tabu odrębnej płci opiera się na założeniu, ze przynależność do tej samej płci umożliwia 

komunikację i udzielanie wsparcia a także znosi wszelkie bariery, nawet związane z różnicą lat. Idea 

wspólnoty, jak pisze Beisert (1991, s. 29), przenika czasem także poza granice tabu językowego, co 

pozwala dorosłym kobietom na brak jakichkolwiek zahamowań w rozmowach i zachowaniach. Nie 

przeszkadza nikomu nawet i to, że ich drastyczna czy stymulująca treść przekracza dojrzałość 

poznawczą oraz emocjonalną słuchających dorosłych dzieci.  

Na kształtowanie się poczucia identyfikacji i tożsamości płciowej mają wpływ wszelkie 

oddziaływania jakim poddane były dzieci w swych rodzinach, począwszy od ilości i formy 

przekazywanej wiedzy poprzez kreowanie wizerunków płci i reakcje ze strony osób dorosłych na 

próby podejmowania ról płciowych przez dzieci. Ważnym czynnikiem jest treść oraz forma przekazów 

i reakcji rodziców na przejawy seksualności dziecka.  

 

Przedszkolak jest istotą, która zna swoją płeć, umie rozpoznać dziewczynki i chłopców a także 

podać ogólne cechy, które decydują o różnicach między płciami. Jest to również moment, gdy 

różnicują się oddziaływania wychowawcze w stosunku do dzieci ze względu na posiadaną płeć 

metrykalną: dziewczynki, chłopcy chodzą osobno do łazienki, inaczej się bawią, wzmacniane są 

zachowania charakterystyczne dla płci. W tym czasie u dziecka zaczyna się również kształtować 

stosunek do własnego ciała. Od podejścia rodziców i opiekunów zależy czy swoje ciało będą 

traktować naturalnie, swobodnie, z poszanowaniem prywatności czy raczej jako coś złego. W wieku 

przedszkolnym pojawia się wstyd związany z ciałem, nagością; ważne jednak aby był to sygnał dla 

uczenia intymności a nie stygmatyzowania czy deprecjonowania ciała czy jego niektórych części.  
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Według Beisert (2000), okres przedszkolny to czas trzech wielkich odkryć. Pierwsze, które 

umownie można nazwać: „Ja” wiąże się właśnie z okryciem tego ciała (a szczególnie poznaniem 

obszarów, które niosą ze sobą odmienne doznania niż dotyk innych części) i norm z nim związanych. 

Drugie odkrycie dotyczy poznania świata drugiej osoby, jego odmienności, czyli wspomnianej wyżej 

różnicy płci. Jest to doświadczenie typu: „Ty”. Posiadając wiedzę na temat siebie, innych osób 

(podobieństwa i różnic), dziecko próbuje wymieniać i poszerzać posiadane informacje w relacji  

z rówieśnikami: tworząc sytuacje „My”.  

Linia rozwojowa wiedzie u przedszkolaka od zainteresowania sobą do spostrzeżenia innych, 

od wczesnego autoerotyzmu do tzw. zachowań społecznych, w których biorą udział rówieśnicy... 

Wszystkie wymienione zachowania dziecka są normalne, rozwojowe i oznaczają po prostu postęp na 

jego drodze ku dojrzałości (Beisert, 1991, s. 35, 36).  

Pierwszy etap tej drogi, jak zostało już wcześniej wspomniane, dotyczy odkrywania siebie  

i swego ciała. Na drodze eksploracji dziecko odkrywa, iż odczucia płynące z dotykania ręki lub nogi 

różnią się od tych, które powstają w wyniku stymulacji okolic narządów płciowych. Zgodnie z prawem 

efektu, czynności i działania, którym towarzyszą przyjemne emocje mają tendencję to powtarzania się 

w podobnych okolicznościach. Mechanizm ten tłumaczy powstawanie i powtarzanie czynności 

określanych mianem masturbacji dziecięcej (Jaczewski, 1992, 1994, Beisert 1991, Waszyńska, 2010). 

Masturbacja jest zachowaniem, które wzbudza wiele obaw wśród rodziców i opiekunów, 

szczególnie, gdy pojawia się w okresie, który przez sporą część ludzi określany jest mianem 

aseksualnego (przed okresem dojrzewania płciowego). Najczęstszymi lękami, które występują przy 

pojawieniu się masturbacji dziecięcej jest strach przed tym, co powiedzą inni ludzie (rodzice, 

wychowawcy), jak ocenią ich jako rodziców oraz to, czy dziecko nie jest zboczone, zaburzone. 

Dodatkowo rodzice nie wiedzą jak reagować, jak rozmawiać z dziećmi na ten temat, co dodatkowo 

wzmaga ich poczucie niekompetencji i bezradności.  

 W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia się trzy typy zachowań autoerotycznych u dzieci:  

a) masturbacja rozwojowa, z badań Besert (1991) wynika, ze dotyczy największej grupy dzieci. Jej 

celem jest osiąganie przyjemności i dlatego wykonywana jest z reguły w taki sam sposób - 

dostarczający przyjemnych doznań (te same ruchy). Dotyczy dzieci aktywnych, łatwo 

nawiązujących kontakty społeczne. Zazwyczaj mija samoistnie nie powodując żadnych 

negatywnych konsekwencji o ile nie towarzyszą jej represyjne i agresywne zachowania ze strony 

rodziców 

b) masturbacja eksperymentalna, wynikająca z motywacji poznawczej – dotyczy najczęściej dzieci  

z tzw. „głodem stymulacji” (niezaspokojenie potrzeby informacji – odbierania z otoczenia nowych  

i atrakcyjnych bodźców). Głównym motywem masturbacji nie jest u nich chęć osiągania 

przyjemności lecz głównie zaspokojenie ciekawości płynącej z coraz bardziej zróżnicowanej formy 

eksploracji swego ciała. Ten typ zachowań charakteryzuje się dużą zmiennością i często kończy 

się boleśnie dla dziecka – uszkodzenia w wyniku wprowadzania do pochwy lub członka różnych 

przedmiotów.  

c) masturbacja instrumentalna –służy poradzeniu sobie z negatywnymi emocjami lub zwróceniu 

uwagi dorosłych. W pierwszym przypadku do masturbacji dochodzi w wyniku przeżywania 

napięcia, samotności, lęku. Koncentracja na masturbacji odciąga od przeżywania trudnych  

i przykrych emocji. Mechanizm ten wykorzystują również dzieci wychowywane w atmosferze 

konfliktów i awantur. Napięcie spowodowane sytuacją w domu rozładowują przez masturbację, 
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traktując ją jako formę odreagowania. Instrumentalny charakter masturbacji w drugim przypadku 

dotyczy koncentrowania uwagi dorosłych. Przypomina to sytuację, w której dziecko świadomie 

wybiera karę (która jest przejawem zainteresowania) nie mogąc w inny sposób zapewnić sobie 

uwagi ze strony osób znaczących. Masturbacja podejmowana jest w sposób jawny  

i demonstracyjny. Często powstaje pod wpływem sytuacji rodzinnych, które w naturalny sposób 

obniżają należne dziecku zainteresowanie (narodziny rodzeństwa, konflikty miedzy rodzicami...) 

(Beisert, 1991, Waszyńska 2010). 

Jaczewski (1992) wymienia również inne przyczyny podejmowania przez dziecko masturbacji: 

rozwijający się proces chorobowy lub zaniedbania higieniczne. Nie są to jednak motywy ściśle 

związane z rozwojem psychoseksualnym i wymagają przede wszystkim interwencji lekarskiej.  

Masturbacja w okresie dzieciństwa może być zjawiskiem rozwojowym, gdy głównym jej motywem 

jest poznawanie siebie i poszukiwanie przyjemności natomiast wszystkie sytuacje, w których dziecko 

ucieka się do masturbacji zastępczej (instrumentalnej) wymagają odpowiedniego rozeznania  

i adekwatnej interwencji zmierzającej w kierunku zaspokojenia sygnalizowanych przez dziecko 

potrzeb. Granice normy w odniesieniu do masturbacji wieku przedszkolnego wyznaczone są również 

przez kryterium ilościowe. Zachowania autoerotyczne możemy zaliczyć do czynności rozwojowych  

o ile ich wykonywanie nie przeszkadza w podejmowaniu normalnych dla wieku zadań rozwojowych.  

„Już wiem kim jestem, ale bardzo też chcę poznać kim jesteś ty” pisze M. Beisert ukazując główne 

motto działania dzieci nastawionych na odkrywanie tajemnicy płci przeciwnej (Beisert, 1991). Pierwsze 

nasze doświadczenia związane z odkryciem płci przeciwnej, w większości przypadków, mają miejsce 

właśnie w okresie przedszkolnym. Towarzyszy mu z reguły pewien rodzaj ekscytacji i chęć ponownego 

znalezienia się w sytuacji, w której możliwe będzie przyjrzenie się budzącym ciekawość obszarom 

ciała. Dzieci prowokują takie zdarzenia poprzez propozycje wspólnej zabawy, kąpieli czy 

uczestniczenia w zabiegach higienicznych. Wyjątek mogą stanowić te dzieci, które posiadają 

rodzeństwo różnej płci i odmienność budowy ciała nie stanowi żadnej tajemnicy a jest raczej stałym 

elementem codzienności.  Drugim źródłem wiedzy na temat różnic w budowie anatomicznej pomiędzy 

płciami są dorośli. Nierzadko zdarza się, że dzieci podglądają rodziców, przypatrują się obrazom 

nagich kobiet prezentowanych w TV, gazetach.  

Kolejnym etapem w rozwoju społecznym jest wyłonienie się kategorii: My. Wspólnie  

z rówieśnikami dziecko ćwiczy nowe umiejętności, naśladuje zachowania dorosłych i próbuje swoich 

sił w zabawie.  

Zabawa dobrze służy zrozumieniu przez dziecko społecznych ról dorosłych (…). Przyjmują te role 

zgodnie z płcią: dziewczynki zwykle odgrywają role kobiece, a chłopcy męskie. Dzieje się tak, 

bowiem płeć jest biologicznym atrybutem roli społecznej. Odgrywając role społeczne dziecko nie 

tylko poznaje społeczne ramy danej roli, ale także eksploruje własną tożsamość płciową (Kielar - 

Turska, 2001, s. 114) (Psychologia rozwoju człowieka red. Harwas, Trempała).  

Specyficzną kategorię tworzą zabawy erotyczne. Ze względu na treść i formę zabaw, a dokładniej 

na rodzaj naśladowanego fragmentu życia dorosłych, możemy wyróżnić zabawy:  

- naśladujące sytuacje z życia dorosłych, które stwarzają okazję do wzajemnego dotykania się, 

rozbierania (w lekarza, szpital, sanatorium, mamę i tatę, striptiz...) 

- których celem jest zaspokojenie ciekawości i osiągnięcie przyjemności wskutek wzajemnego 

dotykania się  
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- odtwarzające większy fragment z życia dorosłych na pozór luźno związany z seksualnością ale 

na nią ukierunkowany (ciąża, karmienie dzieci..) 

- w dwójkach, gdzie oglądanie i dotyk wchodzi w skład repertuaru zachowań par (pary 

narzeczonych). Formą dziecięcego erotyzmu są „miłości dziecięce, które charakteryzują się 

skupieniem silnych, pozytywnych uczuć na jednym z rówieśników 

- zabawy samotne (kreowane za pomocą lalek, wytwory: rysunki, ulepianki...) (Beisert, 1991, 

Obuchowska, Jaczewski, 1992).  

Jedną z najbardziej znanych zabaw jest zabawa w doktora. Bawią się w nią zarówno 

dziewczynki jak i chłopcy a główną motywacją jest obejrzenie i zapoznanie się z ciałem 

rówieśnika. Dla dzieci ta zabawa nie ma podtekstu seksualnego, jest odgrywaniem zachowań 

polegających na pokazywaniu swojego ciała w sytuacji społecznie akceptowanej, co daje okazję 

do zaspokojenia ciekawości poznawczej. Pomimo wielu obaw ze trony dorosłych związanych  

z zabawami erotycznymi, jak twierdzą specjaliści, nie mają one negatywnego wpływu na rozwój 

dziecka (Beisert, 1991, Haffner, 2002, Sokoluk, Bobrowski).  

