
OBLICZA
Periodyk 

Dolnośląskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli  

we Wrocławiu
sierpień 2019



Zespół redakcyjny
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a
Redaktor prowadzący: Anna Stodolna-Rybczyńska
Opracowanie graficzne, skład i łamanie, fot. okładka: 
Noemi Nikończuk-Kowalczyk

Druk: Abakus, ul. Perłowa 7, 55-200 Oława

Spis treści Minęły wakacje, czas do szkoły… 

Tak mówią dzieci, rodzice, nauczyciele. Sierpień 
to czas gotowości do nowych zadań. Corocznie Minister 
Edukacji Narodowej ustala kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa na dany rok szkolny. Na podstawie 
art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustalo-
no następujące kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020:

• Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach 
oświatowych;

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych;

• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych;

• Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;
• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kom-

petencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i 
celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego;

• Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodo-
wym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształ-
cenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Oferta Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli przygotowana jest dla Państwa zgodnie z oczekiwa-
niami wyrażonymi przez uczestników szkoleń oraz ankiety 
potrzeb szkoleniowych dostępnej na stronie interneto-
wej ośrodka. Naszym celem jest zapewnienie nauczycielom 
wszystkich typów szkół dostępu do różnorodnych form do-
skonalenia i dokształcania, umożliwiających podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji. 

Zachęcamy gorąco Państwa do skorzystania z naszej 
oferty, która wpisuje się w kierunki polityki oświatowej 
państwa. Jesteśmy również otwarci na opracowanie i zre-
alizowanie programów szkoleniowych rad pedagogicznych 
oraz programów wsparcia, opartych na zdiagnozowanych 
potrzebach szkół i placówek. Zachęcamy Państwa do udzia-
łu w sieciach współpracy i samokształcenia, dotyczących 
różnych obszarów aktywności pedagogicznej. Polecamy 
także możliwość skorzystania z konsultacji indywidual-
nych i zespołowych, udzielanych przez konsultantów Dol-
nośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocła-
wiu oraz naszych filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wał-
brzychu, a także w placówkach, w których prowadzimy rady 
szkoleniowe. Dla nauczycieli organizujemy kursy kwalifi-
kacyjne, konferencje, warsztaty, seminaria w obszarach 
tematycznych: zarządzanie w oświacie i prawo oświatowe, 
wychowanie i bezpieczeństwo, pomoc psychologiczno-peda-
gogiczna, nauczanie – uczenie się, kształcenie zawodo-
we, języki obce, a dla szkół i placówek – szkolenia rad 
pedagogicznych i programy wspomagania. Prowadzimy także 
certyfikację szkół, które podejmą decyzję o wstąpieniu 
do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia 
oraz Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

Wszystkim Państwu życzymy w roku szkolnym 2019/2020 
wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
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Warsztaty i kursy doskonalące

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświa-
towych:

• Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w szkole wynikające z aktualnych 
regulacji prawnych w oświacie (Jan Lewandowski, DODN 
Filia w Legnicy).

• Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych (Urszula Tkaczyk, DODN Filia w Legnicy).

• Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do 
ewaluacji (Lech Stempel, DODN we Wrocławiu, Łukasz 
Franków, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Woje-
wódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (Małgorza-
ta Grzelczyk, DODN Filia w Jeleniej Górze, Maria Janow-
ska, DODN Filia w Legnicy).

• Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Wojewódzki 
Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (Małgorzata Grzel-
czyk, DODN Filia w Jeleniej Górze, Maria Janowska, DO-
DN Filia w Legnicy).

• Przygotowanie szkoły/przedszkola do ubiegania się 
o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (Małgo-
rzata Grzelczyk, DODN Filia w Jeleniej Górze).

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych:

• Budowanie świata wartości (Katarzyna Baeck-Kamińska, 
DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Edukacja przez wolontariat (Barbara Bieńkuńska, DODN 
we Wrocławiu).

• Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości (Katarzyna 
Baeck-Kamińska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów  
(Zygmunt Korzeniewski, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Szkoła młodych regionalistów (Agata Kwaśniak-Szumla-
kowska, DODN Filia w Legnicy).

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych (Urszula Tkaczyk, DODN 
Filia w Legnicy).

• Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych 
postaw uczniów w nowej podstawie programowej- prak-
tyczne egzemplifikacje (Robert Mertuszka, DODN we 
Wrocławiu).

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

• Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na zaję-
ciach szkolnych?  (Urszula Tkaczyk, DODN Filia w Leg-
nicy).

• Projekt badawczy jako międzyprzedmiotowa metoda 
rozwiązywania problemów  (Ewa Wierbiłowicz, DODN Fi-
lia w Jeleniej Górze).

• Projekt edukacyjny formą realizacji nowej podsta-
wy programowej (Robert Mertuszka, DODN we Wroc-
ławiu).

• Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu 
języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej 
(Joanna Kaczmarska, DODN we Wrocławiu).

• Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu ję-
zyka niemieckiego w ośmioletniej szkole podstawowej 
(Sabina Czajkowska-Prokop, DODN we Wrocławiu).

• Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka ob-
cego w szkole podstawowej (Joanna Kaczmarska, Sabi-
na Czajkowska-Prokop, DODN we Wrocławiu, Ewa Engel, 
DODN Filia w Legnicy).

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów:
• Autoewaluacja w pracy nauczyciela matematyki (Małgo-

rzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).
• Co powinien wiedzieć nauczyciel matematyki rozpoczy-

nający pracę? (Małgorzata Bieńkowska, DODN Filia w Je-
leniej Górze).

• Dziecięca matematyka 1 (Urszula Tkaczyk, DODN Filia 
w Legnicy).

• Dziecięca matematyka 2 (Urszula Tkaczyk, DODN Filia 
w Legnicy).

• Elementy ekonomii na matematyce (Małgorzata Bień-
kowska, DODN Filia w Jeleniej Górze, Barbara Bieńkuń-
ska, DODN we Wrocławiu).

• Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji 
wczesnoszkolnej (Mirela Skaczyło, DODN we Wrocławiu, 
Bogusława Bogucka, DODN Filia w Jeleniej Górze, Urszu-
la Tkaczyk, DODN Filia w Legnicy).

• Jak matematyka opisuje zjawiska i procesy przyrodnicze?  
(Małgorzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Jak motywować uczniów do uczenia się matematyki? 
(Małgorzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów? (Małgo-
rzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Jak skutecznie uczyć matematyki, czyli praktyczna rea-
lizacja podstawy programowej (Małgorzata Bieńkowska, 
DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Matematyczne eksperymentowanie, czyli jak praco-
wać na matematyce metodą eksperymentu? (Małgorza-
ta Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Nowoczesne rozwiązania w edukacji matematycznej 
(Małgorzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacyjnych 
rozwiązań organizacyjnych, programowych lub meto-
dycznych w obszarze edukacji matematycznej (Małgo-
rzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki (Małgorzata 
Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Przedszkolak w świecie matematyki (Urszula Tkaczyk, 
DODN Filia w Legnicy, Mirela Skaczyło, DODN we Wroc-
ławiu).

• Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności w edu-
kacji matematycznej (Małgorzata Bieńkowska, DODN Fi-
lia w Jeleniej Górze).

• Warsztat pracy nauczyciela matematyki (Małgorzata 
Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Wpływ edukacji matematycznej na rozwój osobisty ucz-
niów (Małgorzata Bieńkowska, DODN Filia w Jeleniej Gó-
rze).

OFERTA SZKOLENIOWA DODN WE WROCŁAWIU 
związana z realizacją kierunków polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020
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• Zainteresowania a uzdolnienia. Jak rozwijać zaintereso-
wania matematyczne uczniów? (Małgorzata Bieńkowska, 
DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej (Urszula Tkaczyk, DODN Filia 
w Legnicy).

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzysty-
wanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realiza-
cji podstawy programowej kształcenia ogólnego:

• Aktywna edukacja wspierana TIK w kształceniu zawodo-
wym (Bożena Solecka, DODN Filia w Legnicy).

• Bezpieczeństwo elektroniczne (Andrzej Sieradzki, DO-
DN Filia w Jeleniej Górze, Barbara Bieńkuńska, DODN we 
Wrocławiu).

• Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni (Andrzej 
Sieradzki, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Blogodydaktyka w dobie cyfryzacji (Bożena Solecka, DO-
DN Filia w Legnicy).

• Cyfrowy nauczyciel (Andrzej Sieradzki, DODN Filia w Je-
leniej Górze).

• Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona (Bożena Solecka, 
DODN Filia w Legnicy)

• Eksperymentowanie jako sposób wspierania wszech-
stronnego rozwoju ucznia uzdolnionego (Ewa Wierbiło-
wicz, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Godziny geniuszu – jak uskrzydlić orła? (Agata Kwaśniak-
-Szumlakowska, DODN Filia w Legnicy).

• Gra miejska od pomysłu do realizacji – kreatywne war-
sztaty (Agata Kwaśniak-Szumlakowska, DODN Filia 
w Legnicy).

• Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompe-
tencji kluczowych - TIK? (Andrzej Sieradzki, DODN Filia 
w Jeleniej Górze).

• Kompetencje cyfrowe doradcy zawodowego (Bożena So-
lecka, DODN Filia w Legnicy).

• Kreatywne metody nauczania na lekcjach historii i wos 
(Halina Nawrotek, DODN we Wrocławiu).

• Kreatywny nauczyciel (Mariola Mucha, Małgorzata Lu-
bańska, DODN we Wrocławiu).

• Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowa-
cyjności, pracy zespołowej (Katarzyna Baeck-Kamińska, 
DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Multimedia w edukacji  (Barbara Bieńkuńska, DODN we 
Wrocławiu, Andrzej Sieradzki, DODN Filia w Jeleniej Gó-
rze).

• Nauczanie programowania w języku C++ - kurs podsta-
wowy (Bożena Solecka, DODN Filia w Legnicy).

• Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycz-
nego, w tym mobilnego  (Andrzej Sieradzki, DODN Filia 
w Jeleniej Górze).

• Otwarte zasoby edukacyjne  (Barbara Bieńkuńska, DO-
DN we Wrocławiu).

• Podstawy programowania w szkole - etap II - SCRATCH 
(Andrzej Sieradzki, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Praca w „chmurze edukacyjnej” - uczeń twórcą własnych 
zasobów wiedzy (Bożena Solecka, DODN Filia w Legnicy).

• Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - kodowa-
nie na dywanie (Andrzej Sieradzki, DODN Filia w Jele-
niej Górze).

• Programowanie w języku Scratch Junior w klasach I-III 
szkoły podstawowej (Bożena Solecka, DODN Filia w Leg-
nicy).

• Programowanie wizualne w klasach IV-VI szkoły podsta-
wowej (Bożena Solecka, DODN Filia w Legnicy).

• Rozwijanie kreatywności poprzez doświadczenia i ekspe-
rymenty przyrodnicze w pracy z dziećmi młodszymi (Bo-
gusława Bogucka, DODN Filia w Jeleniej Górze, Urszu-
la Tkaczyk, DODN Filia w Legnicy, Mirela Skaczyło, DO-
DN we Wrocławiu).

• Strategie, formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym 
(Halina Nawrotek, Paweł Nowak, DODN we Wrocławiu, 
Krystyna Pac-Marcinkowska, DODN Filia w Wałbrzychu, 
Ewa Wierbiłowicz, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycz-
nych na zajęciach przedmiotów przyrodniczych  (Ewa 
Wierbiłowicz, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych na matematyce (Małgorzata Bieńkowska, DODN Fi-
lia w Jeleniej Górze).

• Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów 
oraz e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki 
środkom EFS  (Andrzej Sieradzki, DODN Filia w Jeleniej 
Górze).

• Zastosowanie infografiki w praktyce szkolnej (Bożena So-
lecka, DODN Filia w Legnicy).

• Zgrywalizowana lekcja w szkole – kreatywna edukacja 
(Agata Kwaśniak-Szumlakowska, DODN Filia w Legnicy).

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodo-
wym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształce-
nia w zawodach szkolnictwa branżowego:

• Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi (Małgorzata Reichel, Łukasz 
Franków, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Kształcenie zawodowe po zmianach (Ewa Norkowska, 
Lech Stempel, Agnieszka Krupa, Małgorzata Reichel, DO-
DN we Wrocławiu, DODN w Wałbrzychu).

• Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie (re-
forma 2017) do treści kształcenia na przedmiotach zawo-
dowych (Agnieszka Krupa, DODN we Wrocławiu, Małgo-
rzata Reichel, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkol-
nictwa branżowego (reforma 2019) do treści kształcenia 
na przedmiotach zawodowych (Agnieszka Krupa, DODN 
we Wrocławiu, Małgorzata Reichel, DODN Filia w Wał-
brzychu).

• Podstawa programowa kształcenia w zawodach (refor-
ma 2017) a egzamin potwierdzający kwalifikacje w za-
wodzie (Agnieszka Krupa, Małgorzata Reichel, DODN Fi-
lia w Wałbrzychu).

• Przedsiębiorczy nauczyciel - jak rozwijać przedsiębior-
czość uczniów? (Barbara Bieńkuńska, DODN we Wrocła-
wiu).

• Szkoła po zmianach – kompetencje kluczowe kształcenia 
zawodowego (Małgorzata Reichel, Krystyna Pac-Marcin-
kowska, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Szkoła/placówka a kształcenie przez całe życie (KKZ, 
KUZ, ZSK i inne formy kształcenia) (Małgorzata Reichel, 
DODN Filia w Wałbrzychu, Agnieszka Krupa, Ewa Norkow-
ska, DODN we Wrocławiu).

• Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 
w szkole/placówce oświatowej (Ewa Norkowska, DODN 
we Wrocławiu).

Szkolenia Rad Pedagogicznych

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświato-
wych:

• Behawioralne ABC w pracy z uczniem przejawiającym 
trudne zachowania (Łukasz Franków, DODN Filia w Wał-
brzychu).
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• Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w szkole, wynikające z aktualnych 
regulacji prawnych w oświacie (Jan Lewandowski, DODN 
Filia w Legnicy).

• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
(Emilia Janiszak, DODN Filia w Legnicy).

• Uzależnienia behawioralne – profilaktyka (Łukasz Fran-
ków, DODN Filia w Wałbrzychu).

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych:

• Ambasadorzy Regionu  – Program edukacji regionalnej 
(Agata Kwaśniak-Szumlakowska, DODN Filia w Legnicy).

• Jak kształtować postawy patriotyczne w szkole? (Zyg-
munt Korzeniewski, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości (Katarzyna 
Baeck-Kamińska, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów 
(Zygmunt Korzeniewski, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Samorządność uczniowska – traktowanie samorządności 
jako organizacji, metody i procesu wychowawczego (Pa-
weł Nowak, DODN we Wrocławiu, Zygmunt Korzeniew-
ski, DODN Filia w Jeleniej Górze, Krystyna Pac-Marcin-
kowska, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych 
postaw uczniów w nowej podstawie programowej- prak-
tyczne egzemplifikacje (Robert Mertuszka, DODN we 
Wrocławiu).

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich i patriotycznych (Zygmunt Korzeniewski, 
DODN Filia w Jeleniej Górze, Łukasz Franków, DODN Fi-
lia w Wałbrzychu).

• Wychowanie patriotyczne czyli kształcenie postawy mło-
dego człowieka (Zygmunt Korzeniewski, DODN Filia w Je-
leniej Górze).

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

• Kompetencje kluczowe a nowa podstawa programowa 
(Robert Mertuszka, DODN we Wrocławiu, Katarzyna Ba-
eck-Kamińska, DODN Filia w Jeleniej Górze, Urszula Tka-
czyk, DODN Filia w Legnicy, Krystyna Pac-Marcinkowska, 
DODN Filia w Wałbrzychu).

• Rozwój kompetencji kluczowych (Agata Kwaśniak-Szum-
lakowska, DODN Filia w Legnicy).

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów:
• Jak skutecznie pracować w ramach kompetencji mate-

matycznych w szkole? (Małgorzata Bieńkowska, DODN Fi-
lia w Jeleniej Górze).

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompe-
tencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wy-
korzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego:

• Gra miejska - od pomysłu do realizacji. Mózg w obli-
czu zagadki (Agata Kwaśniak-Szumlakowska, DODN Filia 
w Legnicy).

• Innowacyjne zastosowania rozwiązań dydaktyki cyfro-
wej w obszarze kształcenia zawodowego (Bożena Sole-
cka, DODN Filia w Legnicy).

• Model pracy z uczniem zdolnym (Agata Kwaśniak-Szum-
lakowska, DODN Filia w Legnicy).

• Podstawy programowania w szkole, etap I - CODE (An-
drzej Sieradzki, DODN Filia w Jeleniej Górze).

• Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych 
uczniów z wykorzystaniem nowych technologii (Bożena 
Solecka, DODN Filia w Legnicy).

• Szkolny Klaster Innowacyjności (Agata Kwaśniak-Szumla-
kowska, DODN Filia w Legnicy).

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodo-
wym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształce-
nia w zawodach szkolnictwa branżowego:

• Kształcenie zawodowe po zmianach (Ewa Norkowska, 
Agnieszka Krupa, DODN we Wrocławiu, Małgorzata Re-
ichel, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkol-
nictwa branżowego (reforma 2019) do treści kształcenia 
na przedmiotach zawodowych (Agnieszka Krupa, DODN 
we Wrocławiu, Małgorzata Reichel DODN Filia w Wałbrzy-
chu).

ZACHĘCAMY
do zapisywania się 

na szkolenia

organizowane przez 
Dolnośląski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu

dodn.dolnyslask.pl/oferta
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WAŻNE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA  2019
Efekt porozumienia podpisanego w dniu 7 kwietnia 2019 

roku między Ministerstwem Edukacji Narodowej a NSZZ So-
lidarność Pracowników Oświaty i Wychowania stanowi naj-
nowsza nowelizacja Karty Nauczyciela1 (i niektórych innych 
ustaw), która została uchwalona przez Sejm w dniu 13 czerw-
ca 2019 roku,  przyjęta przez Senat w dniu 26 czerwca 2019 
roku i podpisana przez Prezydenta RP 4 lipca 2019 roku2. 
W wyniku rozmów ze związkami zawodowymi zrzeszający-
mi nauczycieli w dniu 7 kwietnia 2019 roku zostało podpi-
sane porozumienie między stroną rządową oraz przedsta-
wicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Soli-
darność. Strony wspólnie uzgodniły: 

1) przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń oraz wprowa-
dzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 
2019 roku, 

2) skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do 
oceny pracy sprzed września 2018 roku z uwzględnieniem 
opinii rady rodziców, 

3) wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla mło-
dych nauczycieli na start, 

4) ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za 
wychowawstwo w wysokości 300 zł, 

5) zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nad-
miernej dokumentacji szkolnej.