Podobnie jak w obszarze masturbacji, granice normy wyznaczone są przez zbliżone zasady: 

nieszkodzenie zdrowiu, możliwość podejmowania innych zdań rozwojowych. Dodatkowo  

w przypadku zabaw istotną rolę odgrywa ich jakość: wyeliminowanie agresji, przemocy, 

naśladowania patologicznych form aktywności dorosłych (Beisert, 2000). Jako dodatkowe 

kryterium normy w przypadku zabaw wskazuje się na zbliżony wiek uczestników (Haffner, 2002).  

Badania N. Kenneth Sandnabba, Pekka Santila, Malin Wannas, Katji Krook (2003) 

przeprowadzone w Finlandii na próbie 364 dzieci wykazały, że najczęstsze (występujące  

u powyżej 20 %) zarejestrowane w ciągu dnia zachowania seksualne a także inne – uznane za 

istotne dla rozwoju seksualnego w grupie 2- 7 lat, to:  

 

Tabela 1. Najczęstsze zachowania seksualne dzieci w wieku od 2. do 7. r.ż 

Dzieci 2-3-letnie 

 dziewczynki chłopcy 

zabawa w dom z innymi dziećmi 65,3% 59,4% 

przytulanie innych dziewczynek/zabieganie o to 49,0% 45,5% 

przytulanie dorosłych kobiet/zabieganie o to 49,0% 54,5% 

zabawa w doktora/szpital z innymi dziećmi 43,8% 33,3% 

przytulanie innych chłopców/zabieganie o to 41,7% 32,4% 
okazywanie zainteresowania różnicami w budowie fizycznej 
chłopców i dziewczynek 

32,0% 35,3% 

wchodzenie (próby) do toalety z innymi dziećmi 25,0% 33,3% 

całowanie (próby) znajomych dziewczynek 16,3% 26,5% 

przytulanie dorosłych mężczyzn/zabieganie o to 17,9% 25,9% 

całowanie (próby) znajomych chłopców 22,4% 17,6% 
uczestnictwo w zabawach uznawanych za właściwe dla płci 
przeciwnej 

22,0% 35,3% 

chwytanie penisa w momentach ekscytacji, lęku, zmęczenia  20,6% 

Dzieci 4-5-letnie  

zabawa w dom z innymi dziećmi 80,6% 62,4% 

zabawa w doktora/szpital z innymi dziećmi 62,9% 44,0% 

przytulanie innych dziewczynek/zabieganie o to 53,2% 32,5% 
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włączanie w zabawy wątków zachowań seksualnych i romansu 39,7% 28,3% 

przytulanie dorosłych kobiet/zabieganie o to 36,7% 27,1% 

podglądanie (próby) innych dzieci, gdy są w łazience 18,3% 34,5% 

przytulanie innych chłopców/zabieganie o to 33,3% 20,7% 

dotykanie intymnych części ciała w obecności innych 6,7% 32,2% 

całowanie (próby) znajomych chłopców 29,5% 11,7% 

okazywanie zainteresowania rozmnażaniem się zwierząt 16,7% 28,8% 

całowanie (próby) znajomych dziewczynek 16,4% 26,7% 
bieganie do łazienki, by zobaczyć chłopca/chłopców w toalecie 13,1% 25,0% 

rysowanie intymnych części ciała 8,2% 25,0% 
bieganie do łazienki, by zobaczyć dziewczynkę/ dziewczynki w toalecie 6,6% 25,0% 

naśladowanie tańca nastolatków/dorosłych 23,7% 3,4% 

używanie seksualnych przekleństw w wesoły sposób 8,3% 22,4% 

dotykanie intymnych części ciała w miejscach publicznych 4,9% 22,0% 
opuszczanie majtek, prezentacja pośladków, penisa, sromu, a następnie ucieczka 3,1% 21,7% 

okazywanie zainteresowania tym, skąd się biorą dzieci 14,5% 20,0% 

Źródto:  Sandnabba, Santtila, Wannas i Krook, 2003, za Zielonahodecka, 2010, s. 136 – 137, za 

Zielona – Jenek, Chodecka, 2010, s. 136-138. 

 

                                         dziewczynki                  chłopcy 
okazywanie zainteresowania różnicami w budowie fizycznej 
chłopców i dziewczynek 

34,4% 48,9% 

przytulanie dorosłych kobiet/zabieganie o to 45,9% 35,4% 

przytulanie innych chłopców/zabieganie o to 35,6% 42,9% 

całowanie (próby) znajomych chłopców 38,1% 26,5% 
chwytanie penisa w momentach ekscytacji, lęku, zmęczenia  36,0% 

całowanie (próby) znajomych dziewczynek 29,7% 31,3% 

wchodzenie (próby) do toalety z innymi dziećmi 30,2% 38,8% 
uczestnictwo w zabawach uznawanych za właściwe dla płci 
przeciwnej 

29,7% 32,9% 

okazywanie dużego zainteresowania płcią przeciwną 23,4% 28,7% 

całowanie (próby) kobiet w ośrodku opieki 26,6% 4,8% 

dotykanie intymnych części ciała w obecności innych 6,5% 25,0% 

podglądanie (próby) innych dzieci, gdy są w łazience 17,2% 26,5% 

przytulanie mężczyzn/zabieganie o to 15,4% 23,3% 

prezentowanie intymnych części ciała innym dzieciom 10,8% 22,7% 

naśladowanie tańca nastolatków/dorosłych 21,0% 4,8% 
włączanie w zabawy wątków zachowań seksualnych i romansu 20,0% 11,5% 

Dzieci 6-7-letnie 

zabawa w dom z innymi dziećmi 83,1% 37,3% 

zabawa w doktora/szpital z dziećmi 48,3% 23,7% 
okazywanie zainteresowania różnicami w budowie fizycznej 
chłopców i dziewczynek 

41,3% 48,2% 

wypowiadanie się o dzieciach płci przeciwnej w negatywny 
sposób 

35,5% 46,7% 

okazywanie dużego zainteresowania płcią przeciwną 43,5% 35,0% 

wchodzenie (próby) do toalety z innymi dziećmi 27,0% 40,7% 
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Istotne statystycznie różnice w zakresie występowania tych zachowań u dziewcząt i chłopców 

przedstawia tabela nr (poniżej).  

 

Zachowania częściej prezentowane przez 

dziewczynki 

 

Zachowania istotnie częściej prezentowane 

przez chłopców 

 

• bawią się w dom 

bawią się w szpital/doktora z innymi dziećmi 

• przytulają się/proszą o przytulanie inne 

dziewczynki 

• całują/próbują całować innych znajomych 

chłopców 

catują/próbują znajomych chłopców 

• dotykają ubrania/włosów innych kobiet 

• okazują niepokój, gdy są przytulane przez 

męski personel ośrodka opieki 

• okazują niepokój, gdy są całowane przez 

mężczyzn (np. na powitanie) 

• zachowują się jak rodzice wobec innych dzieci 

• rozmawiają „w romantyczny" sposób o 

dzieciach 

• rozmawiają o chęci posiadania dziecka 

• zachowują się w seksualny/seksowny sposób 

(gesty, chód) 

• lubią tańczyć jak nastolatki/dorośli 

• chcą się ubierać w odzież odpowiednią dla 

starszych dziewcząt 

 

• mówią o dziewczynkach w negatywny 

sposób 

• dotykają własnych genitaliów w czasie 

pobytu w ośrodku opieki, 

w obecności innych 

dotykają publicznie swoich genitaliów 

• pokazują genitalia innym dzieciom 

• zdejmują majtki, pokazują 

pośladki/penisa, po czym uciekają 

• wchodzą/próbują wchodzić do kabin w 

toalecie z innymi dziećmi 

• zerkają/próbują zerkać na dzieci, gdy są 

w łazience 

• próbują zobaczyć innych ludzi nago 

• rysują genitalia postaciom ludzkim 

• w zabawie udają, że lalki uprawiają seks 

prezentują zachowania seksualne z 

użyciem zabawek lub innych przedmiotów 

• okazują niepokój, gdy są całowani przez 

kobiety (np. na powitanie) 

• opowiadają sprośne dowcipy 

• używają seksualnych przekleństw (w 

zabawie, w złości, w obecności dorosłych i 

innych dzieci) 

• celowo oddają mocz poza miskę toalety 

• bawią się kałem 

Zielona – Jenek, Chodecka, 2010, s 139. 

 

Jak piszą Zielona – Jenek, Chodecka (2010, s. 140), dziewczynki częściej prezentują zachowania 

związane z bliskością, czułością w kontakcie z innymi (rówieśnikami obojga płci, dorosłymi kobietami). 

Częściej również podejmują zachowania naśladujące role dorosłych kobiet (uwodzenie, 

sprawowanie opieki). Wśród chłopców częściej obserwowane były zachowania nacelowane na 

rozładowanie napięcia (zachowania autoerotyczne, prezentacja i oglądanie genitaliów, rysunki  

i zabawy przedstawiające kontakty seksualne) oraz nacechowane przekraczaniem społecznych norm 

i cudzych granic (podglądanie, zaczepianie, przekleństwa, eksperymentowanie z oddawaniem 

moczu i kału.  



41 | S t r o n a  
 

Znajomość typowych i nienormatywnych form ekspresji seksualnej u dzieci pozwala w sposób 

adekwatny i zgodny z wiedzą psychopedagogiczną wspierać dzieci w ich rozwoju seksualnym a także 

budować strategie interwencji w sytuacjach kryzysowych.  

Innym ciekawym zjawiskiem w wieku przedszkolnym są deklaracje dzieci dotyczące chęci wyjścia 

za mąż/ ożenienia się w przyszłości z rodzicem płci przeciwnej. Towarzyszy temu zazwyczaj zazdrość 

spowodowana okazywaniem sobie uczuć przez rodziców. Jak twierdzą zwolennicy teorii 

psychodynamicznej, takie zachowanie jest manifestacją występującego w tym czasie kompleksu 

Edypa/ Elektry. Niezależnie od przyjętej koncepcji psychologicznej, taka sytuacja może być również 

okazją do porozmawiania na temat roli kobiety, mężczyzny, miłości, rodziny. Warto w tym momencie 

również powiedzieć dziecku, że w naszej kulturze małżeństwa zawierane są przez osoby dorosłe (nie 

przez rodziców i dzieci) i że zarówno mama jak i tata mają już żonę /męża.  

W okresie przedszkolnym pojawiają się 

również tzw „miłości dziecięce”. Jest to 

zjawisko zupełnie naturalne. Jak twierdzą 

niektórzy psychologowie pierwsze 

zakochanie we wczesnym dzieciństwie 

może mieć znaczenie w utworzeniu się 

„ideału” partnera – osoby atrakcyjnej dla 

nas w przyszłości (Haffner, 2002).  

Aktywność dziecka nastawiona na 

zdobywanie informacji na temat płci 

rozpoczyna również etap pytań 

związanych z szeroko rozumianą sferą 

erotyki i funkcjonowania seksualnego człowieka. Z literatury przedmiotu (Beisert, 1991, Krzywicka, 

1994, Starowicz, 1995) wynika, iż pytania zadawane przez dzieci na temat płciowości mogą pełnić 

różnorodne funkcje: 

a) informacyjną, gdy chce otrzymać wiedzę: poznać istotę zjawisk i uzyskać informacje o ich 

przyczynach 

b) wzajemnej konfrontacji; dziecko posiadanej wiedzy nie traktuje jako ostatecznej  

i prawdziwej ale jako podlegającej weryfikacji (możliwość potwierdzenia niepewności, 

rozstrzygnięcia dwuznaczności). Jest to sprawdzian zaufania i pozycji wobec osoby, do 

której kierowane jest pytanie 

c) więziotwórczą; poprzez pytanie dziecko komunikuje chęć bycia w kontakcie, pogłębienia 

więzi 

d) wsparcia; ten typ pytań pojawia się najczęściej w sytuacjach problemowych, trudnych: 

przerastających możliwości radzenia sobie (spotkanie ekshibicjonisty, nieoczekiwane  

i nagłe zmiany w obrębie ciała i jego funkcji...) 