Nowela stanowi jednocześnie spełnienie wcześniejszych 
obietnic, składanych pedagogom przez MEN. Celem wprowa-
dzanych zmian jest w szczególności kontynuacja procesu 
doskonalenia rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej 
nauczycieli, z tego też względu wprowadza się rozwiązania 
mające na celu stworzenie bardziej motywacyjnego syste-
mu wynagradzania nauczycieli. 

W związku z koniecznością wdrożenia procesu podwyż-
szenia wynagrodzenia nauczycieli w trakcie roku kalendarzo-
wego, wprowadza się przepis przejściowy, przewidujący, iż 
w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 
2019 roku średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w spo-
sób określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 
zwiększa się o 9,6%. Zmiana ta umożliwi jednocześnie pod-
wyższenie od dnia 1 września 2019 roku wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz 
dodatków do wynagrodzenia. Po zmianach wynagrodzenie 
zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto 
(oznacza to wzrost o 244 zł brutto), nauczyciela kontrak-
towego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), nauczy-
ciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brut-
to), nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost 
o 334 zł brutto). W związku z tym, iż ustawa – Karta Nauczy-
ciela reguluje termin podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli 
jedynie wówczas, gdy następuje ono od dnia 1 stycznia dane-
go roku, niezbędne było uregulowanie w przepisie przejścio-
wym terminu podwyższenia wynagrodzeń w związku ze zmia-
ną wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 
września 2019 roku. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli 
w związku z tą zmianą powinno nastąpić nie później niż do 
dnia 30 września 2019 roku, oczywiście z wyrównaniem od 
dnia 1 września 2019 roku. Ponadto w związku ze zwiększe-
niem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku za-
gwarantowano publicznym niesamorządowym przedszkolom, 
innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i pla-
cówkom zwiększenie dotacji wypłacanych z budżetów JST na 
podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświato-
wych. JST dokonają aktualizacji kwot dotacji do dnia 31 paź-
dziernika 2019 roku. Oznacza to, że dodatkowe środki zosta-

ną przekazane w ramach dotacji najpóźniej w miesiącu listo-
padzie i grudniu bieżącego roku. 

Aktualna nowelizacja zakłada również wprowadzenie no-
wego świadczenia dla nauczyciela stażysty – określanego mia-
nem na start. Świadczenie to będzie przysługiwało wszyst-
kim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego. Świadczenie na start w wysoko-
ści 1000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień na-
uczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w któ-
rym nauczyciel rozpoczął staż. Zgodnie z założeniami nowe-
li będzie świadczeniem o charakterze socjalnym, z tego też 
względu wszyscy nauczyciele uprawnieni do tego świadczenia 
otrzymają go w takiej samej wysokości niezależnie od wymia-
ru zatrudnienia. Jedynym warunkiem otrzymania tego świad-
czenia będzie odbywanie stażu na stopień nauczyciela kon-
traktowego. Taki warunek przesądza, że nauczyciel musi być 
zatrudniony co najmniej w wymiarze ½ obowiązkowego wy-
miaru zajęć w jednej lub kilku szkołach łącznie. Proponowa-
ne świadczenie powinno ułatwić początkującym nauczycie-
lom np. zakup dodatkowych materiałów pomocnych w ich roz-
woju zawodowym oraz pokrycie części kosztów związanych ze 
zmianą miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy 
w szkole w innej miejscowości. Świadczenie na start nie bę-
dzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na 
średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym świadczenie 
to nie może powodować obniżenia otrzymywanych przez na-
uczycieli stażystów innych składników. 

W związku z wprowadzeniem nowego świadczenia nauczy-
cielskiego w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku3 o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, zaproponowano 
zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogól-
nej. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie szkół 
i placówek oświatowych jest zadaniem własnym jednostek sa-
morządu terytorialnego, dlatego wypłata nowego świadcze-
nia na start dla nauczyciela stażysty będzie zadaniem włas-
nym jednostek samorządu terytorialnego. W związku z nowym 
zadaniem dla samorządów w ustawie Karta Nauczyciela zmie-
niony został przepis dotyczący gwarancji środków na określo-
ne zadania oświatowe w dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego4. Gwarancjami zostało objęte również świadcze-
nie na start dla nauczyciela stażysty. W związku z powyższym, 
bezwzględnie konieczne było uwzględnienie przy podziale 
części oświatowej subwencji ogólnej finansowania wspomnia-
nego świadczenia na start. 

W świetle obowiązujących przepisów, wysokość stawek 
dodatku funkcyjnego (do którego należy m.in. dodatek z ty-
tułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy) oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ pro-
wadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego 
w drodze regulaminu wynagradzania5. Dlatego też występu-
ją znaczne różnice wysokości tego dodatku w poszczególnych 
jednostkach samorządu terytorialnego. W noweli zakłada się 
ustalenie dla wszystkich nauczycieli jednakowej minimalnej 
stawki dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 
klasy. Dodatek ten nie będzie mógł być niższy niż 300 zł. Jed-
nocześnie zapewniona została możliwość podwyższenia tego 
dodatku. Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami sa-
morządu terytorialnego, będą mogły podwyższać minimalną 
wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 
klasy w tryb w drodze regulaminu wynagradzania6.

W wyniku rozmów ze związkami zawodowymi zrzesza-
jącymi nauczycieli w dniu 7 kwietnia 2019 r. zostało pod-
pisane porozumienie między stroną rządową oraz przed-
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stawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność, które przewiduje w szczególności skróce-
nie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pra-
cy sprzed września 2018 roku z uwzględnieniem opinii ra-
dy rodziców.  Zgodnie z powyższym w aktualnej nowelizacji 
zakłada się powrót do niektórych rozwiązań obowiązujących 
przed zmianami z roku ubiegłego, a mianowicie: 

1) zniesienie obligatoryjności dokonywania oceny pracy 
nauczycieli – tracą również sens terminy cykliczności dokony-
wania takiej oceny; 

2) przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli został utrzy-
many obowiązek zasięgania opinii rady rodziców; 

3) uchylenie upoważnienia do określenia, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycie-
li; kryteria oceny pracy będą określone w Karcie Nauczyciela7,  
co obliguje do zmiany obecnych regulaminów; 

4) ostatecznie utrzymana została również czterostop-
niowa skala oceny pracy nauczyciela; 

5) ponowne rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodo-
wego nauczycieli; w zakresie awansu zawodowego przywróco-
na zostaje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu – będzie potrzebny okres przejściowy, który stanowi, że 
do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawo-
dowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 wrześ-
nia 2019 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto 
w przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 
2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku w trakcie odbywania 
stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miej-
sce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzy-
mali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględ-
niana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywa-
nej po zakończeniu całego stażu;  

6) uchylenie przepisów dotyczących dodatku za wyróż-
niającą pracę (który obecnie staje się bezprzedmiotowy) dla 
nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją 
odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy, zmia-
ny skali i kryteriów tej oceny. Jednak w przypadku nauczycie-
li, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodo-
wego w okresie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierp-
nia 2019 roku, lecz do dnia 31 sierpnia 2019 roku nie otrzyma-
li oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli 
wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egza-
minacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu 
jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egza-
minacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepi-
sów; 

7) skrócenie okresów pracy w szkole niezbędnych do roz-
poczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 
2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczycie-
la mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na 
stopień nauczyciela dyplomowanego – ponownie skraca się 
ścieżka awansu zawodowego; 

8) skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowe-
go do 9 miesięcy – niezbędny będzie okres przejściowy, któ-
ry stanowi, że staż nauczycieli rozpoczęty w roku szkolnym 
2018/2019 trwa wyjątkowo 12 miesięcy; 

10) zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na 
stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadza-
ną przez komisję kwalifikacyjną – należy zatem na nowo okre-
ślić wymagania kwalifikacyjne. 

Bardzo ważne zmiany dotyczą ograniczeń w zakresie 
umów czasowych. Otóż zgodnie z art. 10 ust. 7 Karty Na-
uczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z or-
ganizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczycie-
la, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynają-
cą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym, z nauczy-
cielem mianowanym lub z nauczycielem dyplomowanym, sto-

sunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 
czas określony. Czas trwania umowy zawieranej na podsta-
wie wspomnianego przepisu ustalany jest stosownie do zaist-
niałej potrzeby, przy czym przepisy nie stawiają żadnych ba-
rier czasowych jego stosowania. Zastosowanie tego przepisu 
jest ściśle uzależnione od zaistnienia konkretnych okoliczno-
ści faktycznych. Zapisy art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela nie 
wymagają jednak od pracodawcy, aby przy zawieraniu z na-
uczycielem terminowej umowy o pracę wyjaśniał pracowni-
kowi, jakie konkretne przesłanki, czy też potrzeby wynikają-
ce z organizacji nauczania zadecydowały o konieczności na-
wiązania z nauczycielem umownego stosunku pracy na czas 
określony, zamiast na czas nieokreślony8. Należy zaznaczyć, 
że do nauczycieli nie mają natomiast zastosowania przepisy 
art. 251 Kodeksu pracy9, zgodnie z którymi okres zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także 
łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas 
określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosun-
ku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba 
tych umów nie może przekraczać trzech. Przepis art. 10 ust. 7 
Karty Nauczyciela, według którego nawiązanie stosunku pra-
cy z nauczycielem na czas określony może nastąpić wyłącz-
nie w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organiza-
cji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, wy-
łącza bowiem zastosowanie art. 251 Kodeksu pracy, co wie-
lokrotnie potwierdził Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach. 
Wynika to ze starej rzymskiej zasady lex specialis derogat le-
gi generali10. Z powyższych względów dodano w art. 10 Kar-
ty Nauczyciela przepisy, które ograniczają możliwość naduży-
wania umów o pracę na czas określony zawieranych w związ-
ku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji naucza-
nia. Zakłada się, że łączny okres zatrudnienia na podstawie 
tych umów zawartych między tymi samymi stronami stosun-
ku pracy nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy11. Mając 
na względzie realizowanie w szkołach procesu nauczania, op-
tymalnym jest jednakże umożliwienie zatrudniania nauczy-
cieli w określonych przypadkach na podstawie umów o pracę 
na czas określony obejmujący łącznie pełne trzy lata szkolne, 
czyli wskazane 36 miesięcy, tak aby zminimalizować dokony-
wanie zmian kadrowych w okresie prowadzenia zajęć szkol-
nych. Natomiast w sytuacji, w której okres zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę na czas określony przekroczy 36 mie-
sięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu stosunek 
pracy przekształca się ex lege: 

- w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek 
pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 

- w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dy-
plomowanego – stosunek pracy na podstawie mianowania,  
jednak w przypadku niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 10 ust. 5 pkt 1 i 6 Karty Nauczyciela w stosunek pracy 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Do wspomnianego okresu 36 miesięcy wliczane będą okre-
sy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określo-
ny, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 roku. Na-
tomiast nie jest przewidziane określenie limitu umów o pra-
cę na czas określony.  Takie umowy zawierane są przecież na 
okres odpowiedni do zaistniałej potrzeby i mogą to być rów-
nież bardzo krótkie okresy zatrudnienia. Wyczerpanie limi-
tu zawierania takich umów w praktyce pozbawiłoby możli-
wości zatrudnienia nauczyciela na kolejną umowę o pracę na 
czas określony, pomimo iż taka potrzeba rzeczywiście istnie-
je, a łączny okres zatrudnienia nauczyciela na podstawie tych 
umów nie jest długi. Niezwykle istotne jest to, że wspomniany 
limit ograniczający zatrudnienie na podstawie umów o pracę 
na czas określony nie będzie dotyczył umów o pracę na czas 
określony zawartych w celu zastępstwa nieobecnego nauczy-
ciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspoko-



strona 8 OBLICZA

jeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest nie-
zbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności za-
warcia umowy. Limit ten nie będzie miał również zastosowa-
nia do umów o pracę na czas określony zawartych: 

1) z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaga-
nych do zajmowania danego stanowiska12; 

2) w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia po-
rodu13.

W związku z wprowadzeniem przepisów ograniczają-
cych możliwości nadużywania umów o pracę na czas okre-
ślony jednocześnie konieczne było wskazanie, że nawiąza-
nie stosunku pracy z nauczycielem – doradcą metodycznym 
obejmuje wyłącznie okres, na który powierzono zadania 
doradcy metodycznego. Wynika to z faktu, że od września 
2019 roku doradców metodycznych (nabór których prowadzi 
teraz Kurator Oświaty i to on wskazuje placówkę doskonale-
nia, w której konkretny doradca będzie wykonywał swoje za-
dania) zatrudniała będzie wskazana placówka doskonalenia 
nauczycieli na podstawie odrębnej umowy o pracę, zawartej 
na czas powierzenia obowiązków doradcy metodycznego. 

Ponadto na podstawie znowelizowanych przepisów 
w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli14, 
Rzecznik Praw Dziecka posiada prawo do wniesienia zaża-
lenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego w przed-
miocie umorzenia postępowania wyjaśniającego dotyczące-
go czynu naruszającego prawa i dobro dziecka15 oraz prawo 
do wniesienia zażalenia na postanowienie komisji dyscypli-
narnej pierwszej instancji o odmowie wszczęcia postępowa-
nia dyscyplinarnego dotyczącego czynu naruszającego pra-
wa i dobro dziecka do odwoławczej komisji dyscyplinarnej16. 
Natomiast zgodnie z art. 85o ust. 1 Karty Nauczyciela postę-
powanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 
miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa 
komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o po-
pełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczycie-
la lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczy-
ciela oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. Biorąc 
pod uwagę fakt, że postępowania, o których mowa wyżej, 
dotyczą czynów naruszających prawa i dobro dziecka, zakła-
da się, aby w tych wyjątkowych przypadkach istniała możli-
wość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego również po 
upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy któ-
rym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiado-
mości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu 
nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Kar-
ty Nauczyciela. Nieprzeprowadzenie postępowania dyscypli-
narnego i niewymierzenie odpowiedniej kary nauczycielowi, 
który popełnił czyn naruszający prawa i dobro dziecka, np. 
stosował przemoc fizyczną wobec dzieci, mogłoby stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa dzieci pozostających pod opie-
ką takiego nauczyciela. Ponadto w celu zapewnienia właś-
ciwego stosowania przepisów dotyczących wymierzania kar 
porządkowych doprecyzowane zostały przepisy art. 75 ust. 
2 ustawy – Karta Nauczyciela poprzez określenie wprost, iż 
kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu na-
ruszającego prawa i dobro dziecka. Jednocześnie dyrektor 
szkoły został obowiązany do informowania rzecznika dyscy-
plinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu narusza-
jącego prawa i dobro dziecka, nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu ta-
kiego czynu. W przypadku nieuprawnionego wymierzenia 
nauczycielowi kary porządkowej za popełnienie czynu na-
ruszającego prawa i dobro dziecka, będzie możliwość po-
ciągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
Wprowadzane nowe rozwiązanie powinno wyeliminować 
przypadki obchodzenia przepisów prawa w celu uniknięcia 
odpowiedzialności dyscyplinarnej przez nauczycieli, którzy 

dopuścili się poważnych przewinień. Wymierzenie nauczy-
cielowi kary porządkowej za czyn niemieszczący się w zakre-
sie art. 108 Kodeksu pracy nie może bowiem wykluczać moż-
liwości uznania tego samego nagannego zachowania się na-
uczyciela za przyczynę uzasadniającą zwolnienie z pracy lub 
wydalenie z zawodu nauczyciela w trybie odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej. Z kolei w przypadku właściwego zastoso-
wania przepisu art. 75 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. 
wymierzenia nauczycielowi kary porządkowej za uchybienia 
przeciwko porządkowi pracy, nauczyciel nie będzie mógł zo-
stać ukarany dyscyplinarnie za to samo przewinienie. W ta-
kim przypadku odpowiednio wszczęte postępowanie wyjaś-
niające lub postępowanie dyscyplinarne zostanie umorzone 
albo komisja dyscyplinarna wyda postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Wprowadzono również zmianę, która umożliwi ustalanie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu przez organ prowadzący szko-
łę lub placówkę. Ustalony wymiar będzie mógł być niższy niż 
przewidziany w ustawie - Karta Nauczyciela, ale nie będzie 
mógł przekraczać 20 godzin.

Podobnie zmiana w art. 42 w ust. 3 w tabeli w lp. 3 Karty 
Nauczyciela ma charakter doprecyzowujący ten przepis w od-
niesieniu do nauczycieli przedmiotów z zakresu kształcenia 
ogólnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 
Nie zmienia się natomiast tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dla żadnej grupy nauczycieli. Tam po wyrazach 
liceów ogólnokształcących proponuje się dopisanie wyrazów: 
przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego. 

Zgodnie z zapisami art. 70a ust. 4–6 Karty Nauczyciela 
w chwili obecnej to wojewoda udziela jednostkom samo-
rządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia 
nauczycieli, zatrudniające doradców metodycznych, dota-
cji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 
nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodyczne-
go. Wprowadzana zmiana przepisu art. 70a ust. 6 Karty Na-
uczyciela ma określa sposób, w jaki środki będące w dyspozy-
cji wojewodów będą przekazywane ww. jednostkom samorzą-
du terytorialnego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy 
o kierujących pojazdami17, szkolenie osoby ubiegającej się 
o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silniko-
wymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla ucz-
niów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie progra-
mowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
jest przewidziane przygotowanie do uzyskania umiejętno-
ści kierowania pojazdem silnikowym. Dodatkowe umiejęt-
ności zawodowe, które będą określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświato-
we18, szkoły będą mogły zaoferować w ramach godzin sta-
nowiących różnicę między minimalną liczbą godzin kształ-
cenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w za-
wodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia 
w zawodzie szkolnictwa branżowego a sumą godzin obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia za-
wodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla da-
nego typu szkoły. Wiele szkół prowadzących kształcenie za-
wodowe, posiadających odpowiednią bazę i kadrę do prowa-
dzenia szkolenia na prawo jazdy, będzie mogło, dzięki takie-
mu proponowanemu rozwiązaniu, wzbogacić swoją ofertę 
dla uczniów o możliwość uzyskania dodatkowych umiejętno-
ści zawodowych. W związku z powyższym, w celu racjonalne-
go wykorzystania zasobów, którymi dysponują szkoły, zakła-
da się umożliwienie tym szkołom prowadzenie przygotowania 
do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym 
(w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych) w formie 
zajęć szkolnych.

TEMATY
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PROGRAMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK  
JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY W EDUKACJI

Koncepcja wspomagania pracy szkół oparta na podejściu 
procesowym jest odpowiedzią na konieczność ukierunkowa-
nia doskonalenia nauczycieli na zaspokojenie rosnących, zróż-
nicowanych potrzeb szkół i placówek, praktyczne połączenie 
doskonalenia nauczycieli z pracą szkół oraz stworzenie syste-
mu wspomagania, realizowanego, jako zadanie obowiązkowe, 
między innymi przez placówki doskonalenia nauczycieli. 

Wspomaganie pracy szkół i placówek, jako działanie sy-
stemowe, zakłada wsparcie szkół i placówek jako organiza-
cji, nie zaś poszczególnych grup nauczycieli. Jego celem jest 
udzielanie pomocy szkole, placówce w rozwiązaniu proble-
mów; wsparcie musi wynikać z diagnozy i analizy  indywidu-
alnych potrzeb. Wspomaganie zakłada podejmowanie długo-
falowych, perspektywicznych działań -  to proces rozpoczyna-
jący się rzetelną diagnozą potrzeb, kończącą działanie oce-
ną efektów. Tak rozumiane wspomaganie jest procesem, któ-
ry wymaga zaangażowania wielu podmiotów: nauczycieli, ka-
dry kierowniczej, całej społeczności szkolnej oraz parterów 
na wszystkich etapach realizacji. 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje 
kilka etapów. Pierwszym z nich jest pomoc w diagnozowa-
niu potrzeb rozwojowych, następnie ustalenie adekwatnych 
sposobów działania, zaplanowanie form wspomagania i ich 
realizację oraz wreszcie wspólną ocenę efektów i opraco-
wanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspoma-
gania. 

Ten model doskonalenia zakłada, ze szkoła jest autono-
micznym podmiotem, dlatego też doskonalenie nauczycieli 
powinno proponować wsparcie przekładające się na działania 
podejmowane przez szkoły, pobudzenie ich aktywności i za-
angażowania oraz doprowadzenie do zmiany. Proces ten od-
bywa się z poszanowaniem indywidualnego poziomu gotowo-
ści szkoły do zmian i wykorzystaniem jej zasobów. To szkoła 
podejmuje decyzję o kierunku i stopniu pogłębienia diagno-
zy, wykorzystanych narzędziach i źródłach informacji. Rów-
nież zasięg działań, współpracy, zaangażowanie podmiotów 
i społeczności szkolnej wynikają z decyzji szkoły, podobnie jak 
ocena efektów. Rola wspomagacza zewnętrznego, jakim może 

2018/2019 oraz przepisu wskazującego organ do sprawowania 
nadzoru nad szkołą, dla której podstawa programowa kształ-
cenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przy-
gotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 
silnikowym, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia;

3) przepisów regulujących awans zawodowy nauczycieli po-
lonijnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Jan Lewandowski
Nauczyciel konsultant 

DODN we Wrocławiu, Kierownik  Filii w Legnicy

Prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest zadaniem 
własnym jednostek samorządu terytorialnego, zatem wypłata 
dodatku za wyróżniającą pracę oraz świadczenia na start dla 
nauczyciela stażysty będzie zadaniem własnym jednostek sa-
morządu terytorialnego. W związku z nowymi zadaniami dla 
samorządów w Karcie Nauczyciela zmieniony zostaje przepis 
dotyczący gwarancji środków na określone zadania oświato-
we w dochodach jednostek samorządu terytorialnego19. Gwa-
rancjami został objęty również dodatek za wyróżniającą pra-
cę i świadczenie na start dla nauczyciela stażysty. W związku 
z powyższym konieczne stało się uwzględnienie przy podzia-
le części oświatowej subwencji ogólnej finansowania świad-
czenia na start. Ponadto przy ustalaniu podziału subwencji 
oświatowej jednym z czynników uwzględnianych powinna być 
sytuacja finansowa JST. Obecny model podziału subwencji ba-
zuje głównie na liczbie uczniów i wychowanków. Oznacza to, 
że wzrost czy spadek liczby uczniów jest w dużym stopniu po-
wiązany ze wzrostem lub spadkiem subwencji dla danego sa-
morządu. Natomiast zmiana liczby uczniów nie zawsze prze-
kłada się na wzrost lub spadek poziomu kosztów ponoszonych 
przez samorządy na funkcjonowanie szkół. Wprowadzona 
zmiana ma na celu wspomóc finansowo w postaci zwiększonej 
subwencji samorządy mniej zamożne.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 
roku z wyjątkiem: 

1) przepisów dotyczących doprecyzowania zasad przyjmo-
wania młodocianych pracowników na rok szkolny 2019/2020 
do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandy-
datów, będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
oraz przepisów umożliwiających uczniom lub absolwentom 
dotychczasowego gimnazjum zatrudnienie na zasadach okre-
ślonych w Kodeksie Pracy dla młodocianych, będących odpo-
wiednio uczniami lub absolwentami ośmioletniej szkoły pod-
stawowej, które weszły w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia; 

2) przepisów określających wymiar stażu na stopień na-
uczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 

Przypisy:
1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; Dz. U. z dnia 22 
maja 2018 roku, poz. 967 ze zmianami.
2 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o  zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia  11 lipca 2019 roku, poz. 1287.
3 Ustawa z dnia 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego; Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2018 roku, poz. 1530. 
4 art. 30 ust. 8.
5 art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela.
6 W art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.
7 Zapisy art. 6a ust. 1e i 1f Karty Nauczyciela.
8 Zobacz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2014 r., I PK 
237/13.
9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy; Dz. U. z 2018 r. poz. 
917, z późn. zm.
10 lex specialis derogat legi generali (lac.) zasada prawna oznaczająca: 
prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych 
o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) 
należy stosować przed prawem ogólniejszym. Norma szczególna uchyla 
normę generalną. Kryterium jest szczegółowość danego aktu prawnego.
11 Przyjęty w nowelizacji okres 36 miesięcy jest zbliżony do okresu 
przewidzianego dla innych pracowników w art. 251 §1 Kodeksu pracy, który 
wynosi 33 miesięcy.
12 Zgodnie z art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela.
13 Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy.
14 Weszły w życie z dniem 31 maja 2016 roku.
15 Zgodnie z art. 85 ust. 5 Karty Nauczyciela.
16 Zgodnie z art. 85b ust. 2 Karty Nauczyciela.
17 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami; Dz. U. z dnia 
10 lutego 2011 roku, nr 30, poz. 151 z późn. zm. 
18 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; Dz. U. z dnia 19 
czerwca 2019 roku, poz. 1148, tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 roku.
19 Zobacz nowa treść art. 30 ust. 8.
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Problemy bezpieczeństwa nierozerwalnie wiążą się z eg-
zystencją człowieka, ponieważ dotyczą jego codziennego by-
tu i możliwości funkcjonowania w określonym świecie.  A.  
Czupryński  wskazuje, że bezpieczeństwo, jako jedno z praw 
społecznych, jest niezbywalnym prawem człowieka. Prawa 
społeczne są wytworem moralnych i politycznych uzgodnień, 
które ludzie zawierają pomiędzy sobą, są wyrazem kompro-
misu, który oddaje  istotę  rozwoju  cywilizacyjnego  człowie-
ka1. W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo jest postrze-
gane jako aspekt systemu wartości, o który należy szczegól-
nie zabiegać i pielęgnować go. Bezpieczeństwo uznawane jest 
za naczelną potrzebę,  ale także  jest prawem natury, będą-
cym wyznacznikiem przetrwania i rozwoju wszystkich biolo-
gicznych istot2. 

W najbardziej ogólnym znaczeniu bezpieczeństwo, jak 
precyzują nauki społeczne, obejmuje zaspokajanie takich po-
trzeb jak istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależ-
ność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Dotyczy to za-
równo pojedynczych jednostek ludzkich, grup społecznych, 
większych zbiorowości, jak i państw, grup państw oraz całych 
systemów międzynarodowych3. 

Warto podkreślić, że bezpieczeństwo ma różne oblicza. 
Z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego szczególną uwa-

O OBLICZACH BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE… 

być placówka doskonalenia nauczycieli, ogranicza się do roli 
doradcy, coacha, eksperta.

Taki kształt organizacji wspomagania jest, zarówno dla 
szkół, przedszkoli i placówek, jak i dla placówek doskonale-
nia, wyzwaniem. Wymaga krytycznego spojrzenia na efekty 
pracy, zakłada wprowadzenie zmian, zmusza do przyjęcia od-
powiedzialności za wszystko, co się wydarzy, wskazuje niedo-
skonałości i niedociągnięcia, obnaża obszary niewiedzy. 

Nasze doświadczenia w realizacji programów wspoma-
gania są bogate i oparte na różnych rozwiązaniach organi-
zacyjnych. Wszystkie zakładają przejście przez wspomniane 
wcześniej etapy realizacyjne, przeprowadzenie szkoleń: war-
sztatów, konsultacji, kursów – zgodnie z potrzebami i możli-
wościami szkoły. 

Wspomaganie może być realizowane dla jednej szkoły, 
przedszkola, placówki. Osiągamy wówczas bardzo zindywidu-
alizowane, konkretne cele, pracujemy w gronie nauczycieli 
(stanowiących zespół), związanych z jedną szkołą, otwiera-
my nowe przestrzenie komunikacyjne, zachęcamy do reflek-
sji i podejmowania działań, przyjmowania odpowiedzialności 
za efekty wspólnej pracy. Współpraca w zamkniętym kręgu 
społeczności może z jednej strony przynieść istotną zmianę, 
z drugiej zaś być ograniczeniem i utrudniać przełamanie sche-
matów i ustalonych norm.

Innym rozwiązaniem jest prowadzenie wspomagania dla 
kilku szkół, przedszkoli, placówek, które są w jakiś sposób po-
wiązane: terytorialnie, towarzysko, organizacyjnie. Może to 
być kilka szkół podstawowych, przedszkoli, szkół ponadgim-
nazjalnych. Mogą być to szkoły zlokalizowane na terenie jed-
nej gminy, powiatu, szkoły, które w wyniku diagnozy rozpo-
znały podobny problem. Najważniejsza jest wola doskonale-
nia, gotowość do zmiany i zaangażowanie. Realizacja takie-
go programu wspomagania oparta jest w rzeczywistości na re-

alizacji indywidualnych programów każdej szkoły, placówki, 
przedszkola, przystępujących do jego realizacji. Wspomaga-
nie jest realizowane w formie konsultacji, warsztatów, kur-
sów doskonalących, przy czym część z nich może odbywać się 
w szkole, z udziałem zatrudnionych w niej nauczycieli, część 
zaś poza szkołą, w grupach skupiających nauczycieli (lub dy-
rektorów) różnych szkół. 

Co zyskujemy? Przede wszystkim możliwość wymiany do-
świadczeń, wzbogacenie i zróżnicowanie oferty oraz posze-
rzenie jej o wizyty studyjne w innych szkołach, większe zaan-
gażowane w efektywność własnego doskonalenia, które prze-
cież przekłada się na doskonalenie w tym obszarze we własnej 
placówce oraz możliwość objęcia wspomaganiem dyrektorów 
różnych placówek oświatowych. 

Realizacja programu wspomagania może odnosić się po-
średnio do spełnienia wymagań państwa wobec szkół, kierun-
ków polityki oświatowej państwa, wniosków z nadzoru dyrek-
tora szkoły, przedszkola, placówki, wniosków z nadzoru kura-
tora oświaty, do wyników egzaminów zewnętrznych i innych 
diagnoz. Każdy z wymienionych obszarów można przecież od-
nieść do zindywidualizowanej potrzeby szkoły, przedszkola, 
placówki poprzez osadzenie diagnozy w realiach i rzeczywi-
stości szkolnej.

Wydaje się, że zmiany w prawie oświatowym, wdrożenie 
nowej podstawy programowej na wszystkich etapach kształ-
cenia skłaniają do refleksyjnego spojrzenia na pracę szkół 
i wykorzystania możliwości rozwoju, jaki dają właśnie progra-
my wspomagania.

Katarzyna Baeck–Kamińska
nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze

gę zwrócimy na przepisy BHP, regulaminy i procedury, koncen-
trujemy się więc na aspektach bezpieczeństwa zewnętrzne-
go. Jednak z punktu widzenia rodzica czy  pedagoga, myśląc 
o dziecku, będziemy się skupiali na jego postawach i prze-
życiach, wkraczamy w obszar wewnętrznego poczucia bez-
pieczeństwa. Zgodnie z wieloma definicjami bezpieczeństwo 
to brak zagrożenia, co w praktyce przekłada się na działa-
nia profilaktyczne szkoły, skierowane na wszystkich członków 
społeczności szkolnej oraz, pośrednio, na rodziny uczniów4. 

Kwestie bezpieczeństwa w szkole reguluje szereg aktów 
prawnych, m. in.: ustawy (o prawie oświatowym, o działa-
niach antyterrorystycznych, Karta Nauczyciela, o postępowa-
niu w sprawach nieletnich itd.), Kodeks Karny, przepisy BHP, 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i wiele innych. 
Przytoczone akty prawne precyzują  sposób zachowania i rea-
gowania w sytuacjach kryzysowych, jednak musimy być świa-
domi, że w szkole większość wypadków i zagrożeń następu-
je w codziennych sytuacjach, które często wynikają z pozor-
nie błahych zaniedbań5. Podstawą działań zapobiegającym 
różnym zagrożeniom jest konieczność stworzenia i wdrożenia 
programu wychowawczo-profilaktycznego, a co za tym idzie, 
wprowadzenia systemu norm oraz procedur interwencji wo-
bec zagrożeń. Pracownicy placówki wiele mogą zrobić sami, 
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jednakże w niektórych sytuacjach winni skorzystać z pomo-
cy specjalistów (pedagoga, psychologa, pracowników porad-
ni, ośrodków socjoterapii, służb mundurowych, itp.). 

Temat bezpieczeństwa jest ciągle ważny i przybiera co-
raz to nowe oblicza. Zdarzenia z maja 2019 (m.in. ataki ter-
rorystyczne podczas matur) były dla DODN - u jednym z istot-
nych powodów do zorganizowania konferencji dotyczącej tej 
problematyki, podczas której doszło do  dyskusji ekspertów, 
przede wszystkim służb mundurowych. Podczas niej uczest-
nicy wydarzenia edukacyjnego mogli uzyskać wskazania, jak 
radzić sobie w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Jednak-
że nawet bardzo ciekawa debata nie mogła wyczerpać możli-
wych wątków zagadnienia... 

Dlatego też od września 2019 planujemy ciąg dalszy dys-
kursu w zakresie budowania systemu poczucia bezpieczeń-
stwa w szkole. Obszary dialogu, obecne podczas kolejnych 
spotkań z udziałem różnych specjalistów, to istotne elemen-
ty z życia szkoły, np. zachowania uczniów podczas lekcji (za-
straszanie, agresja, przemoc, niszczenie mienia); sytuacje 
niebezpieczne na terenie szkoły (kradzieże, zastraszanie, fa-
la uczniowska, niszczenie mienia, agresja i przemoc, używ-
ki; cyberprzemoc (szantaż, rozpowszechnianie nieprawdzi-

Przypisy: 
1 A.  Czupryński,  Bezpieczeństwo  w  ujęciu  aksjologicznym  [w:] 
Bezpieczeństwo  na  lądzie,  morzu  i w powietrzu w XXI wieku, J. 
Zboina (red.), Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2014, s. 11.
2 Tamże. 
3 R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wydaw-
nictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2004 r.
4 https://epedagogika.pl/profilaktyka-i-wychowanie/obowiazki-szkoly-
-w-zakresie-bezpieczenstwa-2504.html 
5 https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/jak-uczynic-szkole-bezpiecz-
niejsza-dla-uczniow

wych informacji; rozpowszechnianie treści szkodliwych, agre-
sywnych, dyskryminujących); sytuacje kryzysowe (próby sa-
mobójcze, samookaleczenia, zagrożenie zamachem terrory-
stycznym). 

Zapraszamy do wspólnej debaty w trakcie konferen-
cji dotyczących poprawy bezpieczeństwa, a także w wyni-
ku wykorzystania oferty edukacyjnej DODN w roku szkolnym 
2019/2020. 

dr Jolanta Horyń 
Dyrektor DODN we Wrocławiu

NOWA FORMUŁA DORADZTWA METODYCZNEGO
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują, po nowelizacji  art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe przepisy 
dotyczące finansowania doradztwa metodycznego.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują, po nowelizacji  art. 70a 
ustawy – Karta Nauczyciela, nowe przepisy dotyczące finan-
sowania doradztwa metodycznego. Pieniądze na organizację 
doradztwa metodycznego nie będą pochodziły ze środków 
budżetu organu prowadzącego na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, a będą wyodrębniane w budżetach wojewodów 
w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli zatrud-
nionych w województwie, ustalonej na podstawie danych sy-
stemu informacji oświatowej. Wojewoda udzieli jednostkom 
samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskona-
lenia nauczycieli i zatrudniającym doradców metodycznych, 
dotację na finansowanie wydatków, związanych z zatrudnie-
niem nauczycieli w celu realizacji przez nich zadań doradcy 
metodycznego. Środki te nie uwzględniają jednak kosztów 
ich delegacji, materiałów i wyposażenia, związanych z peł-
nionymi obowiązkami. W roku 2019 w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego zabezpieczono 4 793 000 zł  na wydatki zwią-
zane z zatrudnieniem nauczycieli doradców metodycznych. 

Nowym rozwiązaniem jest również sposób powierzenia 
nauczycielowi zadań doradcy metodycznego. Od czerwca 
2019 roku robi to kurator oświaty właściwy ze względu na sie-
dzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca bę-
dzie zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki 
oraz po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w któ-
rej nauczyciel jest zatrudniony.

 Kurator oświaty planuje w porozumieniu  z dyrektorami 
placówek doskonalenia sieć  doradztwa  metodycznego na te-
renie województwa, biorąc pod uwagę liczbę nauczycieli po-
szczególnych specjalności w województwie, potrzeby nauczy-
cieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz konieczność 

zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego 
i przedmiotowego do doradztwa metodycznego. W planie sie-
ci doradztwa  będzie uwzględniona liczba nauczycieli - do-
radców metodycznych poszczególnych specjalności oraz  bę-
dą wskazane placówki doskonalenia, w których nauczyciele - 
doradcy metodyczni będą zatrudnieni. W planie zostaną też 
uwzględnione w zakresie doradztwa potrzeby nauczycieli za-
trudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości na-
rodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.

Zadania doradcy metodycznego mogą być powierzone na-
uczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który po-
siada:

1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w placówce doskonalenia, określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli ( Dz.U.z 2017 r. poz.1575), tj.:

a. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magister-
skie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 
przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posia-
da przygotowanie pedagogiczne

lub
b. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magister-

skie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których  
mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa-
nym Systemie Kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejęt-
ności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub pro-
wadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej 
dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyj-
nym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
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lub
c. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magister-

skie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony 
w pkt a) i b) i studia podyplomowe w zakresie naucza-
nego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne;

2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3. co najmniej dobrą ocenę pracy;
4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe; 
5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunika-

cyjne;
6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komu-

nikacyjnej. 
Kurator oświaty, powierzając nauczycielowi zadania do-

radcy metodycznego, wskazuje prowadzoną przez jednostkę 
samorządu terytorialnego publiczną placówkę doskonalenia, 
w której nauczyciel - doradca metodyczny będzie zatrudnio-
ny, określa  szczegółowy zakres jego zadań, okres powierzenia 
zadań i wymiar zatrudnienia w placówce doskonalenia.  Za-
dania doradcy metodycznego można powierzyć na okres nie 
krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością prze-
dłużenia na kolejny okres na podobnych zasadach.

 Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy me-
todycznego kurator oświaty musi  zasięgnąć opinii dyrekto-
ra publicznej placówki doskonalenia, w której doradca me-
todyczny był zatrudniony. Opinia będzie zawierać ocenę spo-
sobu realizacji powierzonych zadań oraz okres ich realizacji. 

 Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy meto-
dycznego sprawować będzie dyrektor publicznej placówki do-
skonalenia, w której będzie on zatrudniony. W ramach spra-
wowanego nadzoru dyrektor będzie uwzględniał opinie na-
uczycieli korzystających z pomocy nauczyciela - doradcy me-
todycznego. Kurator oświaty,  przypadku niewywiązywania się 
nauczyciela - doradcy metodycznego z powierzonych zadań - 
na wniosek zatrudniającego go dyrektora publicznej placów-
ki doskonalenia może cofnąć powierzenie zadań doradcy me-
todycznego.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane przez 
nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w pub-
licznej placówce doskonalenia, prowadzonej przez jednost-
kę samorządu terytorialnego. Łączny wymiar zatrudnienia 
nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce 
doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie 
art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-
doradcy metodycznego.

Do zadań doradcy metodycznego należeć będzie w szcze-
gólności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

· rozwijaniu umiejętności metodycznych; 
· planowaniu, organizowaniu, badaniu efektów procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnico-
wanych potrzeb uczniów;

· opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
· podejmowaniu działań innowacyjnych.
Powyższe zadania doradca metodyczny będzie realizował, 

organizując różne formy doskonalenia nauczycieli, wspoma-

gających ich pracę dydaktyczno-wychowawczą, w tym pro-
wadząc zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe, konsultacje in-
dywidualne i zbiorowe, organizując i prowadząc sieci współ-
pracy i samokształcenia dla nauczycieli w zakresie nauczane-
go przedmiotu. 

Kurator oświaty ma obowiązek publikowania na stronie in-
ternetowej kuratorium oświaty wykazu publicznych placówek 
doskonalenia na terenie województwa, w których nauczycie-
le realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem 
ich specjalności. 

Na podstawie § 25 ust. 1-6 Rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek do-
skonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Dolnoślą-
ski Kurator Oświaty ogłosił 19 czerwca 2019 r. nabór na kan-
dydatów do realizacji zadań  doradcy metodycznego w pla-
cówkach doskonalenia nauczycieli w następujących przed-
miotach/specjalnościach: biologia, chemia, edukacja dla 
bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, etyka, filozofia, 
historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angiel-
ski, język niemiecki, język polski, matematyka, muzyka, na-
uczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, 
plastyka, podstawy przedsiębiorczości, technika, wychowa-
nie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, wychowanie 
przedszkolne, szkolnictwo specjalne. Od września 2019 r. wy-
łonieni doradcy metodyczni będą realizować swoje zadania  
w następujących placówkach doskonalenia: Dolnośląski Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (Filie w Jeleniej 
Górze, Legnicy, Wałbrzychu), Powiatowym Ośrodku Doskona-
lenia w Górze, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Oleśni-
cy, Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Polko-
wicach, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Wołowie oraz 
Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wroc-
ławiu po raz pierwszy od 1999 roku stanie się miejscem pracy 
doradców metodycznych. Minęło 20 lat od znakomitej trady-
cji wspólnej pracy nauczycieli konsultantów i doradców me-
todycznych na rzecz wspomagania nauczycieli i rad pedago-
gicznych. Doradztwo metodyczne w nowym wymiarze zapew-
ni równomierny  dostęp do wspomagania i  poprawę jakości 
systemu doskonalenia zawodowego  nauczycieli. 

Od września 2019 r. zapraszamy dyrektorów akredytowa-
nych placówek doskonalenia do wspólnej pracy w sieci współ-
pracy i samokształcenia, której celami będzie  wymiana do-
świadczeń, analiza dobrych praktyk, tworzenie nowych roz-
wiązań na potrzeby rozwoju placówek, korzystanie z meto-
dycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Chcemy 
wspólnie wypracowywać i następnie wdrożyć efektywną stra-
tegię wsparcia doradców metodycznych Dolnego Śląska.

Jolanta Szwedowska
Wicedyrektor DODN we Wrocławiu

TEMATY
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E-zasoby w systemie doradztwa zawodowego
Doradztwo zawodowe jest definiowane jako świadcze-

nie pomocy podczas dokonywania kolejnych decyzji wybo-
ru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodo-
wej poprzez analizę pola problemowego jednostki i udziele-
nie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, su-
gestii oraz instrukcji.1 W polskim systemie oświatowym obo-
wiązują regulacje prawne w sprawie doradztwa zawodowego, 
szczegółowo określające, na czym polega doradztwo zawodo-
we w systemie szkolnym oraz wskazujące formy, w jakich mo-
że być ono realizowane na poszczególnych etapach edukacji.2

Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 doradztwo zawo-
dowe odbywa się w ramach: preorientacji zawodowej (w pla-
cówkach przedszkolnych), orientacji zawodowej (w szko-
łach), zajęć z zakresu doradztwa zawodowego3, zajęć zwią-
zanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu4 czy zajęć 
z wychowawcą. Doradztwo zawodowe to także indywidual-
ne konsultacje z doradcą zawodowym czy indywidualne bądź 
grupowe wizyty zawodoznawcze, nakierowane na zaznajo-
mienie się  uczniów ze środowiskiem pracy w wybranych za-
wodach (przykładowo u pracodawców lub w szkołach prowa-
dzących kształcenie zawodowe).

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego okre-
śla także treści programowe dla poszczególnych etapów edu-
kacyjnych i typów szkół. Doradztwo zawodowe realizowane 
jest w oparciu o program Wewnątrzszkolnego Systemu Do-
radztwa Zawodowego (WSDZ) na dany rok szkolny, zawierają-
cy takie elementy jak tematyka działań, w ramach których zo-
staną zrealizowane poszczególne treści, metody, formy oraz 
terminy konkretnych przedsięwzięć, wskazanie osób odpo-
wiedzialnych za realizację. 

Zgodnie z modułową strukturą programu WSDZ w każdej 
klasie wyznaczono do osiągnięcia cele z czterech obszarów: 

1. Poznawanie własnych zasobów. 
2. Świat zawodów i rynek pracy. 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych. 
Treści są sukcesywnie poszerzane w kolejnych latach 

kształcenia. Działania przewidziane w programie związane są 
z doradztwem zawodowym, powiązano je z treściami kształ-
cenia, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomię-
dzy tym, czego się uczą i jak rozwijają swoje kompetencje 
a swoją dalszą edukacją i karierą zawodową.

Terminem doradca zawodowy określana jest osoba udzie-
lająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad 
zawodowych w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szko-
lenia, uwzględniając możliwości psychofizyczne petentów 
(młodzieży i osób dorosłych), ich sytuację życiową, a także 
potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. 
Doradca zawodowy współpracuje z rodzicami i nauczycielami 
w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystuje 
w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych 
i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy, także tech-
niczne środki przekazywania informacji zawodowej.5 

Doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa, prowa-
dzone w szkole, wymagają kształtowania u uczniów kom-
petencji kluczowych od najmłodszych lat i przez wszyst-
kich nauczycieli. Pogląd ten stanowi potwierdzenie stano-
wiska przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej w Zaleceniu z dnia 18 grudnia 2006 roku 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie.6 

Kompetencje informatyczne oraz nabycie umiejętności 
wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (TIK) stanowią jedną z ośmiu kompetencji kluczo-

wych w procesie uczenia się przez całe życie, stąd też anali-
za sposobu wykorzystania cyfrowych narzędzi i zasobów w do-
radztwie zawodowym w dwóch aspektach. Pierwszy stanowią 
źródła informacji w zakresie doradztwa zawodowego, nato-
miast drugi - aplikacje on-line, jakie mogą mieć zastosowanie 
w doradztwie zawodowym.

Internetowe zasoby o informacji edukacyjno-zawodowej 
Ośrodek Rozwoju Edukacji realizował w latach 2017-2018 

projekt Efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, którego głównym celem było 
stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez wypraco-
wanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych. 
Na uwagę zasługują wypracowane rezultaty działań projek-
towych w postaci bazy danych, stanowiącej wsparcie dla do-
radców zawodowych. Są to przykładowo: publikacje z obszaru 
tematycznego, filmy edukacyjne, przykładowe programy pre-
orientacji zawodowej, narzędzia diagnostyczne dla doradców 
zawodowych oraz materiały metodyczne wspomagające roz-
poznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych ucz-
niów – udostępnione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na por-
talu https://doradztwo.ore.edu.pl/.7

Warto podkreślić, że projekt Efektywne doradztwo edu-
kacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych został 
nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018 
pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Doceniono w ten sposób powstałe programy pre-
orientacji i orientacji zawodowej, programy doradztwa za-
wodowego, wzorcowe rozwiązania organizacyjne dotyczące 
funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Za-
wodowego,  a także rekomendacje do rozporządzenia MEN 
w sprawie doradztwa zawodowego, które przyczyniają się do 
podnoszenia jakości działań doradczych w systemie oświaty.

W pracy doradcy zawodowego pomocne jest kolejne na-
rzędzie zatytułowane Quo vadis? - będące testem diagno-
stycznym przeznaczonym do badania zainteresowań, kompe-
tencji oraz uzdolnień przedsiębiorczych uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy Centrów Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego. Podstawowym celem Quo 
vadis? jest diagnoza predyspozycji, zainteresowań i kompe-
tencji zawodowych oraz wskazanie potencjalnych dróg dal-
szego rozwoju edukacyjnego i zawodowego osobie, która go 
wypełnia. Idea przyświecająca testowi to możliwość wyko-
nania go przez osobę badaną w domu, poza szkołą, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną czy gabinetem doradcy zawo-
dowego. Narzędzie przeznaczone jest dla młodzieży w wie-
ku 13-17 lat, a także dla dorosłych (18+). Test diagnostycz-
ny posiada dodatkową skalę o nazwie Diament, która pozwala 
na ocenę stopnia nieprzystosowania społecznego wychowan-
ków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz 
Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS). Skala ta jest wi-
doczna po zadeklarowaniu przez badanego, że jest wycho-
wankiem ww. ośrodka. Badany wypełnia test, odpowiada na 
pytania i rozwiązuje zadania, a następnie program kompute-
rowy sam oblicza wyniki oraz przygotowuje opis zaintereso-
wań i kompetencji. Dodatkowo informacja zwrotna wskazuje 
przykładowe zawody, jakie zbieżne są z profilem zawodowym 
badanego oraz opis ścieżki edukacyjnej koniecznej lub reko-
mendowanej z punktu widzenia danego zawodu.8

W ramach projektu Quo vadis? powstały także gry beha-
wioralne, scenariusze warsztatów dotyczących aktywiza-
cji zawodowej, scenariusz wywiadu indywidualnego z ucz-
niem/słuchaczem, próbki pracy (opisy wybranych zawodów), 
a także karta monitoringu rozwoju ucznia. Materiały przydat-
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ne do pracy doradcy zawodowego znajdują się pod adresem 
https://edukator.ore.edu.pl/nowe-narzedzia-w-doradztwie-
-zawodowym-quo-vadis/.

Dopełnienie internetowych zasobów o informacji eduka-
cyjno-zawodowej stanowią portale będące bankiem wiedzy 
w obszarze doradztwa zawodowego, przykładowo:

1. www.kluczdokariery.pl – tematycznie skierowany do 
osób zainteresowanych kształceniem na uczelniach i w szko-
łach policealnych. Zawiera informacje dotyczące uczelni, kie-
runków i specjalizacji, szkół policealnych, testy zawodowe 
on-line oraz katalog zawodów.

2. www.zawodowe.com – koncentruje treści na opisach 
zawodów, aktualnych informacjach na temat rynku pracy. Za-
wiera bazę aktualnych ofert pracy w danej branży. Zaintere-
sowani poszerzeniem kompetencji zawodowych odnajdą na 
stronie wykazy aktualnych szkoleń umożliwiających zdobycie 
umiejętności zawodowych.

3. www.europass.cedefop.europa.eu – koncentruje się na 
tematyce możliwości pracy i nauki w Europie. Zawiera treści 
na temat programów Erasmus, Ploteus, Euroguidance, Eura-
xess, programów dedykowanych przez Unię Europejską w za-
kresie edukacji i szkoleń.

4. http://ec.europa.eu/ploteus/ - strona internetowa 
programu Ploteus, który ma na celu udzielenie pomocy ucz-
niom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, 
doradcom zawodowym i trenerom w uzyskaniu informacji na 
temat studiów w Europie, możliwości uczenia się i możliwości 
szkoleń dostępnych w całej Unii Europejskiej, systemów edu-
kacji i szkoleń oraz na temat programów wymiany młodzieży 
i grantów z zakresu edukacji zawodowej.

5. www.perspektywy.pl - jest zintegrowanym systemem 
informacji edukacyjnej, umożliwiającym wyszukiwanie i po-
równywanie danych o studiach, uczelniach, kierunkach i za-
sadach przyjęć.

6. www.efekty.net - portal Centrum Edukacji i Rozwoju 
Efekty tematycznie dedykowany młodzieży po maturze, po-
szukującej możliwości realizacji dróg zawodowych. Wspiera 
osoby szukające informacji na temat studiów w Polsce i za 
granicą, umożliwia budowanie ścieżek edukacji oraz karie-
ry zawodowej, podaje ciekawostki oraz relacje ze świata na-
uki, stwarza możliwości kontaktu między nauką a biznesem, 
ukazuje zmiany w systemach szkolnictwa. Portal stanowi bazę 
danych - prowadzi ponad 30 serwisów tematycznych oraz roz-
budowaną sieć kanałów w mediach społecznościowych, któ-
re stanowią efektywną platformę komunikacyjną, skupiają-
cą się na dostarczaniu użytkownikom treści eksperckich oraz 
materiałów poradnikowych, związanych z tematyką eduka-
cyjną i zawodową, przykładowe social media: kierunki.net, 
uczelnie.net, www.facebook.com/groups/nowoczesnirodzi-
ce, www.facebook.com/okiemnauczyciela,  www.studia.net/
akademia-belfra.   

7. http://www.sdsiz.com.pl/ - wortal Stowarzyszenia Do-
radców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, 
które jest organizacją społeczną o charakterze pozarządo-
wym. Jako organizacja non-profit zajmuje się problematyką 
orientacji i poradnictwa zawodowego. Działalność stowarzy-
szenia jest skoncentrowana na orientacji i poradnictwie za-
wodowym z uwzględnieniem konieczności elastycznego i traf-
nego dostosowywania kwalifikacji młodzieży do potrzeb ryn-
ku pracy.

Aplikacje komputerowe w doradztwie zawodowym 
Kalejdoskop Kariery
Program Kalejdoskop Kariery - to nazwa aplikacji diagno-

stycznej opracowanej w ramach projektu Nowoczesne roz-
wiązania w doradztwie zawodowym. Program składa się z kil-
ku elementów takich jak: zestaw do wywiadów indywidual-
nych, scenariusze zajęć grupowych, gry multimedialnej Klo-
cki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz cy-
klu 194 filmów o zawodach o nazwie Zawodowi Zawodowcy.9 

Narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczne mają na ce-
lu wspomaganie procesu rozpoznawania predyspozycji i zain-
teresowań zawodowych uczniów w wieku 13+ i uczniów do-
rosłych. 

Elementy pakietu narzędziowego mogą być wykorzysta-
ne do pracy z uczniem jako całość lub każdy element może 
być zastosowany oddzielnie, w zależności od potrzeb eduka-
cyjnych. Narzędzie diagnostyczne nawiązuje do teorii nauko-
wych Johna Krumboltza, Ricka Jarowa, Fritza Schützego, Pe-
tera Alheita oraz Carla Rogersa. Teoria społecznego uczenia 
się dotycząca podejmowania decyzji, koncepcja uczenia się 
(ze) szczęśliwych zbiegów okoliczności Krumboltza, a także 
koncepcja antykariery Jarowa stanowią główne założenia te-
oretyczne narzędzia. Ich uzupełnieniem jest podejście bio-
graficzne w pracy indywidualnej, którego inspiracji można od-
szukać w opracowaniach Schützego, Alheita, a także poradni-
ctwie skoncentrowanym na kliencie Rogersa. 

Opracowany do Kalejdoskopu Kariery poradnik metodycz-
ny opisuje zastosowanie narzędzia diagnostycznego służące-
go bilansowaniu kompetencji i aktywizowaniu uczniów szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy szkół dla do-
rosłych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim. Stanowi źródło rozwiązań praktycznych oraz 
stwarza wiele możliwości zastosowań zarówno podczas za-
jęć szkolnych, jak i poza nimi. Dostęp do aplikacji oraz zaso-
bów on-line znajduje się na stronie: http://www.klockikarie-
ry.ore.hm.pl/o-projekcie/2.

Talent Game - Tajemnice Aeropolis 
Talent Game - Tajemnice Aeropolis jest grą pozwalają-

cą użytkownikowi na tzw. poznanie siebie w kontekście przy-
szłej kariery zawodowej. Program jest innowacyjnym narzę-
dziem diagnozy mocnych i słabych stron oraz pokazuje kieru-
nek zawodowy, jakim gracz powinien się zainteresować. Dla 
potrzeb aplikacji opracowano wiele mini testów psychologicz-
nych, diagnozujących różne aspekty kompetencji i predyspo-
zycji graczy. Testy zostały skategoryzowane w następujących 
obszarach: myślenie analityczne, pamięć, wyobraźnia prze-
strzenna, uwaga, kompetencje społeczne, koordynacja wzro-
kowo-ruchowa, zdolności werbalne, wytrzymałość oraz zdol-
ności muzyczne. Kategorie te pozwalają stworzyć profil kom-
petencji i predyspozycji gracza. 