W tym wieku dzieci najczęściej pytają o to skąd się biorą dzieci, o ciążę i poród, zakładanie 

rodziny, role płciowe, różnice w zakresie narządów płciowych. Jest to wspaniała okazja by nauczyć 

dzieci poprawnego słownictwa, rozpocząć proces wychowania i budowania tożsamości płciowej.  

Bardzo często zdarza się, ze rodzice twierdzą, że ich dzieci nie interesują się seksualnością, bo 

nie pytają. Nie jest to na pewno jedyne wyjaśnienie braku aktywności ze strony dziecka. Innymi 

powodami mogą być lęk przed reakcjami rodziców, świadomość niestosowności pytań, wcześniejsze 
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negatywne doświadczenia przy próbie rozmowy na ten temat. Sami rodzice często twierdzą, ze 

obawiają się takich pytań. Nie wiedzą jakich słów używać, o czym mogą mówić, jak daleko posuwać 

się w wyjaśnieniach. Brak zainteresowania ze strony dzieci odbierają z ulgą i zadowoleniem.  

A przecież, jak zostało wyżej wspomniane pytania zadawane przez dzieci są sygnałem chęci bycia 

w kontakcie z rodzicem, roli jaką rodzice pełnią dla dziecka (autorytet), uczuć jakimi darzą rodzica 

(zaufanie, miłość). 

Rodzice, unikając tych sytuacji, odbierają sobie również szansę na wspieranie i towarzyszenie dziecku 

w odkrywaniu nowej i czasami trudnej emocjonalnie sfery życia.  

Aby móc zapoczątkować proces komunikacji w zakresie edukacji seksualnej potrzebna jest, jak 

już zostało wcześniej wspomniane, znajomość słownictwa związanego ze sferą życia seksualnego. 

Znacznie łatwiej rozmawiać, zadawać pytania czy omawiać jakieś kwestie, gdy umiemy się 

posługiwać prawidłowymi określeniami, pojęciami czy definicjami. Początek tych problemów ma 

miejsce gdy uczymy dziecko nazw poszczególnych części ciała. Często zdarza się, że rodzice 

świadomie nie wprowadzają określeń części 

intymnych z obawy przed zbytnim 

zainteresowaniem dzieci tą sferą   

i mogącymi się pojawiać z ich strony 

pytaniami. Uczą dzieci po kolei gdzie 

jest głowa, szyja, brzuch a następnie 

kolana i stopy omijając zupełnie 

okolice narządów płciowych. W 

późniejszym czasie wskazując na 

części intymne określają je zaimkami 

„te miejsca”, „te okolice”. Poprzez taki 

komunikat dziecko uczy się, ze są części 

ciała, które albo nie mają nazwy, albo 

nazywanie ich jest zabronione; są to więc 

gorsze części ciała, o których się nie 

mówi. 

Wprowadzając poprawne słownictwo uczymy dzieci akceptacji swojego ciała, zachęcamy do 

wspólnej dyskusji, i dajemy sobie szansę na rozmowę, w sytuacji, gdy będzie ona potrzebna  

i niezbędna (profilaktyka przemocy seksualnej).  

Jeśli chodzi o dostępną literaturę, to na rynku polskim istnieje dość dużo pozycji omawiających 

zagadnienia edukacji seksualnej małego dziecka. Większość z nich, stanowią prace zagranicznych 

autorów, które czasem odstraszają rodziców, bo nie zawsze przystają do polskiej rzeczywistości  

i mentalności. Literaturę tę można podzielić na kilka grup: książki kierowane do rodziców, w których 

autorzy opisują jak, kiedy i o czym rozmawiać z dzieckiem (Saint – Pierre, Viau, 2008, „Seksualność 

dziecka- co każdy rodzic wiedzieć powinien”, Rouyer, 2004, „Seksualność u dziecka – jak sobie 

radzić z dzieckiem w wieku 0-7 lat?”,  Haffner, 2002, „Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach 

intymnych”), książki do wspólnego czytania z dzieckiem (Dumont, Montagnat, 1999, „Pytania  

o miłość”, Sokoluk, Bobrowski, „Mamo i tato opowiedzcie mi skąd się wziąłem?”, Kahn- Nathan, 

Cohena, Tordjmana, Verodoux, 1991, Pighin, 1995 „Encyklopedia wychowania seksualnego”), książki 

naukowe omawiające zagadnienia związane z seksualnością dziecka (Beisert, 1991, „Seks twojego 
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dziecka”, Zielona – Jenek, Chodecka, 2010, „jestem dziewczynką, jestem chłopcem- Jak wspomagać 

rozwój seksualny dziecka?”). Warto zapoznać się z tymi pozycjami, aby móc rozmawiać z dzieckiem 

również na tematy związane z jego ciałem, płcią, seksualnością.  

Aby łatwiej można było rozmawiać ze swoimi dziećmi, warto, aby rodzice sami w pierwszej 

kolejności, przeczytali książki przeznaczone dla dzieci, zapoznali i oswoili się z językiem, tematyką, 

przygotowali się na mogące się pojawić pytania. Warto jednak przypomnieć rodzicom, że tak jak  

w innych sferach życia, tak również w kontekście rozwoju seksualnego, nie muszą wiedzieć 

wszystkiego i mogą powiedzieć „nie wiem”, „sprawdzę to”. Dla dzieci jest to ważna informacja, że 

rodzic szanuje ich pytania, jest nimi zainteresowany, jak każdy człowiek może wiedzieć dużo ale nie 

zna odpowiedzi na każde pytanie i przyznaje się do tego.  

D. W. Haffner (2000), pisze, że w toku prawidłowo prowadzonej edukacji seksualnej, 

przedszkolak powinien wiedzieć, że:  

 każda część ciała ma swoją nazwę i jest potrzebna 

 dziewczynki mają większość takich samych części ciała z wyjątkiem kilku: dziewczynki 

mają srom, pochwę, łechtaczkę; natomiast chłopcy penisa i mosznę 

 nie powinno się przytulać, całować 

kogoś, kto nie ma na to ochoty, dziecko 

ma prawo decydować, czy w trakcie 

zabawy inne dziecko może to robić 

 Do poczęcia dziecka potrzebna jest 

zarówno kobieta jak i mężczyzna 

 dzieci (ciąża) rosną w ciele kobiety  

w specjalnym miejscu zwanym macicą 

 tylko kobieta może urodzić dziecko 

 jeśli ktoś dotyka dziecka i prosi, aby 

nikomu o tym nie mówił, może to 

powiedzieć rodzicom lub wychowawcom 

 

Od najwcześniejszych lat życia dziecko na podstawie wzorców wyniesionych z rodziny formułuje 

wobec seksualności własne wartości, normy i postawy, które ulegają stopniowej internalizacji (…). 

Właściwe wychowanie w rodzinie, dobra więź uczuciowa z obojgiem rodziców w ukierunkowaniu 

psychoseksualnym dziecka mogą sprzyjać dobrej identyfikacji z własną płcią. W ujęciu 

psychologicznym za cel rozwoju seksualnego przyjmuje się osiągnięcie dojrzałości seksualnej, 

najogólniej rozumianej jako zdolność do nawiązania bliskiej relacji intymnej, w której dochodzi do 

realizacji własnej płciowości z uwzględnieniem norm społecznych – celem edukacji seksualnej jest 

więc wspieranie rozwoju jednostki, aby rozwinęła opisywaną zdolność do nawiązania dojrzałej relacji 

intymnej (Długołęcka, 2006, s. 234, 235, 236).  
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Współpraca w procesie kształcenia. Opis przypadku współpracy  
w środowisku klastrowym 

  

 

 

 

Cezary Główka6 

Nie bez powodu rozpocząłem więc ten artykuł takim – jakby powiedzieliby nasi uczniowie – 

sucharem, czyli bardzo teoretycznym wstępem w języku ekonomii, w którym przedstawiłem trzy, 

bardzo istotne w opisie współczesnych relacji gospodarczych, pojęcia – potrójną helisę, klaster i 

inicjatywę klastrową. Szkoły są uczestnikiem tego sys-temu. (frag. z końcowej części artykułu) 

 

Kiedyś uważało się, że nauczyciel to ktoś, kto przekazuje wiedzę. Dzisiaj mówi się raczej, że 

jest to ktoś, kto pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności lub wspiera w tym ucznia. Jak by na to nie 

patrzeć, chodzi o to, co w języku ekonomicznym określa się transferem wiedzy lub zarządzaniem 

wiedzą. To wiedza jest we współczesnej gospodarce najcenniejszym zasobem – jest najważniejszym 

czynnikiem wzrostu produkcji, niezbędnym do racjonalnego wykorzystania innych czynników i 

zasobów. Współczesną gospodarkę określa się nawet jako gospodarkę opartą na wiedzy. 

Odwołuję się do języka ekonomii, ponieważ zanim podzielę się z Państwem swoimi 

doświadczeniami z obszaru edukacji, koniecznie muszę pokazać pewien fragment zewnętrznych 

uwarunkowań Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie – szkoły, w której te 

doświadczenia zdobywam. To relacja szkoły z organizacją klastrową – stowarzyszeniem Klaster 

Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie.  

Koniecznie muszę wprowadzić trzy pojęcia z zakresu ekonomii – potrójna helisa, klaster  

i inicjatywa klastrowa – w pierwszych trzech sekcjach artykułu. Jednak czytelnik niekoniecznie musi te 

trzy pierwsze sekcje czytać. Może od razu przejść do sekcji Klaster i inicjatywa klastrowa  

w subregionie leszczyńskim. Nawet i tę sekcję można pominąć, zwłaszcza jeżeli stowarzyszenie 

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie jest już Państwu znane. Przekornie jednak powiem, że te 

cztery sekcje polecam szczególnie osobom, które uważają, że co to jest klaster, wie każdy.  

Celem artykułu jest pokazanie procesu edukacyjnego, w którym poza tradycyjnymi 

uczestnikami tzn. uczniami i nauczycielami, istotną rolę odgrywają partnerzy organizacji klastrowej, 

która objęła patronatem kształcenie techników organizacji reklamy w Zespole Szkół Elektroniczno-

Telekomunikacyjnych w Lesznie. Dlatego ten właśnie fragment zewnętrznych uwarunkowań szkoły, 

który dotyczy jej relacji z organizacją klastrową, poprzedza opis procesu edukacyjnego. Czytelnik, 

który zacznie lekturę od sekcji Korelacja w kształceniu modułowym, zawsze może wrócić do 

wcześniejszych fragmentów artykułu, żeby sprawdzić „co poeta miał na myśli”, gdy niespodziewanie 

napotka w tekście taki dziwoląg jak potrójna helisa. 

                                                 
6  Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie – nauczyciel, stowarzyszenie Klaster Poligraficzno-Reklamowy  

w Lesznie –  Prezes Zarządu, Wydział Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – doktorant; 

manus@data.pl  

mailto:manus@data.pl
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Potrójna helisa 

Interesujący jest sposób opisu współczesnych relacji gospodarczych zaproponowany przez 

Henry’ego Etzkowitza, który wraz z Loetem Leidesdorffem analizował relacje pomiędzy 

przedsiębiorstwami, uniwersytetami oraz administracją publiczną. Zaproponowali oni do opisu tych 

relacji koncepcję potrójnej helisy (ang: Triple Helix - TH) [Etzkowitz, Leydesdorff, 1998, s. 195-203; 

Etzkowitz, 2003, s. 293-337]. Koncepcja ta mówi, że potencjał innowacyjny i rozwój ekonomiczny  

w gospodarce opartej na wiedzy7 polega na zwiększonej roli uniwersytetów, hybrydyzacji elementów 

ze sfery nauki, gospodarki i administracji, w celu stworzenia nowych form instytucjonalnych  

i społecznych dla wyprodukowania, transferu i zastosowania wiedzy [Etzkowitz, Ranga, 2013, s. 238]. 

W tej wizji sytuacja jednak jest dynamiczna gdyż, jak twierdzą Etzkowitz i Ranga8:  

1) Uniwersytety przeżywają drugą rewolucję (ang: the second academic revolution), 

polegającą na ich przeobrażaniu się w kolebkę przedsiębiorczości – kształcenie 

przedsiębiorczości, kreowanie odkryć naukowych i wynalazków technologicznych, firmy 

odpryskowe i przedsiębiorczość akademicka. Mowa jest o drugiej rewolucji, ponieważ 

pierwsza polegała na przeobrażeniu się uniwersytetów z ośrodków stricte edukacyjnych 

także w instytucje badawcze.  

2) Przedsiębiorstwa poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników  

i opracowania nowych produktów we własnych laboratoriach i ośrodkach rozwojowych 

przyjmują rolę uniwersytetów, a podejmując działania związane z rozwojem społeczności 

lokalnej – rolę administracji. 

3) Administracja, która wcześniej eksploatowała gospodarkę i otaczała opieką środowiska 

twórcze, stała się regulatorem i inicjatorem budowania relacji pomiędzy sferą nauki  

i biznesu – regionalne strategie innowacji, sieci informacji, programy finansowania 

projektów – ogniskując swoją uwagę na promowaniu badań o charakterze aplikacyjnym, 

prowadzonych w konsorcjach naukowo-biznesowych.  

Granice więc pomiędzy sferami TH zacierają się lub raczej te trzy sfery zbliżają się do siebie  

i wzajemnie przenikają – rysunek 1. W ostatnim równowagowym stadium (ang.: steam cell space) – 

wypełnieniu uległa przestrzeń pomiędzy sferami potrójnej helisy – pusta przestrzeń zapełniła się 

organizacjami, określanymi jako interesariusze regionalnego systemu innowacji. Są to ośrodki 

innowacji takie jak parki technologiczne i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, 

centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze wysokiego ryzyka itp. 

                                                 
7  Gospodarka, w której wiedza stanowi najistotniejszy zasób. Według OECD jest to gospodarka, w której procesy produkcji 

 i wymiany przebiegają przy wykorzystaniu wiedzy i informacji (OECD, 1996, s. 7). 

8 Henry Etzkowitz jest twórcą koncepcji potrójnej helisy, która stała się na tyle ważna i przydatna we współczesnej ekonomii, że  

w Uniwersytecie Stanforda powstał nawet Instytut Potrójnej Helisy. Jego dyrektorem jest właśnie Maria Ranga. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Etzkowitz, H., Ranga, M. [2013],  

“Triple Helix Systems: An Analitical Framework …”, s. 252. 

Rysunek 1. Proces wzajemnego przenikania się sfer instytucjonalnych potrójnej helisy:  

(a) rozłączne sfery instytucjonalne – stadium laissez-faire,  

(b) sfery instytucjonalne zbliżają się do siebie i zaczynają się przenikać,  

(c) sfery „nakładają” się na siebie,  

(d) wytworzyła się równowaga polegająca na wzajemnym przeniknięciu  

instytucjonalnych sfer potrójnej helisy – stadium steam cell space. 
 

Gdzie w tej koncepcji jest edukacja? Tak w wersji pierwotnej z lat 90-tych, jak i we współczesnym 

dynamicznym systemie TH nazwanym lokalnym, regionalnym czy też krajowym systemem innowacji, 

edukacja znajduje się w sferze instytucjonalnej umownie nazwanej przez twórców koncepcji TH sferą 

uniwersytetów lub dzisiaj częściej w literaturze przedmiotu nazywaną sferą badawczo-rozwojową. Ja 

wolę ją nazywać intelektualnym zapleczem gospodarki, wówczas zmieszczą się w tym komponencie 

TH wszyscy oferenci wiedzy, która, jak zostało powiedziane na wstępie, jest we współczesnej 

gospodarce zasobem o szczególnym znaczeniu. 
  

(a)

(c)

(b)

(d)
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Klaster 

Wiedza byłaby jednak nieprzydatna, gdyby nie była uporządkowana, a więc specjalistyczna. Innej 

wiedzy potrzebuje nauczyciel, innej ekonomista, a jeszcze innej technik i inżynier. Wiedza techniczna 

także musi być specjalistyczna – dostosowana do specjalizacji środowiska gospodarczego. 

Specjalizacja gospodarcza w połączeniu z koncepcją TH doprowadziła nas do jeszcze jednej 

koncepcji, obecnie bardzo popularnej, a mianowicie do koncepcji klastra. Przytoczę definicję klastra 

zaproponowaną przez jej twórcę Michaela Portera, ponieważ, moim zdaniem, popularność klastrów 

nie idzie w parze z wiedzą na ich temat. Najczęściej cytowaną jest definicja pochodząca z  On 

competition9: 

 

Tabela 1. Definicja klastra autorstwa Michaela E. Portera. 

 

 

Klastry 10  są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, 

wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w 

pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, 

jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych 

dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. 

 

Źródło: Porter, M. E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, 

s.246. 
 

Klastry są zjawiskiem powstającym w gospodarce w lokalizacjach, w których dostępne są 

zasoby szczególnie istotne dla pewnej specjalizacji gospodarczej. O istocie tego zjawiska napisałem 

obszerny tekst, który właśnie został opublikowany w Gospodarce Narodowej [Główka, 2016]. 

Polecając czytelnikowi zainteresowanemu bliższym poznaniem koncepcji klastra cały ten artykuł, 

zacytuję z niego tylko jeden wyjątek – tabelę, w której wskazałem najistotniejsze cechy klastra 

wynikające z definicji Portera.  

  

                                                 
9 M.E. Porter, On competition, Harvard Business School, Boston 1998, s. 199. Ta wersja definicji jest najczęściej przywoływana  

w literaturze przedmiotu, jednak nie oznacza to, że jest to pierwsza publikacja Portera, w której jest mowa o klastrze. Porter 

zajmował się klastrami już w latach 80-tych i 90-tych poprzedniego wieku i pierwszą publikacją, w której zaproponował neo-

Marshallowską koncepcję klastra było The Competitive Advantage of Nations, wydane w Londynie w 1990 r. Jak zauważają Martin 

i Sunley [2003] koncepcja Portera miała światową premierę równo wiek po opublikowaniu Principles of Economy Alfereda 

Marshalla, zresztą w tym samym londyńskim wydawnictwie Macmillan’a. 

10 W cytowanym źródle zostało zamiast słowa klastry użyte słowo grona, jednak obecnie używane jest powszechnie słowo klaster. 

Nie spotyka się już określenia grono. Podobnie nie spotyka się już odmiany klasterowi, klastery – rozpowszechniła się odmiana 

klastrowi, klastry. 
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Tabela 2. Cechy klastra wynikające z definicji. 

Cecha Nazwa Opis 

A Koncentracja Koncentracja przestrzenna podmiotów 

wyspecjalizowanych w sektorze klastra oraz 

w sektorach pokrewnych. 

B Powiązania Interakcje pomiędzy podmiotami w badanym  

środowisku – koopetycja11. 

C Specjalizacja Specjalizacja przedsiębiorstw w sektorze 

klastra (jądro klastra) oraz sektorach 

pokrewnych i wspierających. 

D Potrójna helisa Uczestnictwo w klastrze także podmiotów 

spoza  

środowiska przedsiębiorstw. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródłowej definicji Michaela Portera.  

 

W obszarze klastra dynamika potrójnej helisy jest szczególnie intensywna, gdyż obejmuje ona relacje 

funkcjonujące w dominującym sektorze regionu ekonomicznego12. 

 

Inicjatywa klastrowa 

Określenie inicjatywa klastrowa (ang. cluster initiative) pojawiło się w naukach ekonomicznych za 

sprawą trzech badaczy klastrów ze Szwecji. To Örjan Sölvell, Göran Lindqvist i Christian Ketels, którzy 

w 2003 roku opublikowali wyniki badań, przeprowadzonych w 250 organizacjach funkcjonujących 

w obszarach klastrów na całym świecie. Wydana przez nich publikacja, poprzedzona przedmową 

Portera, nosi tytuł The Cluster Initiative Greenbook. Ich ujęcie inicjatywy klastrowej jest następujące 

[Sölvell i in. 2003]: 

 

Tabela 3. Definicja inicjatywy klastrowej.  

 

Inicjatywa klastrowa (IK), to zorganizowane działania mające na celu 

intensyfikację wzrostu oraz zwiększenie konkurencyjności klastra w regionie, przy 

zaangażowaniu firm funkcjonujących w ramach klastra, rządu i/lub środowiska 

badawczego 

 

Źródło: Sölvell i in. The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower, Sweden.13 

 

                                                 
11 Określenie koopetycja (ang  coopetition) powstało poprzez połączenie dwóch słów konkurencja (ang. cometition) i współpraca 

(ang. colaboration). Jest to relacja charakterystyczna dla klastra gospodarczego. 

12 Region ekonomiczny to: „ukształtowany lub kształtujący się układ ekonomiczny, którego elementy powiązane są między sobą  

i ze środowiskiem przyrodniczym relacjami współwystępowania i współzależności, a z otoczeniem zewnętrznym – relacjami 

współzależności o dużym nasileniu” [Domański, 1972, s. 7]. 

13 Definicja zaczerpnięta z tłumaczenia polskiego wydanego przez PARP – Sölvell, Ö., Lindquist, G., Ketels, Ch., Zielona księga 

inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2009, s. 9. 
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Ta definicja została powtórzona przez tych samych autorów w raporcie wydanym w 2006 r., 

przedstawiającym wyniki badania aż 1 400 IK pochodzących z gospodarek na wysokim poziomie 

rozwoju, rozwijających się oraz z gospodarek będących w fazie transformacji do gospodarki rynkowej 

[Ketels i in. 2006, s. 9]. Raport pod tytułem Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies 

w polskim tłumaczeniu „Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie 

transformacji” ukazał się w jednym wydaniu książkowym, razem z „Zieloną Księgą Inicjatyw 

Klastrowych” w 2009 r. Jak wynika z definicji w IK także uczestniczyć mogą przedstawiciele trzech 

sfer instytucjonalnych potrójnej helisy. 

 

Klaster i inicjatywa klastrowa w subregionie leszczyńskim 

W 2006 r. utworzyła się inicjatywa klastrowa dla klastra w sektorze poligrafii i reklamy Subregionu 

Leszczyńskiego, która sformalizowana została w 2007 r. jako stowarzyszenie Klaster Poligraficzno-

Reklamowy w Lesznie14 (KPR) zrzeszające przedsiębiorców z Leszna oraz z sąsiadujących powiatów 

[Główka, 2009]. W ramach badań przeprowadzonych w 2011 r. został zidentyfikowany klaster  

w sektorze poligrafii i reklamy w obszarze zbliżonym do Subregionu Leszczyńskiego [Główka, 2011]15. 

Utworzona dla tego klastra organizacja klastrowa zbudowała system partnerski z instytucjami ze sfery 

administracji i nauki. W szczególności Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej i Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego ze sfery nauki oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego i Miasto Leszno ze sfery administracji, pomogły w 2011 r. organizacji 

klastrowej i partnerskiej już wówczas szkole – Zespołowi Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych  

w Lesznie (ZSET) – utworzyć kierunek kształcenia techników organizacji reklamy (TOR) z programem 

dostosowanym do potrzeb środowiska przedsiębiorstw sektora poligrafii i reklamy. Organizacja 

klastrowa objęła patronatem nowo powstały kierunek kształcenia i w ramach tego patronatu podjęła 

i nadal podejmuje szereg działań wspierających szkołę w procesie edukacyjnym. Najistotniejsze z nich 

to: 

 Wycieczki zawodoznawcze. Uczniowie mogą poznać stosowane w firmach technologie, 

zobaczyć warunki pracy, zaobserwować, jak powstają produkty znane im z przestrzeni, w której 

żyją itd. Najważniejsze jest jednak to, że mają sposobność poznać swoich ewentualnych 

przyszłych pracodawców. 