Psycholog amerykański John Holland, twórca teorii oso-
bowości zawodowej, która zainspirowała autorów Aeropolis, 
dowodził, że wybór kariery jest w głównej mierze pochod-
ną czynników osobowościowych, takich jak cechy charakteru 
oraz środowiskowych (przykładowo: rodzina, szkoła). Dokonu-
jąc wyboru kariery, ludzie poszukują takiego środowiska pra-
cy, które umożliwia m. in. realizację własnych umiejętności, 
wyrażanie wartości, wykorzystanie cech charakteru, dokony-
wanie wyboru preferowanych ról. Jeśli poszukiwanie środo-
wiska nie kończy się powodzeniem, jednostka odczuwa kon-
flikt i frustrację, ma niskie osiągnięcia i niską motywację do 
pracy. 10

Autorzy gry udostępnili poradnik, który omawia czynniki 
składające się na wybory ścieżki kariery takie jak zdolności, 
umiejętności, zachowanie, osobowość, oczekiwania i plany, 
zawodowa przeszłość rodziny, zdrowie i kondycja, zaintere-
sowania, etap rozwoju dziecka, wyobrażenia dzieci o zawo-
dach, związane z ich temperamentem oraz systemem war-
tości. Wymienione czynniki odgrywają niezwykle ważną rolę 
w wyborze kariery. Zanim jednak zostaną one zaprezentowa-
ne, warto zastanowić się, co we współczesnym życiu zawodo-
wym oznacza pojęcie kariery. Zasoby udostępniono on-line na 
stronie: http://www.paninformatyk.com.pl/informatyka/po-
bierz-tajemnice-aeropolis/.

Kotwice kariery
Aplikacja Kotwice kariery jest narzędziem będącym odpo-

wiedzią na wciąż niewystarczające wsparcie oferowane ucz-
niom zdolnym. Stanowi pomoc dydaktyczną dla doradców za-
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wodowych i innych specjalistów, dla których troska o rozwój 
uczniów zdolnych to nie tylko jedno z zadań wpisanych w za-
kres wykonywanych obowiązków, ale przedmiot osobistej pa-
sji i zaangażowania. Zaprezentowane w opracowaniu teore-
tycznym scenariusze i karty pracy można wykorzystać zarów-
no podczas zajęć w szkole (np. podczas lekcji wychowaw-
czych), jak i w ramach własnej aktywności pozalekcyjnej ucz-
niów. Do gry dołączono przykładowy program rocznego tre-
ningu w zakresie samorozwoju, w ramach którego wykonanie 
dwóch ćwiczeń w tygodniu skutecznie stymuluje harmonijny 
rozwój młodego człowieka.11

Autorzy gry podkreślają, że zdolności wymagają wsparcia, 
co związane jest z następującymi zjawiskami12:

- asynchronią rozwoju osób zdolnych, gdyż rozwój po-
znawczy znacznie wyprzedza rozwój motoryczny i emocjo-
nalny, co powoduje problemy w ich codziennym funkcjono-
waniu (przykładowo: brak kontroli emocjonalnej, nieumiejęt-
ność radzenia sobie z zadaniami manualnymi, wycofanie spo-
łeczne);

- motywowaniem do samorozwoju, ponieważ zdolności 
wymagają ciągłego zaangażowania zadaniowego – im środo-
wisko jest bardziej stymulujące, tym lepiej dla uczniów zdol-
nych (przy uwadze, że zbyt wczesna i zbyt intensywna stymu-
lacja może zakłócić rozwój dziecka); 

- specyficznymi problemami osób zdolnych: perfekcjo-
nizmem (dążenie za wszelką cenę do osiągnięcia mistrzo-
stwa w podejmowanych działaniach), indywidualizmem (sil-
na orientacja na własne cele i wartości, często w opozycji do 
postaw i przekonań najbliższego otoczenia, w tym rówieśni-
ków), wielością zainteresowań (poświęcanie uwagi wielu za-
gadnieniom i problem decyzyjny z określeniem dziedziny do-
minującej), idealizmem (silna rola wartości w podejmowaniu 
decyzji przez uczniów zdolnych), potrzebą autonomii (dąże-
nie do niezależności, manifestujące się często krytyką wobec 
najbliższych osób i niesubordynacją). 

Zmierzenie się dziecka zdolnego z powyższymi problema-
mi wymaga odpowiednich zasobów odpornościowych. Zazwy-
czaj jednak wspiera się osoby zdolne w procesie rozwoju zdol-
ności intelektualnych, zupełnie pomijając bogatą sferę intra-
personalną, odpowiadającą za kształtowanie się owych zaso-
bów. 

We współczesnej psychologii jednym z największych kry-
tyków takiego podejścia do wspomagania rozwoju uczniów 
zdolnych jest Robert Sternberg, wedle którego sukces życio-
wy człowieka warunkujący jego poczucie szczęścia jest moż-
liwy do osiągnięcia dzięki wypracowaniu równowagi między 
trzema rodzajami inteligencji: analitycznej, twórczej i prak-
tycznej. Człowiek inteligentny życiowo to według Sternber-
ga osoba, która wykorzystuje swoje walory poznawcze (w tym 
szeroką wiedzę o świecie, świetną pamięć, silną koncentrację 
uwagi, rozwinięte myślenie logiczne i abstrakcyjne) do twór-
czej adaptacji do warunków otoczenia.

Zamiast narzekać, jak trudną ma aktualnie sytuację życio-
wą, podejmuje trud modyfikacji rzeczywistości, a jeśli, pomi-
mo prób, nie osiągnie tego, zmienia swoje środowisko. Jest to 
więc osoba o silnej sprawczości, która dzięki wysokiej krea-
tywności łatwo restrukturyzuje i redefiniuje napotykane prob-
lemy oraz dba o najbliższe otoczenie (angażuje się społecz-
nie, czerpie przyjemność z relacji interpersonalnych – inicjuje 
je i podtrzymuje). Jednocześnie dzięki dobrze rozwiniętemu 
metapoznaniu zdaje sobie sprawę ze swoich słabych punktów, 
co umożliwia jej właściwe ukierunkowanie samorozwoju oraz 
stawianie sobie celów adekwatnych do potencjału. 

Opracowany przez autorów gry poradnik jest próbą apli-
kowania teorii Sternberga do doradztwa zawodowego dla 
uzdolnionych gimnazjalistów. Ta grupa odbiorców nie cieszy 
się zbyt dużym zainteresowaniem twórców metod i narzędzi 
diagnostycznych. Identyfikacja potencjału zdolnych uczniów 
w polskim systemie szkolnictwa to domena psychologów, któ-

rzy stosują przede wszystkim testy do badania inteligencji, 
pomijając pozostałe kluczowe komponenty zdolności, takie 
jak motywacja do pracy i zdolności twórcze. Dostęp do zaso-
bów on-line znajduje się na stronie: http://www.kotwice.le-
chaa.pl/.

Mapa karier
Mapa karier jest interaktywnym narzędziem wspierają-

cym edukację w zakresie doradztwa zawodowego, bazującą 
na kompetencjach zawodowych opisanych w Polskiej Ramie 
Kwalifikacji (PRK). Mapa pozwala uczniom odkrywać, lepiej 
poznawać zawody oraz planować ścieżki edukacyjne, prowa-
dzące do pracy w różnych zawodach. Dostęp do zasobów on-
-line poprzez stronę internetową: https://mapakarier.org/.

Podsumowanie
Celem ogólnym doradztwa zawodowego w szkołach jest 

przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego pla-
nowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian de-
cyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających pozna-
wanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat 
rynku pracy i systemu edukacji.

Działania podejmowane przez doradców zawodowych są 
wspierane poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Taka organizacja pra-
cy usprawnia kompetencje kluczowe uczniów. Ponadto dy-
namicznie rozwijający się obszar ICT wymaga zarówno od 
prowadzących, jak i uczniów, wdrażania idei całożyciowego 
uczenia się.13 Tym samym stosowane techniki pracy stają się 
środkiem do realizacji jednego z celów działań związanych 
z doradztwem zawodowym i zwiększenia ich efektywności.

Bożena Solecka
Nauczyciel konsultant 
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Codziennej ludzkiej aktywności towarzyszy ciągły po-
śpiech, stres, rosnące wymagania w pracy zawodowej. Skut-
kuje to przemęczeniem oraz brakiem czasu dla siebie i bli-
skich. Ludzie, szukając dla siebie pomocy, często upatrują ją 
we wszelkiego rodzaju terapiach. Jedną z nich może być bi-
blioterapia, swoisty lek na niełatwe czasy, w  jakich przyszło 
nam bytować. Książka to czynnik urabiający duszę – tak pi-
sał Henryk Sienkiewicz. Potocznie słowo „urabianie” kojarzy-
my raczej z męczeniem się, byciem „urobionym”, tj. zmęczo-
nym, przepracowanym. Ale skoro nasz mistrz mówi o urabia-
niu duszy (która dla Sokratesa jest właściwym człowiekiem, 
jego ja) 1, to chyba wypada nam dopatrzeć się raczej pozy-
tywnego znaczenia słowa „urabiać”. Jest to nadawanie cze-
muś odpowiedniej formy, kształtowanie czegoś. Według Sien-
kiewicza książka pełni to zadanie doskonale - kształtuje ludz-
ką wyobraźnię i osobowość, a przy tym pozwala zapomnieć 
o kłopotach i szarości dnia codziennego, dlatego z powodze-
niem pełni funkcję terapeutyczną.

Poniższy artykuł powstał na bazie warsztatów, jakie pro-
wadzi autorka; znajdują się one w ofercie Dolnośląskiej Bi-
blioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Prowadzone warsztaty 
oparte są na metodzie dialogu z tekstem literackim 2. Prezen-
towane zagadnienia dotyczą prowadzenia dialogu z tekstem 
literackim, ukazane jest środowisko do pracy z książką, jego 
organizowanie oraz propozycje zadań dla uczniów (z uwzględ-
nieniem aktywnych metod pracy) 3. Dla autorki tekstu zasad-
nicze znaczenie w omawianej kwestii ma model edukacji dia-
logowej. To dość spójna koncepcja pedagogiczna odnosząca 
się do konstruktywistycznej perspektywy uczenia się. Eduka-
cja dialogowa zmierza do tego, by dziecko uczyło się zgłębiać 
zasób własnych doświadczeń 4. 

Jednym z zadań szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat 
literatury, rozbudzanie w nich najpierw zamiłowania do czyta-
nia, a potem ugruntowania ich zainteresowań czytelniczych. 
Nauczyciele na co dzień wieloaspektowo pracują z książką/
tekstem; jestem zdania, że można ich nazwać biblioterapeu-
tami, i  to bez jakiegokolwiek nadużycia znaczenia tego sło-
wa. Jaka zatem wiedza powinna stać się przedmiotem zabie-
gów nauczyciela, by z nieświadomych biblioterapeutów stali 
się w pełni świadomymi terapeutami, wykorzystującymi w swej 
pracy tekst proponowany uczniom? Mam nadzieję, że odpo-
wiedź na to pytanie pozwoli uzyskać lektura artykułu.

Stymulowanie rozwoju psychicznego dziecka przez 
baśnie, bajki edukacyjne i psychoterapeutyczne

Pracując już z najmłodszymi czytelnikami, wprowadza-
my w ich świat bohaterów opowiadań, bajeczek z morałem 
lub bez, krótkich historyjek i wreszcie baśni. Są to głównie 
wartościowe, klasyczne pozycje, takie jak baśnie braci Grimm 
czy baśnie Andersena. Z naszego kręgu kulturowego polecamy 
dzieciom Baśń o Sierotce Marysi i krasnoludkach Marii Konop-
nickiej, Kajtusia Czarodzieja, Króla Maciusia Pierwszego Ja-
nusza Korczaka i inne. Należy docenić wartości, które wnoszą 
owe teksty, lecz także  warto bardzo ostrożnie wprowadzać 
nowości rynku wydawniczego. Często są one bardzo ciekawe 
graficznie, lecz ich treść może dotyczyć antywartości i treści 
w rzeczywistości dzieciom  niepotrzebnych.  

Baśnie, legendy od zarania dziejów stanowiły nieodłącz-
ną część doświadczenia ludzkiego. Ludzie korzystali chętnie 
z mitów, by oswajać otaczające ich tajemnice. Dziecku też 
potrzebne są różne symbole zawarte w baśniach, aby ułatwić 

mu rozumienie świata. Psychoanalityk Bruno Bettelheim prze-
konywał, że, czytając dziecku baśnie, można rozpoznać je-
go ukryte problemy. Dzieci angażują swe emocje w czytany 
tekst. Łatwiej jest im też przenosić własne emocje na fikcyj-
nego bohatera, angażować się w to, co robi bohater, a tym sa-
mym  - może ono odreagować jakieś trudne uczucia. Dzie-
ci identyfikują się z pozytywnymi postaciami, zaś odrzucają 
negatywne; to doskonały sposób, by budować własny system 
wartości. Malcy w baśniach dostrzegają wyraźnie podział na 
dobro i zło; dostrzegalny jest porządek - dobro zostaje nagro-
dzone, a zło przegrywa. 

Podobny potencjał edukacyjny i psychologiczny mają 
bajki edukacyjne. Ich głównym celem jest obniżenie pozio-
mu lęku, którego doświadcza dziecko. Możemy je czytać, 
gdy aktualnie boryka się ono z jakimś problemem lub gdy 
doświadczyło sytuacji emocjonalnie trudnej dla niego. Czy-
tamy też wtedy, gdy chcemy wpłynąć na zachowanie dzie-
cka. Tekst bajki przekazuje wiedzę potrzebną do efektyw-
nego radzenia sobie w sytuacji trudnej i ukazuje sposoby jej 
rozwiązania. W bajkach edukacyjnych bohater sam rozwią-
zuje problem, ewentualnie korzysta ze wsparcia innych. To 
dobra informacja dla dziecka, że i ono może tego dokonać. 
Pamiętajmy, że proces uwalniania się od lęku musi potrwać. 
Wysłuchana bajka pracuje w głowie dziecka; ono samo od-
krywa ukrytą treść opowieści i odnosi ją do swojej sytuacji, 
dlatego należy dać mu czas na przemyślenie. Dobrym sposo-
bem sprawdzenia, co w bajce jest dla dziecka ważne, jest 
zachęta do stworzenia rysunku do bajki. Prace plastyczne 
dziecka często ukazują jego skrywane potrzeby i pragnienia. 
Przykładami dobrych tekstów do pracy z dziećmi są np. bajki 
edukacyjne i psychoedukacyjne autorek Krystyny Droździe-
wicz i Lidii Ippoldt, przeznaczone dla różnych grup wieko-
wych, a przez autorki udostępnione w sieci 5. 

Podobnie działają bajki psychoterapeutyczne, które jed-
nak bardziej koncentrują się na emocjach, a nie, jak bajki 
edukacyjne i psychoedukacyjne, na zachowaniu dziecka 6. 
I one stymulują i przygotowują dziecko do oswojenia się z sy-
tuacjami trudnymi (w chorobie, niepełnosprawności, osamot-
nieniu). Dziecko przeżywa wiele stresów związanych z róż-
nymi sytuacjami, nie potrafi zwerbalizować swoich niepoko-
jów i nie rozumie emocji, których doświadcza, dlatego warto 
uczyć dzieci rozpoznawania swych emocji. Gdy chcemy mal-
com pomóc zrozumieć ich trudne uczucia, nazwać je, oswoić 
z nimi (pracując z dzieckiem indywidualnie lub w grupie), czy-
tajmy dzieciom bajki psychoterapeutyczne. 

Jedne z lepszych książek do pracy nad emocjami dla dzie-
ci proponują autorzy Wojciech Kołyszko i Jovanka Tomaszew-
ska. W osobnych książeczkach opisane są podstawowe emo-
cje: strach, radość, zazdrość, smutek, złość i wstyd. Okazu-
je się, że każde uczucie jest w życiu potrzebne, trzeba je tyl-
ko umieć wyjaśnić. Opowiadania zebrane tam są swoistą in-
strukcją obsługi danej emocji – zgromadzono w nich rzetel-
ną wiedzę, zaprezentowano wzorcową rozmowę i ćwiczenia 
dotyczące  danej emocji. W serii innych niewielkich książe-
czek W głowie się nie mieści odnajdujemy też inne emocje 
niż wskazane wyżej – to m.in. gniew i odraza. W opanowaniu 
złości pomocna może być zabawa pt. Moja złość…, w której 
poprosimy dzieci, by podały, do czego mogą porównać swoją 
złość i powiedzieć, co je najczęściej złości.

ABY ZAPOBIEC UZALEŻNIENIOM MŁODZIEŻY! – 
O NAUCZYCIELU JAKO (NIE)ŚWIADOMYM BIBLIOTERAPEUCIE

INSPIRACJE
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Praca z tekstem metodą dialogu na dalszych etapach nauki
Angażując uczniów w czytanie, zaaranżujmy czytanie 

wrażeniowe 7. Można na początku zajęć  wykorzystać jakiś 
element związany z opowiadaną fabułą, który wzbudzi zain-
teresowanie dzieci, warto również adekwatnie przygotować 
salę. W czytaniu wrażeniowym istotna jest zabawa, która to-
czy się już w trakcie czytania, a nie dopiero po wysłuchaniu 
tekstu. Podczas jej trwania dziecku towarzyszą emocje i tylko 
wówczas jest pewne, że lektura stanie się dla dziecka prze-
życiem, doświadczeniem, ale też pewnego rodzaju refleksją. 
W tego typu pracy z tekstem ważne jest przedłużenie prze-
żywania treści tekstu literackiego. Najprostszym sposobem 
współistnienia z tekstem jest zainicjowana przez nauczyciela 
rozmowa i ekspresja plastyczna. 

Dziecko w wieku 9-12 lat potrafi odpowiadać na pytania 
dotyczące poczucia własnej wartości, tj. czy lubi samego sie-
bie, czy podoba mu się jego życie. Oczekuje akceptacji i do-
cenienia. Potrafi opisać siebie i innych ludzi, ich zachowania. 
Tekst z Kubusia Puchatka A. Milne’a może być doskonałą opo-
wieścią o tym, że ludzie, których spotykamy wokół siebie, nie 
są tacy sami jak my. Każdy ma jakieś wady i ograniczenia - 
czegoś się boi, czegoś nie potrafi zrobić. Użyjmy zabawy Ta-
ki jestem ja.  Potrzebna jest tu refleksja (i o to chodzi) nad 
w miarę rzeczywistym obrazem samego siebie. Dla przeciw-
wagi myślenia dziecka o sobie zainicjujmy zabawę Jak widzą 
mnie inni.   

Materiałem lekturowym, sprzyjającym organizowaniu ak-
sjologicznego myślenia, są... bajki. Bajka H. Sienkiewicza to 
tekst mało znany i bardzo rzadko wykorzystywany w bibliote-
rapii, a szkoda, bo na bazie tego tekstu można wdrażać trwałe 
i uniwersalne wartości. Warto zaproponować zabawę wycza-
rowania dobroci w postaci Zaczaruj swojego kolegę/ koleżan-
kę i spraw, by stali się dobrzy. 