 KPR wraz ze szkołą organizuje dla uczniów III klasy TOR praktyki uczniowskie  

w przedsiębiorstwach. 

 Organizowane są staże dla absolwentów TOR. 

 KPR utrzymuje kontakt z absolwentami, którzy podjęli studia lub pracę także poza Subregionem 

Leszczyńskim. 

 Przedsiębiorstwa KPR oferują absolwentom miejsca pracy. Celem głównym inicjatywy klastrowej 

jest pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników. 

                                                 
14  Sformalizowana inicjatywa klastrowa jest nazywana organizacją klastrową, która stawia sobie te same cele co inicjatywa 

klastrowa. 

15  Badania zostały przeprowadzone oraz przedstawione w monografii powstałej w projekcie „Wielkopolskie klastry na rzecz 

innowacyjności – monografia” zrealizowanym w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

POKL, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji. 
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 Organizacja klastrowa wspiera szkołę w zakresie materiałów promocyjnych i dydaktycznych – 

papier, materiały dydaktyczne np. formy drukowe, produkty poligraficzne, wzorniki materiałów 

etc., a także plakaty, ulotki, kalendarze etc. 

 KPR wspiera szkołę w zakresie bazy dydaktycznej. W ramach „voucherów dla inicjatyw 

klastrowych” realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego KPR 

wraz z ZSET zrealizował dwukrotnie (w 2012 i w 2014 roku) projekty służące powstaniu w ZSET 

pracowni designu. 

 Przedsiębiorcy prowadzą zajęcia specjalistyczne obejmujące moduł M2J3 – przygotowanie 

środków reklamowych. 

Aktywność wymieniona w ostatnim punkcie będzie nieco bliżej opisana w kolejnej sekcji tego artykułu. 

W partnerskiej strukturze organizacji klastrowej są także organizacje biznesowe – duże 

przedsiębiorstwa, które nie są członkami organizacji klastrowej, lecz współpracują z nią w różnych 

przedsięwzięciach, w szczególności w zakresie patronatu KPR nad kształceniem techników organizacji 

reklamy. Przedsiębiorstwa, które zlokalizowane są w regionie klastra, są zainteresowane owocami 

kształcenia na potrzeby rynku pracy klastra, a te spoza regionu działają na zasadach komercyjnych 

lub sponsorskich.  

Warto podkreślić, że organizacja klastrowa nie zatrudnia żadnych pracowników ani prezesów, 

a wszystkie osoby podejmujące działania na rzecz rozwoju klastra pracują w charakterze 

wolontariuszy. 

 

Korelacja w kształceniu modułowym 

Korelacja w kształceniu modułowym jest niemal oczywista, lecz uwarunkowania zewnętrzne, w jakich 

znalazł się Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych za sprawą patronatu organizacji 

klastrowej nad kierunkiem TOR, sprawiły, że w procesie edukacyjnym mogą uczestniczyć także 

partnerzy KPR. Dzięki wykorzystaniu możliwości produkcyjnych oraz wiedzy specjalistycznej 

przedsiębiorców, produkty poligraficzne zaprojektowane i przygotowane do druku podczas zajęć  

w różnych modułach kształcenia mogły zostać wydrukowane w partnerskich przedsiębiorstwach.  

W ten sposób zrealizowane zostały cztery projekty, w których powstały bardzo konkretne produkty. 

Pierwszym projektem, jaki został doprowadzony do wydrukowanego w docelowym nakładzie 

produktu poligraficznego, był kalendarz szkolny na rok 2015 r. Uczniowie III klasy TOR w roku szkolnym 

2014/2015 przygotowali go w grupach na zajęciach prowadzonych przez czworo nauczycieli  

w dwóch modułach przedmiotowych: M2J3 – przygotowanie środków reklamowych i M3J3 – 

projektowanie i tworzenie reklam. Każdy z nauczycieli pomagał uczniom opracować inny element 

projektu – projekt karty kalendarza, wykonanie i obróbka materiału zdjęciowego, wykonanie składów 

narzędziami grafiki komputerowej, zintegrowanie całego projektu kalendarza i przygotowanie go do 

druku. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 2. Projekt pierwszej strony kalendarza szkolnego na rok 2015 i na rok 2016. 

 

W kolejnym roku 2015/16 w następnej III klasie TOR, poza zaprojektowaniem i wydaniem kalendarza 

zostały dołączone kolejne elementy pracy z produktem poligraficznym. Należało opracować strategię 

sprzedaży produktu. Włączeni zostali nauczyciele prowadzący moduł M2J1 – organizowanie 

sprzedaży produktów i usług reklamowych.  

Bardzo ważnym i doskonale motywującym uczniów węzłem w tej „procedurze” było 

zmaterializowanie zaprojektowanych kalendarzy. Stało się to możliwe dzięki partnerstwu szkoły  

z organizacją klastrową. Już nie tylko wykorzystane zostały doświadczenia przedsiębiorców, którzy 

prowadzili zajęcia z młodzieżą. Wsparcie KPR polegało także na tym, że kalendarze zostały wydane 

drukiem. Pierwszy, na rok 2015, został wydrukowany w lokalnym przedsiębiorstwie poligraficznym,  

a druk kalendarza na rok 2016 został zasponsorowany przez globalnego producenta cyfrowych 

maszyn drukujących, którego KPR pozyskał do partnerstwa w tym nowatorskim projekcie 

edukacyjnym, co zostało potwierdzone znakiem firmowym sponsora druku na okładce kalendarza. 

Przed włączeniem partnerów organizacji klastrowej do takiej współpracy wykonywane były  

z uczniami proste projekty (w każdym module inny), były oceniane a potem uczniowie mogli je co 

najwyżej zarchiwizować do swojego portfolio. Metoda przeprowadzenia jednego większego projektu 

przez kilka modułów pozwoliła uczniom zintegrować nabyte w różnych modułach kształcenia 

umiejętności w jednym produkcie, poza wpisaniem do swojego portfolio zapisu elektronicznego 

wykonanego projektu, mogli otrzymać go także w postaci wydrukowanego produktu poligraficznego.  

Dzięki posiadaniu projektu w formie materialnej, doszedł jeszcze element wprowadzenia 

produktu na rynek. W pierwszej edycji kalendarza wydrukowanego tuż przed zakończeniem 2014 

roku, został on sprzedany w osiemdziesięciu procentach – pozostałe dwadzieścia procent 

wykorzystano jako materiał promocyjny szkoły. Do dystrybucji drugiej edycji kalendarza uczniowie 
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podeszli profesjonalnie. Opracowana została strategia sprzedaży i nakręcono film promocyjny. Efekt 

był zaskakujący – kalendarze „zeszły” błyskawicznie w całości jeszcze przed Świętem Bożego 

Narodzenia. Były promowane m.in. jako prezent pod choinkę – konieczny był dodruk. Należy więc 

zauważyć, że poza praktyczną umiejętnością zaprojektowania produktu poligraficznego, uczniowie 

skutecznie wprowadzili produkt na rynek odnosząc sukces komercyjny. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 3. Pani Jadwiga na zajęcia w III klasie TOR. 

 

Wiersze Pani Jadwigi 

Niekomercyjny charakter miały projekty opracowane w semestrach letnich. Przypadek zrządził, że 

autor tego artykułu poznał poetkę, która nosiła się z zamiarem wydania swoich wierszy. Pani Jadwiga 

jest emerytowaną nauczycielką, więc pomysł wykorzystania jej twórczości jako materiału 

dydaktycznego bardzo jej się spodobał, a mówiąc dokładniej przyjęła go z entuzjazmem. Znowu 

mogła spotykać się z młodzieżą, chociaż już w innym charakterze i w innej szkole. Trudno powiedzieć, 

kto kogo zaraził entuzjazmem – czy Pani Jadwiga młodzież, czy odwrotnie. Nie skończyło się jednak 

ani na jednej wizycie podczas zajęć w III klasie TOR, ani nawet na jednym tomiku poezji. Oto jak 

wiersze Pani Jadwigi zostały wykorzystane do nauki ilustrowania materiału tekstowego, składu tekstu, 

projektowania broszury i przygotowania jej do druku.  

Nauczyciele w modułach M2J3 i M3J3 zaproponowali uczniom prace projektowe na 

prawdziwym materiale źródłowym. Już samo to sprawiło, że uczniowie bardzo poważnie 

potraktowali temat, chociaż wiersze Pani Jadwigi nie tylko wzruszają – niektóre z nich są bardzo 

zabawne. Kart w kalendarzach było 12, co skłaniało do zajęć w małych grupach, za to wierszy było 

znacznie więcej niż uczniów w klasie. Każdy uczeń mógł wybrać wiersz, do którego chciał wykonać 

ilustrację. Potem każdy wiersz należało złożyć, a w dodatku, ponieważ wszystkie wiersze ostatecznie 

wypełniły jeden tomik, każdy z nich musiał być złożony tym samym krojem pisma, tą samą wielkością, 

z tą samą interlinią i w tym samym polu kolumny. Okładka to najtrudniejsza część projektu. To zadanie 



53 | S t r o n a  
 

otrzymał w obydwu tomach najzdolniejszy grafik w klasie, a właściwie to najodważniejszy grafik, bo 

to w końcu jego projekt ma zachęcić czytelnika do otwarcia pierwszej karty dzieła.  

No właśnie – nie skończyło się na jednym tomiku. Pani Jadwidze praca z młodzieżą tak bardzo 

się spodobała, że na kolejny semestr letni przygotowała kolejny zestaw wierszy – myślę, że raczej  

„z szuflady” niż napisane na potrzeby projektu, jednak dam głowę, że jak ją poproszę o wiersze na 

tom trzeci, to jeszcze coś znajdzie a może nawet właśnie je tworzy. Szkolne wydawnictwo nadało 

numery ISBN, a wyżej wspomniany producent cyfrowych maszyn poligraficznych znowu 

zasponsorował druk tomików. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 4. Projekty okładki tomików opracowanych w semestrach letnich w 2015 i 2016 roku. 

 

Tym razem uczniowie nie zostali obciążeni dystrybucją produktu lecz jego promocją.  

Na zajęciach bibliotecznych przygotowane zostały spotkania z autorką, na których nie tylko ona 

recytowała wiersze z wydanych i promowanych tomikach. Robili to także uczniowie, a nawet na 

spotkaniu promującym drugi tom, uczennice ze szkolnego zespołu muzycznego zaśpiewały dwa 

wiersze do muzyki opracowanej przez nauczyciela – opiekuna zespołu muzycznego. Była to okazja 

dla uczniów do zaprezentowania kolejnych talentów. Jedna z recytujących uczennic jest laureatką 

ogólnopolskich konkursów recytatorskich, a inna wykorzystała spotkanie do zaprezentowania 

własnych wierszy. Na spotkaniach były obecne lokalne media, więc uczniowie zapytani o swoje 

wrażenia z przebiegu prac projektowych, mieli możliwość opowiedzieć o swoich doświadczeniach.  
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Podsumowanie 

Zbyt krótko wykonuję pracę nauczyciela, aby swoje pomysły rekomendować czytelnikom, którzy  

z pewnością mają znacznie większe doświadczenie dydaktyczne i wiedzę specjalistyczną. Poza tym, 

ten sposób prowadzenia jednego wspólnego projektu poprzez różne moduły i przez kilku nauczycieli 

nie jest tylko moim pomysłem lecz wszystkich uczestniczących w tych zajęciach nauczycieli. Trochę 

także przyczynił się przypadek – przypadkowe spotkanie z interesującym człowiekiem. Dzielę się  

z Państwem przykładem tej korelacji modułowej z innego powodu. Chciałbym zarekomendować 

budowanie relacji partnerskich w trzech sferach instytucjonalnych potrójnej helisy, gdyż jestem 

przekonany, że to właśnie zewnętrzne uwarunkowania Zespołu Szkół Elektroniczno- 

Telekomunikacyjnych w Lesznie stworzyły możliwości realizacji tych projektów. 

Nie bez powodu rozpocząłem więc ten artykuł takim – jakby powiedzieliby nasi uczniowie – 

sucharem, czyli bardzo teoretycznym wstępem w języku ekonomii, w którym przedstawiłem trzy, 

bardzo istotne w opisie współczesnych relacji gospodarczych, pojęcia – potrójną helisę, klaster  

i inicjatywę klastrową. Szkoły są uczestnikiem tego systemu. Łatwiej jest odnaleźć się w nim szkole 

technicznej, ale w sferze, którą nazwałem intelektualnym zapleczem gospodarki, jest miejsce dla 

wszystkich placówek edukacyjnych. Nie należy jednak w opisanych i rekomendowanych tu 

partnerstwach doszukiwać się filantropii – zupełnie nie chodzi o bezinteresowne wsparcie biednej 

szkoły przez bogate przedsiębiorstwa. W relacjach, które wykorzystałem w tych projektach, wszyscy 

partnerzy osiągnęli korzyści. Wyraźniej te korzyści widzą przedsiębiorstwa lokalne i w dodatku  

z sektora, na rzecz którego szkoła kształci specjalistów, bo to one najbardziej zainteresowane są 

jakością tych specjalistów. W stosunku do partnera spoza regionu klastra użyłem kilkakrotnie 

określenia sponsorowanie. To jednak także są korzyści, o których my przedsiębiorcy nie wstydzimy się 

mówić. To promocja marki producenta cyfrowych maszyn drukujących w dodatku w interesującym 

segmencie rynku – w sektorze poligrafii i reklamy, w dodatku w środowisku szkoły, która przygotowuje 

kadrę dla tego sektora. Tak właśnie mają działać te partnerstwa. To właśnie takie partnerstwa 

rekomenduję – przynoszące korzyści obydwu stronom relacji. W teorii zarządzania często używa się 

określenia synergia na pokazanie wartości dodanej wynikającej z połączenia działań kilku 

podmiotów. Ich efekt jest zwykle większy od sumy efektów każdego z tych działań wykonywanych 

osobno. Mówi się także o grze typu win-win, w której każdy z graczy wygrywa. Jestem przekonany, 

że największym wygranym w tej grze jest młodzież, ale taż wszyscy uczestnicy tych projektów – 

uczniowie, nauczyciele i partnerzy szkoły mieli przy tych projektach doskonałą zabawę, chociaż nie  

o to w projektach chodziło. Nam także udzielił się entuzjazm … już nie wiem czyj – młodzieży czy Pani 

Jadwigi.  
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Wiersze Jadwigi Mendyki 
 

 

 

 

Witryna Literacka 
 

Szanowni Państwo, zapraszamy do 

współredagowania tego działu naszego 

czasopisma.  

Na pewno jest wśród nas wielu ludzi pióra, może 

czasami „piszących do szuflady”, zamieszczenie 

tekstów w Witrynie Literackiej dałyby im 

możliwość zaistnienia i uwierzenia w siebie.  

Dar słowa jest szczególnym darem, w związku  

z czym należy go bardzo pielęgnować, 

szanować, ale także się nim dzielić.  

Zapraszamy do Witryny Literackiej. Wybrane teksty prosimy o przesłanie na adres: 

gubanska@cdn.leszno.pl. Na stronie internetowej CDN w Lesznie - http://cdn.leszno.pl/poiw - 

poświęconej czasopismu „Problemy Oświaty i Wychowania - znajdą Państwo Formularz 

zgłoszeniowy dla autorów. Prosimy o jego wypełnienie i przesłanie.  

 

Pewien guru usiłował wyjaśnić jakiemuś audytorium, że ludzie silniej niż na rzeczywistość 
reagują na słowa. Żyją wręcz słowami, żywią się nimi. Jakiś mężczyzna wstał i 
zaprotestował: 
- Nie zgadzam się z tym, że słowa wywierają na nas aż taki wielki wpływ. - Na co guru 
odparł: 
- Siadaj, skurwysynie! - Zsiniały ze złości mężczyzna wykrzyknął: 
- I to pan nazywa siebie osobą oświeconą, guru, mistrzem, powinien pan się wstydzić! - Na 
co guru odparł: 
- Proszę mi wybaczyć, sir. Poniosło mnie. Naprawdę, proszę o wybaczenie. To nie było 
zamierzone. Przepraszam. - Mężczyzna w końcu się uspokoił. Wówczas guru powiedział: 
- Wystarczyły dwa słowa, aby wywołać w panu burzę i kilka słów, by pana uspokoić. 
Prawda? 

Anthony de Mello  
 

Ciekawa historia, świetnie ilustrująca znaczenie słowa (wybaczmy autorowi wulgaryzm, który został 

tu zastosowany, zresztą całkowicie świadomie. A ja przepraszam za jego zacytowanie).  

mailto:gubanska@cdn.leszno.pl
http://cdn.leszno.pl/poiw
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Dzisiaj publikujemy wybrane wiersze pani Joanny Mendyki.16 

W oparciu o: http://bibliotekazset.blogspot.com/2016_03_01_archive.html 

Przedruk ze strony internetowej Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. 17 marca 

wszystkie klasy kierunku TOR uczestniczyły w wyjątkowym spotkaniu poetycko – muzycznym z poetką 

Jadwigą Mendyką. Pięknie czytana poezja, nastrojowa muzyka i specjalnie na tę okazję 

przygotowana sceneria sprawiły, że takiego skupienia w murach naszej szkoły dawno nie było. 

Zwyczajna na co dzień sala lekcyjna była jak zaczarowana wspaniałym nastrojem, ciszą i refleksją. 

 

 
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej ZSET w Lesznie 

 

Okazją do zorganizowania tego wyjątkowego wydarzenia było wydanie przez szkołę drugiego 

tomiku poezji Jadwigi Mendyki pt. „Upływający czas. Wybór nieprzypadkowy”. Uczniowie klasy  

III TOR są twórcami oprawy plastycznej tomiku. Zaprojektowali okładkę oraz ilustracje zamieszczone 

w książce. Opracowali grafikę i przygotowali tomik do druku. Pomysłodawcą współpracy uczniów  

z poetką był prezes Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie – pan Cezary Główka – 

jednocześnie nauczyciel przedmiotów zawodowych poligraficznych w naszej szkole. Opieką 

merytoryczną objęła uczniów również pani Barbara Napieralska – nauczycielka, która pracuje  

z uczniami nad projektowaniem i tworzeniem reklam. Druk zasponsorowała firma Konica Minolta. 

 

 
 

                                                 
16 O tomiku, poetce i współpracy w wydaniu tomiku pisze pan Cezary Główka w artykule „ Współpraca w procesie kształcenia. 

Opis przypadku współpracy w środowisku klastrowym” zamieszczonym w tym numerze czasopisma.  

http://bibliotekazset.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
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Życie 
Pytasz. Cóż to jest życie? To codzienne zabieganie. 

O dzieci, o rodzinę, o godziwe utrzymanie, 
Aby była praca, aby jej podołać. 

Dać rad e ze wszystkim, trudnościom stawić czoła. 
 

Radość z każdego dnia, bo nigdy nie powróci, 
Ale będzie kolejny, więc staraj się nie smucić. 

Bliskim czy nieznajomym pokazuj, że masz serce, 
Sercem się w życiu kierować … i to jest ważne wielce. 

 
Ono mija tak szybko, gdy dojdziesz do jego kresu. 
Mrukniesz – nie zmarnowałeś życie człowieku. 
Przecież życie jest piękne, mimo upływu lat. 

Tak jest i tak będzie, póki istnieje świat! 
 

 

Księżyc 
Wieczorny chłód lekkim dotykiem ziemię zrasza, 
Kula księżyca w pełni ciemności nocy rozprasza. 

 
Jego blask spływa na zasypiającą ziemię. 
Obrysowuje domy, drzewa długim cieniem. 

Za spóźnionym przechodniem, idącym po ulicy, 
Cień cichutko podąża, każdemu towarzyszy. 

 
Gdy zabłąkany obłok jego tarczę przesłoni, 
Zerwie się powiew wiatru i obłok przegoni. 

 
Wypłynie jasność z tarczy, na ziemię lekko opadnie, 
W księżycowej poświacie na ziemi jest tak ładnie. 

 
Rozdaje po kropelce kolorowe sny. 

Księżyca już nie widać, a nam się ciągle śni …. 
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Jesienny spacer 
 

Na jesienny spacer zapraszam cię mój miły. 
Promienie słoneczne w liściach będą lśniły. 
I na naszej ścieżce, dywan z kolorowych liści 
Szelestem każdy nasz krok wokoło obwieści. 

 
Mimo, iż jest jesień, nastraja radośnie.  

Jest piękna i urody nie musi zazdrościć wiośnie. 
Nasza jesień życia też jest piękna, kolorowa. 
Wystarczy twa obecność, niepotrzebne słowa. 

 
Gdy tak idziemy wolniutko, do siebie przytuleni, 
Zauroczeni przyrodą … i sobą …zauroczeni, 
Nie mamy żadnych trosk, nie czujemy lat… 

Czujemy jak piękne jest życie, jak piękny jest świat… 
 
 

Upływający czas 
 

Upływający czas na twarzy trwałe pamiątki znaczy. 
Delikatne kreseczki radości, głębokie bruzdy rozpaczy. 
Blask oczu powoli wygasza, srebrem włosy maluje, 
Więcej zadumą i smutkiem, mniej radością operuje. 

 
Jeżeli mu na to pozwolisz, będzie nie do zniesienia. 

Nie daj się i po swojemu na nowo wszystko pozmieniaj. 
Nie poddaj się jego władzy, odważnie stawiaj czoła, 

A będziesz nadal aktywna i piękna, i wesoła! 
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ILUSTRACJE UCZNIÓW ZSET DO WIERSZY Z TOMIKÓW„UPŁYWAJĄCY CZAS”, 

„ŻYCIE Z UŚMIECHEM” 
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Partnership for Children. Raport z Międzynarodowych 
Warsztatów Oxford 2016 

 

 

 

dr Bożena Roszak 

nauczyciel konsultant  

CDN Leszno 

 

Elżbieta Nerwińska 

Centrum Edukacji Pozytywnej  

Warszawa  

 

Raport udostępniony dzięki uprzejmości pani Elżbiety Nerwińskiej  

Partnership for Children  

 Raport z Międzynarodowych Warsztatów Oxford 2016 

Wstęp 

 Czwarte Międzynarodowe Warsztaty dla krajowych koordynatorów programu Przyjaciele 

Zippiego, które odbyły się w dniach 21-24 marca 2016r. w Oxfordzie, były wspaniałym 

wydarzeniem. Świetnie było spotkać tak wielu partnerów zebranych razem, dzielących się pomysłami, 

nawiązujących kontakty i prezentujących swoje ostatnie dokonania. Jeden z delegatów powiedział: 

 „Rozmowa z każdym delegatem przyniosła wiele korzyści i jestem pewien, że podobnie jak ja, 

inni delegaci byli pod wrażeniem, pobudzeni i zainspirowani. Ja osobiście nauczyłem się bardzo dużo 

i cieszę się, że będę mógł z tego skorzystać w mojej dalszej pracy.” 

Partnership for Children prowadzi dwa bardzo udane programy promocji zdrowia 

psychicznego dla dzieci. Nasze obecne programy Przyjaciele Zippiego i Apple’s Friends są 

realizowane w przedszkolach i szkołach w 30 krajach i pomogły już ponad 1 250 000 dzieci. Wkrótce 

wprowadzony zostanie nasz program dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mamy 

nadzieję, że uda się nam wprowadzić więcej programów, o których usłyszeliśmy w trakcie tych 

Międzynarodowych Warsztatów. 

W Keble College Uniwersytetu Oxford zebrało się wiele osób, którym zawdzięczamy ten 

sukces, żeby podzielić się swoim doświadczeniem i przedyskutować co jeszcze można zrobić w celu 

promocji zdrowia psychicznego dzieci. Na Czwarte Międzynarodowe Warsztaty przybyło 58 

delegatów z 21 krajów i bardzo nas ucieszyło, że po raz pierwszy przyjechało też wielu naszych 

partnerów z Wielkiej Brytanii. Opinie delegatów potwierdziły, że Warsztaty były potrzebne, 

użyteczne i pobudzające. Średnia ocena na naszych formularzach ewaluacyjnych wynosiła 4,7 na 5.  