Należy pamiętać, że nieczęsto w biblioterapii pracuje się 
na pełnym tekście. Czasem wystarczy wybrać jakiś jego frag-
ment. W metodzie dialogu z tekstem literackim utwór/tekst/
ilustracja jest jej pełnoprawnym uczestnikiem. Nauczyciel 
polonista i nauczyciel bibliotekarz to z założenia osoby zo-
rientowane w doborze odpowiedniej lektury dla uczniów, pod 
wpływem której kształtowane są prawidłowe relacje społecz-
ne. Inne funkcje lektury to udzielanie pomocy w rozumieniu 
samych siebie czy też nadawanie znaczenia obrazom świata 
dzieci i młodzieży. W doświadczaniu lektury ważna jest jej 
jakość; młodzi ludzie w wieku 12-13 lat przechodzą bardzo 
trudny okres tzw. pierwszego buntu, często czują się odrzu-
ceni przez grupę i szukają akceptacji, zrozumienia i miłości. 
Wszystko to powoduje, że zaburzony zostaje obraz ich oso-
by, a co za tym idzie, zaniża się poczucie własnej samooce-
ny. Zadaniem biblioterapii jest ukazanie właściwych postaw, 
wzorów osobowościowych. Pamiętajmy o funkcjach wycho-
wawczych literatury. Lektura powinna być tak dobrana, by 
bohaterowie książek stawali się wzorem godnym naśladowa-
nia. W literaturze dziecięcej odkrywamy wiele dzieł trafiają-
cych do świadomości dziecka, wspomagających jego rozwój 
psychiczny, dających mu poczucie bezpieczeństwa, budują-
cych zaufanie do innych i umiejętność wpływania na poczu-
cie własnej wartości. W propagowaniu wymienionych warto-
ści służyć mogą teksty polskich autorów, zebrane w książce 12 
ważnych opowieści,  propagujące tak ważne pojęcia jak mi-
łość, odpowiedzialność, uczciwość, szczęście, samodyscypli-
na, piękno, sprawiedliwość, przyjaźń, odwaga, dobroć, sza-
cunek, mądrość. Praca z tekstem wykorzystująca metodę dia-
logu ma również służyć temu, by dzięki pozytywnym przykła-
dom mobilizować czytelników do wielu dobrych inicjatyw, aby 
propagować siłę przyjaźni oraz marzeń. Podczas pracy z teks-
tem Czarodzieje mogą wszystko użyjmy zabawy Głowa pełna 

marzeń. Uczniowie zastanowią się wtedy nad jednym ze swo-
ich marzeń, które następnie zapiszą na kolorowych kartoni-
kach (np. w kształcie chmurek). 

Pamiętajmy, że na każdym z etapów rozwoju dzieci wraz 
ze wzrostem poziomu dojrzałości odbiorcy zmienia się kryte-
rium doboru literatury. Polecając literaturę dzieciom i mło-
dzieży, starajmy się wybierać te pozycje, których treść jest 
dla nich interesująca. O ile jest to w miarę łatwe w przypadku 
najmłodszych, urasta do rangi nie lada problemu u starszych 
dzieci. Dla nich książka powinna być źródłem wiedzy, komu-
nikacji ze światem, wsparciem w rozwoju, ale także doskona-
łą inspiracją, nasuwającą pewne pomysły rozwiązań ich włas-
nych problemów. 

Autorką, której książki trafiają w gusta czytelnicze współ-
czesnej młodzieży, jest niewątpliwie Ewa Nowak 8. Pisze ona 
głównie dla nastoletniego odbiorcy (Seria Klub Trzynastki, Se-
ria Miętowa, Seria 16+), zna jego świat, zachowania. Rozwa-
żania, jakie nauczyciel przeprowadza z uczniami, powinny 
być źródłem refleksji i ułatwiać rozwiązywanie takich proble-
mów jak np. brak akceptacji w grupie, kłopoty z nauką i wie-
le innych istotnych dla młodego człowieka. Warto proponować 
uczniom najnowszą literaturę, która jest im bliska (autorki pi-
szące o problemach młodych to m.in. Beata Ostrowicka, An-
na Onichimowska, Jana Frey). Młodzi ludzie poszukują boha-
terów literackich podobnych do nich samych lub takich, któ-
rymi chcieliby być. Dobrze, gdy treści proponowane uczniom 
oddziałują na ich sferę emocjonalną, pozwalają im cieszyć się 
lub smucić z bohaterem. Nie należy książek tych autorek włą-
czać do kanonu lektur szkolnych, lecz raczej traktować dyna-
micznie, tj. polecać jako lekturę indywidualną, wprowadzać 
na zajęcia wychowawcze jako materiał do dyskusji. 

Zadaniem biblioterapii wychowawczej jest ukazanie właś-
ciwych postaw, wzorów osobowościowych, propagowanie 
wartości, ideałów godnego życia. Biblioterapeuta powinien 
znać walory edukacyjne książek, które warto włączyć w sytu-
acje dialogu z dziećmi. Jedną z nich jest z pewnością propo-
nowana Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych spra-
wach. To 15 znakomitych opowiadań różnych autorów o tym, 
co w życiu najważniejsze! 

Uczniowie borykają się z różnymi problemami, coraz częś-
ciej diagnozuje się u nich wszelkiego rodzaju dysfunkcje: za-
burzenia emocjonalne, niedostosowanie społeczne, niską sa-
moocenę. Często  środowisko społeczne przyczynia się do po-
wstawania problemów powodujących u młodych osób dziwne 
zachowania obronne, nieraz bardzo niebezpieczne. Traktujmy 
każde dziecko jako osobę godną szacunku ze strony dorosłych 
i kolegów. Pragnijmy, aby w przyjaznej atmosferze ucznio-
wie samodzielnie myśleli, komunikowali się w sposób kultu-
ralny i konstruktywnie rozwiązywali konflikty. Praca z teksta-
mi z pozycji Saper, czyli jak rozminować agresję  może wspie-
rać wychowawczą pracę nauczyciela. 

W szkołach nie brak uczniów potrzebujących wsparcia; do 
ich problemów warto dostosować literaturę. W dialogu dzie-
cka z tekstem literackim nie unikajmy trudnych tematów ta-
kich jak codzienne relacje rówieśnice, poczucie osamotnienia 
czy odrzucenia. Warto przygotować wychowanków do spokoj-
nego przyjmowania porażek i problemów - dobierając odpo-
wiednie  teksty literackie, rozwijamy ich refleksyjność. W dia-
logu z młodymi osobami, które będą szukały swojego miejsca 
w grupie i podejmą też pierwsze próby zdefiniowania siebie 
jako jednostki, służyć może baśń Imbryk H. Ch. Andersena - 
tekst traktujący o własnej przemianie, o stawaniu się altru-
istą.  

W dobie kryzysu wartości warto zastanowić się nad isto-
tą i ich rolą w życiu człowieka. Nauczyciel powinien mówić 
o nich i przekazywać tę wiedzę już najmłodszym; zadanie to 
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niezwykle istotne, bo współcześnie dzieci uzyskują przekaz 
(głównie z mediów), że mogą mieć wszystko od razu, bez wy-
siłku - bo są tego warte. Widoczna jest koncentracja na włas-
nych potrzebach, brakuje trwałych relacji międzyludzkich. 
Jeśli wartość oznacza coś niezwykle cennego dla człowieka, 
co powinno stanowić przedmiot szczególnej troski, należy 
stwierdzić, że człowiekowi (zwłaszcza młodemu) brak jest 
umiejętności wartościowania i oceniania rzeczywistości. 
W procesie poszukiwania wartości nie zapominajmy o baj-
kach filozoficznych; niezwykle pomocne mogą być teksty fi-
lozofa Leszka Kołakowskiego 13 bajek z królestwa Lailonii 
dla dużych i małych. Autor, używając konwencji bajkowej, 
rozważa różne wartości: estetyczne, moralne, poznawcze 
(warto się do nich odwołać w praktyce edukacji polonistycz-
nej). Inna propozycja to przypowieści zaczerpnięte z filozo-
fii zachodniej, mądrości Wschodu czy mitologii, jakie pro-
ponuje Michel Piquemal w swych Bajkach filozoficznych; są 
one dla wszystkich przyjemną i mądrą lekturą. Analiza ich 
treści powinna być dla uczniów źródłem głębokiej refleksji.

Dobór tekstu do zajęć biblioterapeutycznych
Zachęcam, by z (nie)świadomego biblioterapeuty stawać 

się w pełni świadomym. Proponowane w tym artykule teksty 
to jedynie niewielka część zasobu, który jeszcze można wyko-
rzystać w metodzie dialogu z tekstem. Wartości terapeutycz-
ne niesie w sobie prawie każda pozycja  z kanonu lektur. Na-
uczyciel ma prawo doboru tekstu, może go wykorzystać w róż-
ny sposób, do różnych celów, a także w wybranym przez sie-
bie zakresie tematycznym; trzeba tylko znaleźć odpowiedni 
fragment i umiejętnie go wykorzystać jako tekst bibliotera-
peutyczny. Zdobycie umiejętności przetwarzania tekstu lite-
rackiego w tekst terapeutyczny powinno stać się podstawową 
umiejętnością biblioterapeuty, decydującą o powodzeniu za-
biegów biblioterapeutycznych. Nawet choćby tekst wydawał-
by się już archaiczny dla młodego człowieka, a mianowicie 
W 80 dni dookoła świata Juliusza Verne’a -  warto wykorzystać 
go jako np. prezentację człowieka z innego kręgu kulturowe-
go, co uwspółcześni analizę tej lektury. 

Nauczyciel powinien odpowiednio dobrać tekst, który 
chce zaproponować uczniom; warto przemyśleć,  jakie emo-
cje i doznania może ewentualnie wzbudzić w uczniu. Ponad-
to,  przygotowując zajęcia wykorzystujące tekst, trzeba do-
brać sposób ciekawego przedstawienia utworu, odpowiednie 
techniki i metody (m.in.: dramę, czyli wchodzenie w rolę wy-
branego bohatera i przedstawianie scenek inspirowanych sy-
tuacją literacką, muzykoterapię czy działania plastyczne po-
legające na wykonywaniu ilustracji i innych prac plastycz-
nych, ilustrujących emocje dzieci wywołane podczas czytania 
utworu) oraz zróżnicowane działania arteterapeutyczne lub 
inną aktywność uczniów. 

Biblioterapia stosowana na terenie szkoły ma uwalniać 
ucznia od nadmiernego napięcia i dostarczać mu pozytyw-
nych emocji oraz pomóc mu w rozwiązywaniu pewnych 
problemów. Biblioterapeuta powinien umieć dobrać lite-
raturę do prowadzonych przez siebie zajęć biblioterapeu-
tycznych, zatem powinien być osobą oczytaną i wrażliwą 
na estetykę dzieła literackiego.

Z pewnością każdemu biblioterapeucie towarzyszy myśl 
Cycerona, starożytnego pisarza i wybitnego mówcy: czyta-
nie rozwija rozum młodzieży, odmładza starca, uszlachetnia 
w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciw-
nościach.

Urszula Tobolska
Nauczyciel bibliotekarz

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
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Przypisy:
1 Wynalezienie pojęcia duszy (stgr. ψυχή, psyche) przypisywane 
jest Sokratesowi. Dusza (filozofia). [online]. Dostępny na:  https://
pl.wikipedia.org/wiki/Dusza_(filozofia)#Dusza_w_refleksji_
filozof%C3%B3w_greckich.
2 Fundamentalne założenia dla teorii i praktyki dialogu dziecka 
z tekstem proponują autorki: Danuta Świerczyńska-Jelonek i Gra-
żyna Walczewska-Klimczak w tekście Dziecko w dialogu z tekstem 
literackim. 
3 Niniejszy tekst nawiązuje do szkolenia, lecz nie ma w nim odnie-
sienia do wszystkich czynności praktycznych obecnych na szkole-
niu. Dla potrzeb artykułu przedstawione są jedynie sygnalne dzia-
łania. 
4 Pisze o tym Dorota Klus-Stańska w pracy pt. Konstruowanie wie-
dzy w szkole. Podstawę teoretyczną konstruktywistycznej per-
spektywy uczenia się tworzą też refleksje J. Piageta, L. Wygotskie-
go czy J. S. Brunera.  
5  Droździewicz, Krystyna, Ippoldt, Lidia. Bajkowa niania. Baj-
ki pomagajki dla najmłodszych. [online]. Dostępny na: https://
https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/22/baj-
ki.pdf; Droździewicz, Krystyna, Ippoldt, Lidia. Magiczne bajki na 
dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci. [on-
line]. Dostępny na: https://www.bibpedskawina.pl/attachments/
article/23/bajki2.pdf; Droździewicz, Krystyna, Ippoldt, Lidia. Na-
stolatkiem być... : opowiadania terapeutyczne dla młodzieży wraz 
ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych. [online]. Dostęp-
ny na: https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/26/
nastcalosc.pdf
6 Surniak, Genowefa, Sabiłło, Grażyna A. Bajkoterapia pomaga 
dzieciom. [online]. Dostępny na: http://pbw.gda.pl/wp content/
uploads/2015/08/publikacja_bajki_ptb.pdf.  
7 Swędrowska, Małgorzata, Czytanie wrażeniowe: innowacyj-
ny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu 
i w szkole. „Trendy (czasopismo elektroniczne)” 2014, nr 2, s. 104-
108.
8 Krystyna Siesicka to lata 70. i 80. XX wieku.  Małgorzata Musiero-
wicz wpisuje się w gusta dzieci i młodzieży lat 90. i dalszych. 

Artykuł powstał w wyniku inspiracji działania-
mi w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom; to coroczne święto czytelnicze odby-
wa się w całym kraju na początku czerwca. 

Odkąd pamiętam, książki były w naszym domu rodzinnym 
bardzo ważne. Rodzice, najczęściej tata, czytali nam (mnie 
i siostrze);  zawsze w domu były nowości. Z wczesnego dzie-
ciństwa pamiętam telewizyjny program dla dzieci Pan Półka 
i spółka – oglądałyśmy go razem z tatą i potem w księgarni py-
tałyśmy o polecane w programie książki. Pamiętam cudow-
ne chwile, gdy tata czytał nam Pana Kleksa – książkę, którą 
siostra dostała na zakończenie przedszkola. Moją wyobraźnię 
poruszało wiele różnych czarodziejskich opowieści; dlatego 
też czytałam od zawsze, czytałam chętnie i dużo. W ten spo-
sób stałam się molem książkowym… Gdy w wieku 9 lat leża-
łam w szpitalu, moim sposobem na zapomnienie o bólu była 
książka Tajemniczy ogród. Przyznam się, że zdumiewały mnie 
i nadal zaskakują osoby, które twierdziły, że nie lubią czytać…

Pamiętam także, jak poszłam do szkoły i po raz pierw-
szy trafiłam do biblioteki szkolnej. To był po prostu raj!  - 
owo miejsce stało się na długo moim ulubionym. Od półro-
cza pierwszej klasy zawsze miałam najwięcej przeczytanych 
książek ze wszystkich uczniów w klasie. Kiedy  tylko zdałam 
do piątej klasy, włączyłam się do prac aktywu biblioteczne-
go – okładałyśmy książki, opisywałyśmy je czarnym tuszem 

BIBLIOTEKARZ, 
CZYTELNIK I BIBLIOFIL
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(obsadką!) na grzbiecie. Wielkim przywilejem była możliwość 
znalezienia się za biblioteczną  ladą i obsługiwanie czytelni-
ków – koleżanek i kolegów. 

Przypominam sobie teraz, że mój raj był niedużym po-
mieszczeniem. Książki, obłożone w szary papier, wszystkie 
wyglądały tak samo. Trzeba było odrobiny samozaparcia, żeby 
odnaleźć w tej szarości poszukiwaną lekturę, ale to uświado-
miłam sobie wiele lat później.

Pod koniec szkoły podstawowej trafiłam do biblioteki pub-
licznej – tu książki były kolorowe, ale było ich nieporówna-
nie mniej niż w szkole. No i nie było tam mojej pani… A w li-
ceum okazało się, że bibliotekarka może nie być sympatycz-
na. Czas szkolnych bibliotek dla mnie minął, natomiast  książ-
kami czytanymi dla przyjemności wymieniałyśmy się z rodzi-
ną i przyjaciółmi.

W czasie studiów biblioteki służyły mi do celów nauko-
wych. Przypominam sobie, jak po raz  pierwszy zobaczyłam 
katalogi w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu! Te nie-
kończące się sale z rzędami szufladek… był to labirynt, rozu-
miany jedynie przez wtajemniczonych. 

Nie mogłam wtedy zrozumieć, dlaczego w czytelni nie mo-
gę sama książki wziąć do ręki, tylko muszę ją zamawiać i cze-
kać godzinę lub dłużej, aż dyżurny bibliotekarz przyniesie mi 
ją na stolik -  chociaż widzę tę pozycję na półce i jest tak 
blisko mnie! Cóż, dyżurny bibliotekarz sprawiał wrażenie, że 
czytelnicy mu przeszkadzają…

Dwa lata po ukończeniu studiów i różnych perturbacjach 
zawodowych trafiłam ponownie do biblioteki szkolnej jako 
nauczyciel bibliotekarz. Mogłam wtedy porównać moje wyob-
rażenie o pracy bibliotekarza w szkole z praktyką.

Biblioteka w liceum, w którym pracowałam kilka lat, by-
ła najlepiej zaopatrzona. Pierwszym  moim zaskoczeniem był 
fakt, że książki nie były już owijane w szary papier. Ta zmia-
na nastąpiła w ciągu zaledwie 6 lat. Jednak system wypoży-
czenia pozostał taki sam – karty czytelników i karty książek 
spinane były spinaczami, ręcznie wpisywałyśmy daty operacji 
i nr czytelnika oraz nr książki. Ręcznie obliczałyśmy statystyki 
miesięczne, mozolnie opracowywałyśmy wszelkie sprawozda-
nia i wykresy do nich. 

Szybko okazało się, że najważniejsze w mojej pracy, 
i dające najwięcej satysfakcji, są rozmowy z uczniami. 
Nie tylko o książkach, chociaż takich było najwięcej. Nie-
świadomie działałam jak biblioterapeuta. Zacisze biblio-
teki sprzyjało rozmowom osobistym o planach życiowych, 
o problemach w domu, o młodzieńczych miłościach. Za-
uważyłam, że łatwiej uczniom otworzyć się przede mną – 
nie stawiającą stopni – niż przed innym nauczycielem. 

Miałam wiele chęci do działania i poszukiwałam innych 
form aktywności oprócz standardowej pracy – opracowania 
zbiorów i wypożyczania książek. W pewnym sensie było mi 
ciasno pomimo funkcjonowania w obszernym pomieszcze-
niu, dlatego organizowałam młodzieży wyjścia do Biblio-
teki Pedagogicznej; pełnoletni uczniowie mogli już z niej 
korzystać. Każda klasa przedmaturalna chodziła ze mną 
w maju na wycieczkę, wtedy jeszcze do Rynku, na zwie-
dzanie Biblioteki i szkolenie czytelnicze. Szkoła miała pro-
fil humanistyczny i wielu uczniów brało udział w olimpia-
dach przedmiotowych;  właśnie oni korzystali z możliwości 
dostępu do specjalistycznego księgozbioru.