Ten raport jest krótkim podsumowaniem dyskusji, jakie się odbywały w trakcie Warsztatów. Nie jest 

raportem wyczerpującym, czy też chronologicznym. Wszystkie prezentacje w PowerPoint i pokazane 

w ciągu tych czterech dni filmy video można znaleźć na:  

https://www.dropbox.com/sh/8mvxewdc5jpdq79/AAAMl9YGEZTmb3GbJUeDA_Wca?dl=0 

Dodamy do tego adresu PDF z broszury Partners around the World i fotografie. 

https://www.dropbox.com/sh/8mvxewdc5jpdq79/AAAMl9YGEZTmb3GbJUeDA_Wca?dl=0
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To wydarzenie nie byłoby możliwe bez hojnego wsparcia czterech sponsorów: The Providence 

Foundation z Hong Kongu i trzech prywatnych osób. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za ich uprzejmość 

i wsparcie i jeszcze raz dziękujemy. 

 

Program 

 Program tegorocznych warsztatów obejmował wiele różnych aspektów naszej pracy – 

poczynając od programu Przyjaciele Zippiego - 20 lat wcześniej do ostatnich osiągnięć w technologii 

cyfrowej. Dr. Dora Gudmundsdotttir, Dyrektor Departamentu Uwarunkowania Zdrowia i Dobrostanu 

(Wellbeing)  w Ministerstwie Zdrowia Islandii wygłosiła wykład wprowadzający na temat: 

„Pomagając Dzieciom Rozkwitać”. Dora jest ekspertem rządowym w zakresie zdrowia psychicznego 

oraz ekspertem Narodowego Centrum dla Programu Zdrowia UE. W swoim wystąpieniu 

zaprezentowała ona wyniki swoich badań na temat wpływu sytuacji gospodarczej na poczucie 

szczęścia i dobre samopoczucie dzieci. Było to fascynujące, gdy dowiedzieliśmy się z jej badań, że 

szczęście dorosłych wzrosło po kryzysie ekonomicznym w Islandii, gdy rodzice mogli spędzać więcej 

czasu ze swoimi dziećmi. Powiedziała też: 

 „Jeśli będziemy czekać aż naprawimy wszystkie zaburzenia zdrowia psychicznego, nigdy nie 

przejdziemy do promocji zdrowia.” 

Tematem pierwszego dnia była Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość. Profesor Mette Ystgaard swoje 

wystąpienie zaczęła od prezentacji „Przyjaciele Zippiego 20 lat wcześniej’’ na temat powstawania  

i tworzenia programu z grupą doradców akademickich, procesu jego rozwoju od pierwszych celów 

edukacyjnych do skutecznego i popularnego programu, który prowadzony jest dzisiaj. 

Od zespołu Partnership for Children dowiedzieliśmy się, jakie zostały wprowadzone zmiany  

i uaktualnienia w materiałach do programu Przyjaciele Zippiego  oraz o programie Apple’s Friends. 

Dowiedzieliśmy się też o nowych, rozległych badaniach ewaluacyjnych programu Przyjaciele 

Zippiego Randomised Control Trial (RCT) w Wielkiej Brytanii z prezentacją metod badawczych 

przedstawioną przez naszych kolegów z Queen’s University Belfast. 

Dr. Biza Stenfert-Kroese omówiła trudności i sukcesy ewaluacji przeprowadzonej na małej próbie 

przez Birmingham University na temat Dodatku dla Specjalnych Potrzeb i zasobów dla starszych dzieci, 

uczących się w szkołach specjalnych. Patnership for Children zapowiedziała, że te zasoby, po 

wprowadzeniu sugestii z Birmingham University zostaną opublikowane i udostępnione partnerom  

z innych krajów latem tego roku. 

Później tego dnia rozmawialiśmy  

o naszych oczekiwaniach związanych  

z wykorzystaniem w klasie, w domu 

 i przez nauczycieli - nowoczesnych 

technologii, urządzeń i aplikacji 

informatycznych w celu wzmocnienia 

oddziaływania naszych programów. 

Prowadziliśmy interesujące rozmowy na 

temat różnic w zakresie ilości sprzętu, 

technologii i ich wykorzystywania  

w domach i szkołach na świecie, u 

naszych partnerów z różnych krajów. 
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Pod koniec tego dnia wysłuchaliśmy wystąpienia na temat nowego, regionalnego modelu 

koordynowania rozszerzającym się partnerstwem. Coral De La Zerda, nasz koordynator w Ameryce 

Łacińskiej, zaprezentowała bardzo udane regionalne warsztaty, które poprowadziła pod koniec 2015 

roku w Argentynie. Przy użyciu technologii połączyliśmy się z naszym koordynatorem na Środkowym 

Wschodzie i w Północnej Afryce, Amani Attili, która wprowadza program w krajach Arabskich, 

zaczynając od Jordanu i Kuwejtu. Niestety Amani nie dostała wizy na czas i nie mogła do nas 

dołączyć. Mamy nadzieję, że w następnych latach wyłoni się więcej koordynatorów regionalnych, 

żeby budować i wzmacniać nasz model partnerstwa. 

W trakcie warsztatów zorganizowana została wystawa, na której każdy kraj prezentował swój 

program i dorobek, a w przerwach na kawę, partnerzy mieli możliwość dzielenia się 

doświadczeniami, wymiany informacji i zadawania pytań delegatom krajów całego świata. 

 Tematem drugiego dnia było Angażowanie Całej Szkoły. Dzień rozpoczął się prezentacją Dr 

Aleishi Clarke na temat znaczenia podejścia Angażującego Całą Szkołę, w której przedstawiono 

wyniki jej badań odnośnie tego co działa i co nie działa. Dowiedzieliśmy się, jak istotne jest 

zaangażowanie dyrektora szkoły i o tym, że gdy zintegrujemy promocję zdrowia emocjonalnego z 

codzienną praktyką w szkołach, z udziałem rodzin i szerszej społeczności, uzyskamy bardziej istotne 

efekty.  

Najnowszym programem, który został udostępniony wszystkim partnerom jest Apple’s Friends. 

Wysłuchaliśmy wystąpień czterech partnerów, którzy realizują program w swoich krajach: Holandia, 

gdzie przeprowadzono ewaluację Trimbos Institute; Brazylia, w której już 33 579 dzieci wzięło udział 

w programie; Litwa, z 14 389 dzieci i 674 nauczycielami zaangażowanymi w program; Chiny, z 8 

miastami i prawie 8 000 dzieci uczestniczącymi w programie. Zobaczyliśmy też zachwycające video 

chińskich dzieci śpiewających piosenkę Apple’s Friends.   

Profesor Brian Mishara z Kanady przedstawił nowy program, opracowany dla dzieci w wieku 9-11 lat, 

Passport: Skills for Life (Paszport – umiejętności dla życia). Program jest oparty na takich samych 

zasadach i celach jak Przyjaciele Zippiego i Apple’s Friends, wykorzystuje jednak zupełnie inne 

narzędzia. Składa się on z 17 sesji, z czarno-białymi historyjkami obrazkowymi (komiksami) o smoku  

i jego przygodach z dwojgiem dzieci.  

 Po południu skoncentrowano się na temacie: Zippi w Domu, czyli angażowania rodziców  

i rodzin. Prezentacje dotyczyły tego: 

 jak partnerzy z Brazylii zrealizowali ten temat ze zdumiewającą liczbą 7 780 rodziców;  

 jak udział w sesjach zmienił nastawienie rodziców na Mauritiusie, gdzie;  

 jak w Newcastle, (Wielka Brytania) udało się dotrzeć do trudno – osiągalnych rodziców,  

Później odbyły się twórcze zajęcia rodziców w małych grupach. 

Caroline Egar, nasz Dyrektor Programowy, podsumowała wyniki badań przeprowadzonych przez 

Partnership for Children w zeszłym roku, w których partnerzy powiedzieli nam o przeszkodach  

i osiągnięciach w angażowaniu całych społeczności szkolnych i szerszym wspieraniu promocji zdrowia 

psychicznego. 

 Pożegnaliśmy naszego poprzedniego Dyrektora Chrisa Bale, który w lutym przeszedł na 

emeryturę i Caroline Lifford, która odchodzi po pięciu i pół roku na stanowisku Kierownika 

Programowego. Popłynęło trochę łez, zaśpiewano wspaniałe piosenki i rozdano prezenty. Dzień 

zakończył żywy wieczór w starodawnej stodole na wsi w Oxfordshire, gdzie dekorowaliśmy 
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chusteczki, słuchaliśmy o tradycjach lokalnej ludności i entuzjastycznie tańczyliśmy razem  

z tradycyjnymi Morris Dancers. 

 

 
 

Podczas warsztatów każdy partner zaprezentował krótką Historię Sukcesu ze swojego kraju lub 

regionu. Historie dotyczyły m.in. takich sytuacji jak: 

 Dwóch norweskich chłopców, którzy stali zaczerwienieni na boisku, z zaciśniętymi pięściami; 

gdy ich zapytano co robią, powiedzieli, że „próbują znaleźć dobre rozwiązanie”! 

 na Wydziale onkologii w Chile, gdzie używano programu Przyjaciele Zippiego dla bardzo 

chorych dzieci, dając im zaufanie i możliwość rozmowy o swoich uczuciach. 

 z nauczycielką z Rosji, która zastosowała zasady poszukiwania rozwiązania i radzenia sobie 

ze stresem, gdy jej mąż wypuścił kota podczas przeprowadzki i kot zaginął. Kot wrócił! 

 z dzieckiem w Kuwejcie, które dzięki programowi, było w stanie po raz pierwszy mówić  

o śmierci swojego ojca. 

 Tematem ostatniej połowy dnia była Inspiracja! Rozpoczęliśmy od programu SPARK, programu 

skierowanego do dzieci w wieku 10-12 lat, który wykorzystuje koncepcje terapii behawioralno-

poznawczej (CBT), żeby pomóc dzieciom zrozumieć, że to, jak odbierają daną sytuację – może pomóc 

w budowaniu odporności. Program był poddawany stosunkowo małym testom w kilku krajach na 

świecie łącznie z Japonią i mamy nadzieję, że przy współpracy z jego twórczynią Dr Iloną Boniwall 

będzie można zwiększyć jego wprowadzenie. 

 Zakończeniem warsztatów była bardzo wzruszająca i osobista sesja poprowadzona przez 

Dicka Moore, byłego dyrektora szkoły i trenera rugby, pokazująca znaczenie naszej pracy. 

Powiedział nam o swoim synu, który tragicznie odebrał sobie życie w wieku 20 lat, nie będąc w stanie 
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poradzić sobie z trudnościami życiowymi. Na Sali zaległa cisza, gdy Dick tłumaczył, że może gdyby 

jego syn wziął udział w jednym z naszych programów, żeby polepszyć swoje umiejętności radzenia 

sobie, wszystko skończyłoby się inaczej.  

Dick zakończył myślą: 

 „Życie to nie czekanie na koniec sztormów, życie to uczenie się tańczenia w deszczu.” 

 

 
 

Według ocen delegatów trzy dni w Keble College były dobrze spędzone. Jeden z nich napisał: 

„Warsztaty były doskonałe: kontakt z innymi partnerami, słuchanie o nowych osiągnięciach i ostatnich 

badaniach.” 

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Czwartych Międzynarodowych Warsztatach. 

Do zobaczenia następnym razem! 