Zorganizowałam także kilka kiermaszów książkowych; 
najpierw wyruszałam do kilku wydawnictw we Wrocławiu 
i prosiłam o powierzenie mi książek w komis. Nie wiem, 
czy to mój urok osobisty, czy tupet, czy dziecięca naiwność 
sprawiały, że nikt mi nie odmawiał. Dodawałam niedużą marżę 
i za zarobione pieniądze kupowałam nowości do biblioteki, 
a były to wczesne lata dziewięćdziesiąte i pieniądze na zaku-
py topniały błyskawicznie. Bibliotekarz w szkole pełnił wtedy 
kilka funkcji: opracowywał  zbiory i je udostępniał, doradzał 

czytelnikom (nauczycielom i uczniom) w wyborze lektury, był 
często biblioterapeutą, podejmował decyzje o zakupach (dys-
ponując niewielkimi funduszami). Były to jego jakby branżo-
we zajęcia, a oprócz tego podejmował pracę pedagogiczną 
(lekcje biblioteczne, zastępstwa, udział w wycieczkach klaso-
wych itp.), brał udział w pracach rady pedagogicznej i zespołu 
przedmiotowego humanistów, działał w zespołach egzamina-
cyjnych (poprawkowych, maturalnych). W wieloaspektowym 
działaniu w szkole omijały mnie tylko wywiadówki… 

W bibliotece licealnej pracowałam przez kilka lat, po 
czym nastąpiła diametralna zmiana w moim życiu zawodo-
wym; do biblioteki wróciłam po ponad dwudziestu latach.

Trafiłam do gimnazjum, na terenie którego znajdowała się 
biblioteka publiczna – z tego powodu szkoła nie miała własnej 
biblioteki. Ucząc swojego przedmiotu, zostałam biblioteka-
rzem szkolnym w wymiarze dwóch godzin w tygodniu; opieko-
wałam się jedynie księgozbiorem metodycznym. Z ciekawością 
zaglądałam więc do sąsiadek, do biblioteki publicznej i szybko 
zostałam koordynatorką współpracy szkoły z biblioteką. Biblio-
teka publiczna okazała się jasnym, przestronnym, bardzo goś-
cinnym miejscem.

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną układała się 
bardzo dobrze. Ze zdziwieniem, ale i satysfakcją, zobaczy-
łam, że ewidencja wypożyczeń odbywa się za pomocą kompu-
tera – zniknęły karty czytelników i karty książek. Duża zmia-
na! Katalogi kartkowe na moich oczach odchodziły do lamu-
sa. Skrzyneczki katalogowe zniknęły, na ich miejscu stanął re-
gał z lekturami dla młodszych klas szkoły podstawowej. Nadal 
jestem pod wrażeniem, jak bardzo zmienił się sposób pracy 
bibliotekarzy w ciągu ostatnich dwudziestu- trzydziestu lat.

Komputer nie jest ozdobą, sensacją, do której czytelnicy 
zapisują się w kolejce, ale jest normą - i znacznie usprawnia 
pracę. Najważniejszą zmianą jest jednak zmiana mentalno-
ści. Bibliotekarz musiał się zmienić z osoby czekającej za la-
dą, aż ktoś przyjdzie po książki, w aktywnego doradcę wycho-
dzącego czytelnikowi naprzeciw. Stąd prolongaty książek za-
łatwiane telefonicznie czy zamówienia zrobione prze biblio-
tekarkę, jeżeli starszy czytelnik nie potrafi tego zrobić sam. 
Komputer stał się narzędziem codziennej pracy, katalogi do-
stępne on line pozwalają na udzielenie informacji, w której 
z Filii Biblioteki znajduje się poszukiwana książka. 

W bibliotekach dużo się dzieje; przykładem jest  moja Fi-
lia nr 3 – raz w miesiącu jest organizowane spotkanie z cieka-
wym człowiekiem lub koncert, regularnie przychodzą dzieci 
z przedszkoli na zajęcia biblioteczne, organizowane są przed-
stawienia teatrzyków lalkowych i przeróżne wystawy. To tu-
taj od kilku lat spotyka się Klub Włóczkersów – grupa osób 
dziergających rękodzieła na cele charytatywne i organizują-
cych kilka razy w roku kiermasze. Zacieśniła się współpraca 
Biblioteki ze szkołą – wspólnie organizowanych jest kilka kon-
kursów, biblioteka użycza swojego pomieszczenia na między-
szkolny konkurs recytatorski. W czytelni stoją szkolne kom-
putery do użytku dla czytelników, najstarsi uczniowie, ja-
ko wolontariusze, prowadzą z emerytami warsztaty z obsłu-
gi komputerów. Słowem – biblioteka publiczna działa jak lo-
kalny dom kultury.

Życie nie stoi w miejscu i od 1 września 2018 r. pracuję 
jako nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Peda-
gogicznej we Wrocławiu. Tutaj bardzo jaskrawo widzę, jakie 
zmiany nastąpiły w naszej pracy. Główną działalność Biblioteki 
stanowi obecnie działalność pedagogiczna. Zdumiała mnie 
ilość szkoleń dla nauczycieli oraz lekcji przeróżnego typu, 
prowadzonych przez naszych bibliotekarzy. Zajęcia dla ucz-
niów obejmują wszystkie poziomy nauczania od przedszko-
laków po licealistów i wciąż pojawiają się nowe propozy-
cje zajęć. Miałam świadomość, że katalogi dzisiaj są jedynie 
w formie elektronicznej, ale nie widziałam, jak to praktycz-
nie działa. Gdy książka jest poszukiwana, można precyzyj-
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W dniach 6 -7 czerwca 2019 roku odbyła się w Krakowie 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłą-
taja konferencja, której temat brzmiał: Czytelnik - użytkow-
nik - klient. Uczestnicy podjęli się między innymi odpowie-
dzi na pytania, jaka powinna być współczesna biblioteka 
i jakie są oczekiwania dzisiejszych odbiorców usług biblio-
tecznych. Ponadto przedstawiono przykładowe oferty i pro-
jekty bibliotek pedagogicznych, aktywizujących czytelnictwo 
oraz sprzyjających rozwijaniu kompetencji czytelniczych.

Na pierwszy dzień zaplanowane zostały trzy sesje, których 
moderowanie prowadzili: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Bi-
blioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Infor-
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa), prof. dr hab.  Andrzej 
Kaliszewski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikar-
stwa, Mediów i Komunikacji Społecznej), prof. dr hab. Grze-
gorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Na-
uk o Informacji, Rada Programowa Instytutu Książki). 

Pierwsze wystąpienie dr. Tomasza Makowskiego, dyrek-
tora Biblioteki Narodowej, przewodniczącego Krajowej Ra-
dy Bibliotecznej  i Rady ds. Narodowego Zasobu Biblioteczne-
go przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatytu-
łowane: Różne biblioteki dla różnych użytkowników. Odkry-
cie podstawowe określiło wszystkie problemy, jakie napoty-
kają dzisiaj biblioteki, w tym też i biblioteki pedagogiczne. 
Postawiona została teza, że chcąc zachować dorobek bi-
bliotek pedagogicznych,  należy znaleźć takie funkcje, któ-
rych inne biblioteki nie mają, a kierując się ku podstawo-
wemu odbiorcy, jakim jest nauczyciel, należy zadbać o je-
go wszechstronny rozwój. Współczesna biblioteka musi być  
miejscem godnym zaufania, a jedynym sprawdzianem, czy 
decyzje biblioteki są słuszne, jest liczba użytkowników 
i odpowiedź na pytanie: dlaczego do nas nie przychodzą, 
a następnie konieczna jest korekta zadań bibliotek peda-
gogicznych.

W referacie Nowi (?) użytkownicy – wybrane zjawiska 
społeczne i ekonomiczne a oczekiwania wobec bibliotek 
dr Magdalena Wójcik (Uniwersytet Jagielloński, Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) zwróciła uwa-
gę, że jednym z celów biblioteki pedagogicznej powinno 
być przygotowanie interesującej przestrzeni dla swych 
użytkowników. Natomiast mając na uwadze, że współ-
czesny użytkownik to wymagający klient, który zwykle 
wykonuje więcej niż jeden zawód, to chce on, aby biblio-
teka miała niestandardowe godziny świadczenia swych 
usług.

Dr Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogicz-
ny w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji, Biblioteka Na-
ukowa PAU i PAN) w swym wystąpieniu Strony www biblio-
tek pedagogicznych a potrzeby osób z niepełnosprawnościami 
przedstawiła wyniki analizy badawczej, jakiej poddano bli-
sko pięćdziesiąt stron www bibliotek pedagogicznych w ostat-
nim czasie, mając na uwadze cechy dobrej informacji w In-
ternecie, która adresowana jest do wszystkich użytkowników, 
w tym z różnymi niepełnosprawnościami. Prelegentka zwróci-
ła uwagę, że żadna z badanych stron www bibliotek pedago-
gicznych nie zapewniała możliwości podawania informacji za 
pomocą języka migowego. Za najlepsze przykłady w zakresie 
uwzględniania potrzeb niepełnosprawnych czytelników  wska-
zano strony Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Maria-
na Rejewskiego w Bydgoszczy oraz Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. Warto zwró-
cić uwagę, że przykłady dobrych rozwiązań stosowanych na 
stronie www Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc-
ławiu pozwoliły zająć tej placówce piąte miejsce w Polsce (na 
pięćdziesiąt badanych).

Jerzy Woźniakiewicz, reprezentujący Wojewódzką Bi-
bliotekę Publiczną w Krakowie, w  referacie Nowe techno-
logie, nowe zasięgi. Streaming, radio internetowe i e-le-
arning zdobywają nowych odbiorców usług zwrócił mię-
dzy innymi uwagę na problem komunikacji biblioteki ze swy-
mi użytkownikami. Istotne jest dzisiaj, aby biblioteka miała 
jak największy zasięg, jak największą ilość klientów, ale to 
nie jest równoznaczne z ich fizyczną obecnością w bibliote-
ce. Propozycje współczesnej biblioteki powinny w znacznej 
mierze odwoływać się do możliwości technologii. Jako dobry 
przykład wskazana została oferta radiowych warsztatów dla 
młodzieży, przygotowana przez WBP w Krakowie.

W swym wystąpieniu pn. Pokolenie Galaktyki Guten-
berga vs e-generation – zapasy z czytelnictwem okiem so-
cjologa dr Aldona Guzik z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, Katedry Socjologii Komunikowania, Organiza-
cji i Zarządzania zwróciła między innymi uwagę, że obec-
nie czytelnictwo to przejaw kultury elitarnej, a omawiając 
wyniki wskaźników czytelnictwa, nie należy ich czytać lite-
ralnie, ale zawsze z uwzględnieniem tzw. efektu ankieter-
skiego. Natomiast podejmując się próby zdefiniowania tzw. 
pokolenia Gutenberga, wskazała jako jeden z wyznaczni-
ków fakt, że są to osoby urodzone przed 1989 rokiem, a od-
powiadając na pytanie: co czytają dziś Polacy, podała przy-
kłady bardzo popularnej, tzw. literatury celebryckiej, ja-

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH - 
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nie określić, w której z dolnośląskich bibliotek jest dostępna. 
Czytelnia ze swobodnym dostępem do półek i stanowiskami 
do pracy własnej dla czytelników jest naprawdę przyjaznym 
miejscem. Każdy z nas, bibliotekarzy, oprócz pracy w swo-
im dziale, pełni dyżury w czytelni i wypożyczalni oraz prowa-
dzi wybrane przez siebie zajęcia z uczniami oraz szkolenia dla 
nauczycieli czy bibliotekarzy z innych placówek. Zaskoczyła 
mnie baza Edukacja – ogromna baza elektroniczna zawierają-
ca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism. Łatwość od-
nalezienia tego, co jest komuś aktualnie potrzebne jest nie-
porównywalna z mozolnym przeszukiwaniem katalogu czaso-
pism, a następnie wertowaniem zakurzonych roczników. Pra-
ca bibliotekarza bardzo się zmieniła…

Od mojego pierwszego zetknięcia się z magicznym świa-
tem książek minęło wiele lat. Na moich oczach zmieniła się 
biblioteka – i ta szkolna, i publiczna i naukowa. Zmienił się 
sposób pracy i narzędzia wykorzystywane przez biblioteka-
rzy oraz zakres ich obowiązków. Na szczęście, nie zmieniły się 
życzliwość i chęć udzielenia pomocy czytelnikowi.

A książki?  - nadal są źródłem wiedzy, czekają na półkach, 
w każdej chwili gotowe do dzielenia się swoim bogatym wnę-
trzem…

Elżbieta Kowalewska
nauczyciel bibliotekarz

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 
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ko współczesnej preferencji czytelniczej, wskazując m.in. 
cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem książkę A ja 
żem jej powiedziała Katarzyny Nosowskiej.

Charakterystyka nowej oferty bibliotecznej, uwzględnia-
jącej potrzeby współczesnych użytkowników, była prezento-
wana w wystąpieniu Seweryna Kolano z Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Rzeszowie pt. Projekt „Podkarpackie e-
-biblioteki pedagogiczne a oczekiwania i satysfakcja użyt-
kowników”. Szczególną uwagę zwrócono na nowe e-usłu-
gi, zagwarantowane dla użytkowników tej placówki. Nale-
żą do nich: zdalne wypożyczanie, internetowe zamawianie 
skanów, kserokopii oraz ułatwiona i zdecydowanie lepsza 
komunikacja z czytelnikami.

Wystąpienie Roberta Kozłowskiego z firmy Platon sp. 
z o. o. z Ożarowa Mazowieckiego Platon – nowoczesne spo-
soby dystrybucji książek było promocją oferty tej placówki, 
uwzględniającej potrzeby współczesnej biblioteki oraz ko-
rzystne warunki współpracy (także z możliwością komuniko-
wania  się za pośrednictwem nowoczesnej strony www).

Nowe zadanie dla bibliotek pedagogicznych określiła re-
prezentująca Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wy-
dział Ekonomiczny w Opolu, Regionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Opolu dr Dagmara Kawoń-Noga w wystąpieniu Infosfera, 
infobaza i strategia uczenia się (w bibliotece) – współpra-
ca bibliotekarza i użytkownika, wskazując, że skoro stu-
denci to jedna z największych grup klientów w bibliote-
ce, a biblioteka to najlepsza przestrzeń do realizacji ucze-
nia się, to bibliotekarz powinien zacząć realizować działa-
nia z obszaru tzw. promotora pomocniczego dla studenta.

Bartosz Wachulec, reprezentujący Antykwariat i Księ-
garnię Tezeusz sp. z o. o. w Lubniu, w referacie Rola AiK 
Tezeusz w budowaniu czytelnictwa w Polsce wskazał na 
powiązanie  prowadzonej działalności antykwarycznej 
z promocją czytelnictwa oraz podał dobre przykłady współ-
pracy antykwariatu z bibliotekami, wyrażając też przeko-
nanie, że stara książka to dobro, które trzeba cenić, a nie 
wyrzucać. 

Na drugi dzień konferencyjnych spotkań zaplanowane 
zostały dwie sesje moderowane przez dr Magdalenę Wójcik 
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa) i osiem wystąpień prelegentów. 

Cechy charakteryzujące bibliotekę techniczną i jej 
użytkowników przedstawiła w swym wystąpieniu Czytelnik 
i użytkownik biblioteki technicznej – apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia  Marzena Marcinek z Biblioteki Politechniki Kra-
kowskiej, Oddział Informacji Naukowej, podkreślając, że 
do placówki mają  dostęp wszystkie osoby zainteresowane. 

Ewa Bochynek, reprezentująca wałbrzyską filię Dolno-
śląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu,  przedsta-
wiła temat Zajęcia z edukacji czytelniczej i regionalnej 
jako przykład sposobu uwzględniania w ofercie bibliote-
ki potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
mając na uwadze ofertę zajęć dla uczniów ze szkoły przy-
szpitalnej i specjalnej w Wałbrzychu. Celem było wspoma-
ganie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez 
połączenie czytania i zabawy. Połączenie edukacji czytelni-
czej i regionalnej w autorskich programach edukacyjnych 
wałbrzyskiej biblioteki pedagogicznej to przykład promocji 
regionu oraz wartości patriotycznych w stosunku do małej 
ojczyzny oraz potwierdzenie, że podjęcie takich działań 
wpływa na postrzeganie biblioteki pedagogicznej w środo-
wisku lokalnym i buduje jej pozytywny wizerunek.

Odpowiedź na postawione w temacie referatu pytanie 
Skąd się biorą czytelnicy dała reprezentująca Pedagogicz-

ną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie dr Beata Janik, ak-
centując, że czytanie ma pozytywny wpływ na czytają-
cych, ponieważ daje ochronę przed utratą pamięci i obni-
żeniem sprawności umysłowej (potwierdzają to dane sta-
tystyczne prowadzonych w tym zakresie badań) oraz prze-
dłuża życie (według statystyk o cztery miesiące dłużej ży-
ją ci, którzy czytają). 

Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
5 w Krakowie reprezentowała  Joanna Pytel, która w re-
feracie Gimnazjalny blog czytelniczy – Rekomendacja 39 
– jako kreatywny sposób na nieczytanie młodzieży poka-
zała przykłady, jak należy pracować z uczniem w czasach,  
gdy nie ma mody na czytanie. Z wielu działań prowadzo-
nych w szkolnej bibliotece na szczególną uwagę zasługują 
warsztaty medialne prowadzone dla uczniów we współpra-
cy biblioteki szkolnej z Radiem Kraków i Gazetą Krakowską 
oraz realizowany projekt Noc Pottera pełna niespodzianek 
i zagadek, przeprowadzony … o godzinie dwunastej w po-
łudnie. 

Do czytelnictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami odnio-
sła się w swym wystąpieniu Rola biblioteki szkolnej w rozwi-
janiu kompetencji czytelniczych uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnym dr Marta Deńca z Centrum Autyzmu 
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, zwraca-
jąc uwagę na występujące trudności podczas prowadzonych 
prze szkolną bibliotekę działań czytelniczych z uwagi na róż-
ne rodzaje tzw. niesprawności czytelniczej uczniów placów-
ki specjalnej.

Kończący drugi dzień krakowskiej konferencji referat 
pod tytułem Udział wojewódzkich bibliotek pedagogicz-
nych w serwisach społecznościowych wygłosiła Monika Wa-
chowicz z Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersyte-
tu Łódzkiego oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Łodzi, omawiając cechy serwisów internetowych woje-
wódzkich bibliotek pedagogicznych jako  głównego źródła 
informacji dla ich użytkowników.