 

Zespół Partnership for Children 

  

  (Materiały przekazany przez dr Bożenę Roszak w imieniu Zespołu Nauczycieli Trenerów Programu 

‘’Promocja Zdrowia Psychicznego’’)  
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Relacja z wyjazdu bibliotekarzy do bibliotek Opola i Wrocławia 
 

 

 

 

Ewa Staniszewska 

Ewa Śliwińska 

Fot. Ewa Staniszewska 

Nauczyciele bibliotekarze CDN-PBP w Lesznie 

 

 

Relacja z wyjazdu bibliotekarzy do bibliotek Opola i Wrocławia 

 

W dniach 5 – 6 maja 2016 roku pracownicy Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej wzięli udział w wyjeździe 

dydaktyczno-szkoleniowym do Opola i Wrocławia. 

Wycieczka została zorganizowana w ramach Tygodnia 

Bibliotek przez Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

w Lesznie. W pierwszym dniu odwiedziliśmy Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Opolu. O jej 

działalności, nowej siedzibie i wyposażeniu opowiedziała 

nam pani dyrektor. Biblioteka z zewnątrz wygląda, jakby 

składała się z dwóch części: nowego, przeszklonego 

budynku oraz starszej kamienicy. Ciekawostką jest jednak 

fakt, iż ta awangardowa bryła budynku została dobudowana do starszego gmachu, z którego 

praktycznie pozostała tylko przednia fasada. Jest w pełni skomputeryzowana. Zobaczyliśmy tam: 

Pokój bajek, Mediatekę, Czytelnię czasopism, Wypożyczalnię dla dorosłych i Galerię, w której 

prezentują swoje prace plastycy amatorzy. Drugi dzień, to pobyt we Wrocławiu. Tam gościliśmy 

 w Mediatece, Bibliotece Uniwersyteckiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, filii nr 29. Mediateka istnieje 

od 2004 roku. Była pierwszą w tych 

czasach multimedialną biblioteką dla 

młodych czytelników. W zbiorach 

multimedialnych znajdują się: filmy DVD i 

BLU-RAY, płyty muzyczne, audiobooki i 

elektroniczne programy edukacyjne. 

Mediateka posiada również bogaty 

księgozbiór, jak również cieszące się 

coraz większym zainteresowaniem liczne 

gry planszowe. Nowa siedziba Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu mieści się 

przy ul. św. Jadwigi. Jest to ogromny, 
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szary budynek. Niestety, w większości pusty. Na razie jest czynna tylko Czytelnia czasopism, którą 

mieliśmy okazję zobaczyć .Docelowo przewidziane jest przeniesienie całego księgozbioru 

uniwersyteckiego do tego właśnie kompleksu. Jak na razie prace opóźniają się głównie z powodów 

finansowych. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Reja we Wrocławiu to przykład nowej, pięknie 

zaaranżowanej biblioteki przeznaczonej zarówno dla dzieci, młodzieży pobliskiej szkoły, jak  

i dorosłych. Biblioteka ta szczyci się (oprócz księgozbioru na bieżąco wzbogacanego o poszukiwane 

nowości) również licznymi imprezami kulturalno-oświatowymi dla wszystkich grup wiekowych 

czytelników. Po wizycie w bibliotekach spotkaliśmy się z przewodnikiem, który oprowadził nas po 

Ostrowie Tumskim. Zwiedzaliśmy tam Archikatedrę św. Jana Chrzciciela. Z Ostrowa przeszliśmy 

uliczkami Wrocławia do Rynku podziwiając zabytkowe kościoły i pięknie odnowione kamienice. 

Podczas spaceru spotykaliśmy wrocławskie krasnoludki.      
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Nowe biblioteki - spełnione obietnice 
 

 

 

 

 

Biblioteka Gminna w Strachocinie 

Pięknie, funkcjonalnie i gustownie urządzona biblioteka zachęca do odwiedzin. Nawet najmłodsi 

czytelnicy mają tam swój kącik. Kolorowe regały w kształcie chatek wypełnione są kolorowymi 

bajkami, a wygodne pufy i zerkające z regałów maskotki sprawiają, że dzieci mogą poczuć nastrój 

bajkowej krainy. Młodzież i dorośli czytelnicy mają do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe oraz 

regały z literaturą i prasą. 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie 

Leszczyński magistrat dysponuje koncepcją przebudowy i rozbudowy budynku po szkole na  

pl. Metziga na nową siedzibę miejskiej biblioteki publicznej. Inwestycja jest pomyślana nie tylko jako 

stworzenie galerii kultury w mieście, ale też jako element rewitalizacji jednego z trzech głównych 

placów Leszna. Warunkiem tak szerokiego zakresu prac jest jednak otrzymanie dotacji z budżetu Unii 

Europejskiej. 
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Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Filia w Łosicach 

10 czerwca w Łosicach odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby filii siedleckiej Biblioteki 

Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej. Po latach funkcjonowania na ulicy Czarkowskiego w Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym, placówka znalazła miejsce centrum miasta, w Zespole Szkół Nr 2. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie 

Rusza budowa biblioteki, którą prezydent obiecał przed wyborami w 2006 roku. Przez trzy lata miasto 

wyda na inwestycję z budżetu ponad 26 milionów złotych. Już w lipcu mają ruszyć pierwsze prace, 

na razie związane z terenem wokół nowej książnicy, a same roboty budowlane związane  

z wzniesieniem nowych murów, najwcześniej późną jesienią, a na pewno w 2017. Jednocześnie 

miasto „przerabia” stary projekt, który kosztował milion złotych. Nowa biblioteka pochłonie 

dodatkowe ponad 26 mln zł, które miasto wyłoży z własnego budżetu do 2018, czyli do czasu 

kolejnych wyborów samorządowych. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie 

Wąsewo do niedawna było jedyną gminą w powiecie, gdzie nie było biblioteki. To już przeszłość. 

Biblioteka mieści się w niewielkim pomieszczeniu na parterze budynku Urzędu Gminy. Ma osobne 

wejście, ale drugie drzwi do niej prowadzą także z urzędu. 
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Kalendarium zmian w prawie – nie tylko oświatowym 
 

 

 

 

Leszek Jan Zaleśny 

Wicedyrektor  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie 

 

KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE – NIE TYLKO OŚWIATOWYM 

opublikowanych pomiędzy 1 marca 2016 r. a 31 sierpnia 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 - 23: 

1. 4 marca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 278 ustawę budżetową na rok 2016 z dnia 25 lutego 

2016 r. – weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

http://dziennikustaw.gov.pl/
http://monitorpolski.gov.pl/
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 - art. 9 ust. 2 określa, że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela  ustala się kwotę 

bazową dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł, 

2. 14 marca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 339 rozporządzenie MEN z dnia 2 marca 2016 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe – weszło w życie z dniem 15 marca 2016 r., 

3. 18 marca 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 255 obwieszczenie MEN z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych. 

4. 5 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 452 rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 

r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r., 

5. 8 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 469 rozporządzenie MKiDN z dnia 1 kwietnia 

2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2016 r., 

6. 13 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 498 rozporządzenie MEN z dnia 12 kwietnia 

2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., 

7. 15 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 520 rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 

2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 – weszło w życie z dniem 16 kwietnia 2016 r., 

8. 18 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 537 rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 

2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 – weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2016 r., 

9. 20 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 551 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 kwietnia 

2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek 

artystycznych – weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2016 r., 

10. 31 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 741 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie  szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 

wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego - weszło w życie 31 maja 2016 

r., 

11. 16 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 862 ustawę z dnia 13 maja 2016 r.  

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – wchodzi w życie 1 października 

2017 r.  

– dyrektorów szkół i placówek szczególnie dotyczą obowiązki opisane art. 12-16, 21 i 23, 

12. 17 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. Urz. MEN - poz. 21 porozumienie pomiędzy Konferencją 

Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych 

od nauczycieli religii – weszło w życie 1 września 2016 r. 

13. 27 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 915 rozporządzenie MEN i MNiSW z dnia 17 

czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla 

kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5 – weszło w życie 

28 czerwca 2016 r., 



72 | S t r o n a  
 

14. 14 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1022 rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2016 r. 

w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji 

przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji - weszło w życie z dniem 15 lipca 2016 r., 

15. 18 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r.  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

i materiałów edukacyjnych - weszło w życie z dniem 19 lipca 2016 r., 

16. 25 lipca 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 714 obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2016 r.  

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych 

17. 1 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1154 rozporządzenie MZ z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  

w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane  

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - weszło w życie z dniem  

1 września 2016 r., 

18. 9 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1204 rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2016 

r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji  

o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych - weszło w życie z dniem 10 

sierpnia 2016 r., 

19. 17 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1267 rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2016 

r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 

oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji 

oświatowej - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r., 

20. 17 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1268 rozporządzenie RM z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku 

losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych 

oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych  

w 2016 r. - weszło w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r., 

21. 23 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1267 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 

2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu 

powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla 

kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji - weszło w życie z dniem 24 

sierpnia 2016 r. (tylko § 7, § 8, § 10 ust. 5 i § 11 ust. 3 wchodzą 1 października 2016 r.), 

22. 31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1375 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 sierpnia 

2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - 

weszło w życie z dniem 1 września 2016 r., 

23. 31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1378 rozporządzenie MEN z dnia 26 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń 

dyscyplinarnych - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r., 

Przepisy zmieniane - 17: 



73 | S t r o n a  
 

1. 12 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 484 rozporządzenie MEN z dnia 7 kwietnia 2016 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli – weszło  

w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r., 

2. 12 kwietnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 485 rozporządzenie MEN z dnia 7 kwietnia 2016 

r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek 

doskonalenia nauczycieli – weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r., 

3. 16 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 668 ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - niniejszą ustawą zmienia się jeszcze  

5 ustaw:  

- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 2,  

- ustawę z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw – art. 3,  

- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – art. 4 (wchodzi w życie od 

1.09.2016 r.),  

- ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw – art. 5,  

- ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw – art. 6, 

ustawa wchodzi w życie sukcesywnie od 31 maja 2016 r., potem 1.09.2016 r. i 1.09.2017. r. 

4. 6 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 787 rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych – większość zapisów weszła w życie 7 czerwca 2016 r. 

5. 13 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 841 rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – weszło w 

życie 1 września 2016 r., 

6. 23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 894 rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – 

weszło w życie 1 września 2016 r., 

7. 23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 895 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – weszło w życie 1 września 2016 r. poza 

zał. nr 2 (podstawa programowa – szkoła podstawowa), który wchodzi w życie 1 września 2017 r., 

8. 23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 896 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 

2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – weszło  

w życie 1 września 2016 r. (dot. zm. rozp. z dnia 30 maja 2014 r.), 

9. 11 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1010 ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie generalnie 1 września 2016 r., częściowo także po dniu 

ogłoszenia (12 lipca br.) oraz po 14 dniach od ogłoszenia (26 lipca br.), wchodzi 1 stycznia 2017 r. 

i 1 września 2018 r., zawiera także zmiany 6 innych ustaw: 

1) z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – art. 2,  

2) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 3, 

3) z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – art. 4, 
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4) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – art. 5, 

5) z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – art. 6, 

6) z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw – art. 7. 

10. 15 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1029 rozporządzenie MEN z dnia 4 lipca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r. – bez 

skutków prawnych, 

11. 11 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1212 rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2016 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - weszło 

w życie z dniem 1 września 2016 r., 

12. 18 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1278 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - weszło w życie z dniem  

1 września 2016 r., 

13. 24 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1331 ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - wchodzi 

w życie z dniem 8 września 2016 r. – zakaz palenia papierosów elektronicznych w szkołach  

i placówkach oświatowych, 

14. 25 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1335 rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - weszło w życie z dniem  

1 września 2016 r., 

15. 26 sierpnia 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 826 zarządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 

r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - weszło 

w życie z dniem 1 września 2016 r., 

16. 31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1368 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r., 

17. 31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1369 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego 

dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych  

w zagranicznym systemie oświaty - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r., 

Teksty jednolite aktów prawnych (6) – 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. 7 marca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 283 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 29 lutego 

2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej”, 

2. 13 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 656 tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, 
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3. 16 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 666 tekst jednolity ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, 

4. 7 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 800 tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, 

5. 24 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 902 tekst jednolity ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

6. 31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1379 tekst jednolity ustawy – Karta Nauczyciela. 
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Studia podyplomowe  

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
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