Dwa czerwcowe dni spędzone w Krakowie dały uczestni-
kom konferencji możliwość podzielenia się doświadczeniami, 
wynikami prowadzonych badań oraz umożliwiły wymianę spo-
strzeżeń  na tematy związane z działalnością bibliotek peda-
gogicznych.

Ewa Bochynek
Kierownik Filii w Wałbrzychu

Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 
we Wrocławiu

Każdy uczestnik konferencji otrzymał między innymi taki 
kubek na pamiątkę...
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W poprzednim numerze Obliczy starałam się przekonać czytel-
ników o wyższości zespołowego rozwiązywania problemów nad in-
dywidualnym. Oczywiście teza, iż zespołowe rozwiązywanie prob-
lemów jest doskonalsze niż indywidualne, zarówno w przebiegu 
procesu, jak i uzyskiwanych efektach,  jak w każdym innym przy-
padku, ma swoje wyjątki. Dotyczą one głównie wybitnych jedno-
stek: przywódców, strategów, odkrywców, twórców, naukowców, 
małych geniuszy, które swoimi zasobami intelektualnym, niekon-
wencjonalnością i nietypowością myślenia oraz postępowania od-
biegają od innych. Z tego też powodu trudne, a wręcz niemożliwe 
jest  porównywanie ich funkcjonowania zarówno w sferze myśle-
nia, jak i działania z jednostkami przeciętnymi. Wydaje się, że jak 
wszyscy, potrzebują oni inspiracji, ale nie ma wątpliwości, że nie 
można narzucić im określonych z góry sposobów przetwarzania da-
nych i informacji, tworzenia nowej jakości oraz sposobów postępo-
wania. Ci indywidualiści są szczególnie predysponowani do rozwią-
zywania problemów, jednak nie mają potrzeby czynić tego wspól-
nie z innymi. Cała przyjemność postępowania badawczego leży po 
ich stronie i nie chcą się nią dzielić, choć wynikami swojego myśle-
nia lub działania dzielą się zazwyczaj z wielką ochotą. Ten swoisty 
egoizm jednostek ponadprzeciętnych wydaje się usprawiedliwio-
ny i wymusza na ich rodzicach oraz nauczycielach bardzo indywidu-
alne podejście i ograniczanie ich udziału, z wyjątkiem najczęściej 
zabawy, w działaniach zespołowych. 

Zatem czy warto za wszelką cenę włączać dziecko szczegól-
nie utalentowane w pracę grupową? Czy pozostawić je samo so-
bie w czasie pracy, okazując w ten sposób szacunek i respekt dla 
jego indywidualności i samodzielności? A jeżeli tak, to czy przy-
dzielać mu zadania zgodne z jego potencjałem przedmiotowym? 
Nie ma wątpliwości, że dziecko szczególnie uzdolnione należy włą-
czać do wszelkich działań grupowych i w ten sposób rozwijać jego 
kompetencje społeczne oraz trzymać w ryzach naturalny u utalen-
towanych jednostek egoizm. Jednak wydaje się, że w doborze za-
dań warto zwrócić uwagę na inny, absolutnie odmienny aspekt niż 
uzdolnienie przedmiotowe, a mianowicie na rolę grupową dziecka 
i przydzielać mu zadania zgodnie z tą predyspozycją.

Twórcą koncepcji ról grupowych jest brytyjski teoretyk zarzą-
dzania Meredith Belbin. Z obserwacji Belbina w latach 70. XX wie-
ku wynikało, że grupy eksperckie wielu prestiżowych firm zawodzi-
ły dużo częściej na poziomie efektywności i terminowości wykona-
nia niż grupy nieeksperckie.  Zatem zadał on sobie pytanie: dlacze-
go wiele, wydawałoby się, przeciętnych zespołów osiąga świetne 
rezultaty, a wiele stworzonych tylko przez ekspertów nie wykorzy-
stuje swojego potencjału i wypada dość często miernie? 

Podobny syndrom zauważamy w szkole, co zniechęca nauczy-
cieli do planowania sytuacji edukacyjnych opartych na grupowym 
rozwiązywaniu problemów przez uczniów i jest usprawiedliwie-
niem dla planowania indywidualnej pracy uczniowskiej, czyli bar-
dzo wczesnego wdrażania i napędzania  wyścigu szczurów.

Belbin po zakończeniu swoich badań jednoznacznie wskazał, 
iż każdy z nas - niezależnie od zainteresowań, uzdolnień i talen-
tów kierunkowych - ma jeszcze wpisaną predyspozycję społeczną, 
polegającą na podejmowaniu bez przygotowania, a nawet świado-
mości,  pewnej roli w zespole. Co prawda, uznanie roli jako pre-
dyspozycji jest pewnym nieporozumieniem, ponieważ rolę podej-
mujemy, a predyspozycję realizujemy, jednak możemy założyć, że 
pewne role są nam dane niejako genetycznie, a niektórych uczy-
my się z własnej woli lub za sprawą sytuacji, w której się znajduje-
my. W takim ujęciu role grupowe są potencjałem wrodzonym każ-
dego człowieka.

Ta podświadoma rola  społeczna jest efektem prehistorii na-
szego gatunku. Człowiek jako rodzaj biologiczny istnieje na Ziemi 
około 3 milionów lat i zawsze żył w grupach plemiennych. Aby ta-
ka grupa mogła funkcjonować i przetrwać w trudnych warunkach, 
początkowo przyrodniczych, potem przyrodniczo - cywilizacyj-
nych, członkowie jej podejmowali różne role - funkcje ułatwiające 
przetrwanie. 

Indywidualizm, który obecnie jest dla nas wielką wartością, to 
zdobycz końca XX wieku, kiedy to ujarzmiono przyrodę, a warun-
ki życia stały się dogodne. Bardzo go sobie cenimy, lecz nasze móz-
gi mają tendencję do podejmowania pierwotnej strategii, opartej 
na roli grupowej i jednym z zadań szkoły jest umożliwić to dziecku. 
Tak więc w pracy dydaktyczno-wychowawczej  nie wystarczy zwra-
cać uwagę na indywidualne możliwości psychofizyczne i potrze-
by rozwojowe ucznia, czy jego ogólne osiągnięcia szkolne. Nale-
ży wziąć pod uwagę  również predyspozycje dotyczące roli zespoło-
wej dziecka i wykorzystywać jego naturalny potencjał. 

Wielu liderów i menadżerów nie wyobraża sobie zarządzania 
bez zastosowania modelu Belbina. Firmy, które swój rozwój za-
wdzięczają kreatywności pracowników, a nie czynnikom zewnętrz-
nym, zawsze opierają się na znajomości ról grupowych. Znajo-
mość teorii ról przynosi również ogromny zysk w szkole, w pracy 
zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Zyskiem tym jest rozwój kom-
petencji społecznych, o których bardzo często zapomina się w dą-
żeniu do coraz lepszych wyników kształcenia przedmiotowego. Do 
kompetencji tych należą: umiejętność doboru argumentów w dys-
kusji, otwartość na opinie, oceny i potrzeby innych, umiejętność 
współpracy i kierowania pracami zespołu, troska, dbałość i odpo-
wiedzialność za innych oraz efekty wspólnej pracy, podejmowanie 
mediacji oraz konsensusu lub kompromisu w trudnych sytuacjach, 
zdolność do przestrzegania ustaleń i zasad, akceptowanie postaw, 
opinii i ocen innych, podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ar-
gumentów grupy, a nie tylko własnego punktu widzenia, umiejęt-
ność inicjowania, motywowania, wspierania i organizowania pra-
cy zespołowej i wspólnego planowania, lojalność wobec członków 
grupy itp.

Wyróżnia się 9 charakterystycznych ról zespołowych. Podział 
ten wynika z różnorodności strategii myślenia, działania i funk-
cjonowania w grupie oraz cech osobowościowych członków ze-
społu. Trzeba pamiętać, że poniższe charakterystyki są wysoce 
uogólnione i istnieje wiele wyjątków, wobec czego należy do nich 
podchodzić z wielką elastycznością. Zatem  kolejno należą do nich:
Koordynator/lider

MYŚLENIE: przyczynowo - skutkowe, krytyczne. 
DZIAŁANIE:  koordynuje pracę całego zespołu (cele, pla-
ny, realizacja), przewodzi, dąży do celu, słucha i wyjaśnia 
wątpliwości, proponuje zmiany, deleguje uprawnienia.
CECHY: optymizm, entuzjazm, ufność, opanowanie, domina-
cja, odpowiedzialność, konsekwencja, odwaga.

Specjalista 
MYŚLENIE: przyczynowo - skutkowe, krytyczne. 
DZIAŁANIE: dostarcza wiedzę i umiejętności, zachowuje dy-
stans, chłodno analizuje pomysły. 
CECHY CHARAKTERU: analityczność, refleksyjność, bezstron-
ność, rozwaga.

Lokomotywa 
MYŚLENIE: kreatywne.
DZIAŁANIE: pobudza zespół do działania, szybko reaguje 
w kryzysowej sytuacji, nie skupia się na problemach interper-
sonalnych, sprawnie wprowadza zmiany. 

KREATYWNA PRACA ZESPOŁOWA A TEORIA RÓL SPOŁECZNYCH
Trudności w odkrywaniu prawdziwych talentów mogą być następstwem zajmowania przez pracowników nie-
właściwych stanowisk, co wymaga od nich przyjęcia roli niezgodnej z ich naturalnymi predyspozycja-
mi. (R. Meredith Belbin)
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CECHY CHARAKTERU: odporność na stres, aktywność, entu-
zjazm.

Dusza zespołu 
MYŚLENIE: kreatywne. 
DZIAŁANIE: zapobiega problemom interpersonalnym, dba 
o dobrą atmosferę w zespole, wspiera w trudnych chwilach, 
łagodzi kłótnie i spięcia, wpływa na wysokie morale zespo-
łu, dba o relacje interpersonalne, wprowadza świetny klimat 
pracy, zażegnuje konflikty.
CECHY CHARAKTERU: ekstrawertyczność, entuzjazm, komu-
nikatywność, towarzyskość, ufność.

Kreator 
MYŚLENIE: kreatywne. 
DZIAŁANIE: generuje nowe wizje, pomysły i idee, nie przykła-
da wagi do szczegółów.
CECHY CHARAKTERU: innowacyjny, z wyobraźnią, chaotycz-
ny.

Poszukiwacz 
MYŚLENIE: przyczynowo – skutkowe, kreatywne. 
DZIAŁANIE: pozyskuje zasoby niezbędne do realizacji zada-
nia, poszukuje kontaktów, prowadzi negocjacje, dociera do 
ważnych w danym momencie informacji, 
CECHY CHARAKTERU: zaradność, komunikatywność, towarzy-
skość, entuzjazm.

Perfekcjonista 
MYŚLENIE: krytyczne.
DZIAŁANIE: dba o staranne wykonanie zadań, rozwija poczu-
cie czasu, pilnuje harmonogramów, jest nastawiony na kon-
kretny efekt.
CECHY CHARAKTERU: opanowanie, wyczucie czasu, skupie-
nie, precyzja i dokładność, skoncentrowanie na szczegółach.

Krytyk 
MYŚLENIE: krytyczne
DZIAŁANIE: przeprowadza chłodną analizę i dogłębnie ocenia 
problemy, wskazuje na wady danego rozwiązania, przyczynia 
się do eliminacji błędów.
CECHY CHARAKTERU: pragmatyczność, opanowanie.

Realizator 
MYŚLENIE: przyczynowo - skutkowe, krytyczne.
DZIAŁANIE: koncentruje się na praktycznej realizacji zadania, 
wspiera innych członków zespołu, kiedy czują się zagubieni 
i nie wiedzą, czym powinni się zająć. 
CECHY CHARAKTERU: niezawodność, umiejętność przystoso-
wania się do każdych warunków, 
zorganizowanie, praktyczność.

Ewaluator
MYŚLENIE: krytyczne.
DZIAŁANIE: analizuje zjawiska i procesy, rozwija koncepcje 
i sugestie, poszukuje mocne i słabe strony. 
CECHY CHARAKTERU: widzi konteksty, związki i zależności, 
praktyczny, opanowany.

Wśród przedstawionych ról niektóre są przeciwstawne, czyli 
takie, które ukazują odmienne profile osobowościowe, różne spo-
soby myślenia i działania. Role przeciwstawne prezentują np.: po-
szukiwacz i perfekcjonista, kreator i realizator, lokomotywa i du-
sza zespołu, koordynator i specjalista. Warto, aby uczniowie, peł-
niący poszczególne role,  mieli świadomość swojej odrębności. Mu-
simy zadbać o to, aby przed przystąpieniem do rozwiązania zada-
nia znali się i stosowali zasady komunikacji interpersonalnej, co za-
pewni dobre relacje pomiędzy nimi i nie doprowadzi do konfliktu. 
Ponadto muszą mieć świadomość, że różnorodność postaw, poglą-
dów i sposobów działania to siła napędowa sukcesu grupy. 

Belbin twierdzi, że możliwe jest stworzenie idealnego zespołu 
pod warunkiem, że grupa zadaniowa składa się z osób, które peł-
nią odmienne role. Nie może być tworzona tylko i wyłącznie wg klu-
cza specjalizacji i kompetencji zawodowych/przedmiotowych. Je-

dynie zespół, w którym członkowie pełnią różne role, jest skutecz-
ny i osiąga zamierzone cele. W ten sposób ustala przyczynę niesku-
teczności zespołów składających się tylko ze specjalistów.

Każde niedopasowanie, np. powielenie ról  lub niezapełnienie 
może prowadzić do tarć i problemów w pracy zespołu, a zatem do 
pogorszenia jakości pracy lub nieosiągania wyników. Nie oznacza to 
bynajmniej, że każdy zespół powinien mieć co najmniej dziewięciu 
członków. Praktycznie rzadko można spotkać osoby o czystej roli 
zespołowej. Najczęściej każdy ma predyspozycje do pełnienia kil-
ku z nich. Według Belbina jesteśmy mieszanką  ról grupowych, np.: 
perfekcjonista może być zarazem znakomitym realizatorem, a po-
szukiwacz sprawdzi się także jako dusza zespołu. To znacznie uła-
twia zadanie liderowi dobierającemu osoby do zespołu, jeżeli ta 
ma się składać z mniejszej ilości osób niż 9.  Tak więc wystarczy, że 
jedna osoba pełni więcej niż jedną rolę i efektywny zespół może 
składać się np. z pięciu lub sześciu osób. 

Dziś, w epoce wyścigu szczurów wielu rodziców, zdając sobie 
sprawę z niestabilności rynku pracy i jego wysokich wymagań, prag-
nie uniwersalności swoich dzieci, mając w ten sposób nadzieję na 
nieprzerwane ich zatrudnienie i rozwój kariery zawodowej. W na-
stępstwie tego myślenia uczniowie podejmują, a rodzice zapew-
niają wszechstronny,  indywidualny rozwój, zapominając o tym, że 
równie ważne, a może ważniejsze, są kompetencje społeczne, któ-
rych wykształcenie jest konsekwencją znajomości teorii ról spo-
łecznych i podejmowania ról w rodzinie i szkole, a potem w pracy. 

W świetle ustaleń psychologów ewolucyjnych aktywność jed-
nostki podyktowana rolą grupową jest jednym z filarów harmonij-
nego rozwoju i funkcjonowania każdej grupy społecznej, dlatego 
od najmłodszych lat należy zwrócić uwagę na ten aspekt rozwo-
ju dziecka. 

Pracę nad wykorzystaniem potencjału  powinno zacząć się 
w szkole od diagnozy roli grupowej, jaką reprezentuje dziecko. 
Poznanie tego wewnętrznego potencjału wyraźnie ułatwia rozwój 
osobisty i zawodowy młodego człowieka, a także znacząco wpły-
wa na podniesienie efektów wychowawczych zespołu klasowego 
i szkoły.   

Diagnoza ról zespołowych dostarcza cenną informację 
o specyfice funkcjonowania w zespole, jak również rokuje efek-
tywność pracy całego zespołu. Jest wykorzystana do budowania no-
wych zespołów, a także włączania do już istniejącego zespołu no-
wych członków. W konsekwencji zwiększa się efektywność działań 
zespołowych oraz szansa na kierowanie karierą ucznia zgodnie z je-
go indywidualnymi uzdolnieniami i talentami.

Należy więc bezwzględnie poświęcić czas na diagnozę poten-
cjału zespołowego poszczególnych członków grupy, a dopiero po-
tem dostarczać lub wspólnie ustalać zadnia.  Diagnozując na pod-
stawie obserwacji zachowania dzieci młodszych, dość szybko moż-
na ustalić ich role zespołowe, ponieważ małe dzieci prezentu-
ją je w naturalny sposób.  Aby poznać, jakie role w zespole mo-
gą pełnić dzieci starsze lub młodzież, można przeprowadzić test 
ról zespołowych. Kwestionariusze dostępne są w Internecie, jed-
nak należy pamiętać, że uzyskanie wysokiej rzetelności i wiary-
godności badania jest możliwe wyłącznie, jeśli potwierdzi się wy-
nik obserwacją. 

Na stronie www.belbin.pl Meredith Belbin wraz z zespołem od 
lat popularyzują metody efektywnej współpracy nie tylko wśród 
pracowników firm, ale również wśród młodzieży (projekt Belbin 
GetSet). W swych wywiadach twórca podkreśla: …zawsze starali-
śmy się znaleźć sposób, by pomóc ludziom pracować razem. Kie-
dy ludzie pracują w efektywnych kombinacjach, osiągają znacz-
nie więcej niż wtedy, gdy pracują sami. Ale do tego potrzebuje-
my wspólnego języka komunikacji i powinien być to język, który 
umożliwia skuteczne porozumiewanie się…

Ewa Wierbiłowicz
nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze
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POTRZEBA INNOWACYJNEJ SZKOŁY: 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI 
I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW

INSPIRACJE

Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że podstawa 
programowa kształcenia ogólnego jest podstawowym doku-
mentem regulującym proces kształcenia, ale też ma wpływ na 
proces wychowawczy, gdyż uwzględnia konieczność formowa-
nia postaw. Wiadomo przecież, że nie da się oddzielić naucza-
nia, uczenia się od wychowania, ponieważ ma ono stałe miej-
sce w szkole, a nawet poza nią, w ramach przedsięwzięć edu-
kacyjnych, zaplanowanych i zorganizowanych przez szkołę 
lub placówkę. Podstawa programowa - najkrócej rzecz ujmu-
jąc - to dokument, który mówi o zobowiązaniu szkoły w zakre-
sie wymagań z poszczególnych przedmiotów, objętych ramo-
wym planem nauczania. To zobowiązanie wobec ucznia i jego 
rodziców, ale też wobec instytucji systemu edukacji, nie mó-
wiąc o państwie, bo przecież to wytwór Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego szkół ponad-
podstawowych, która zacznie obowiązywać w czteroletnich 
liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i szko-
łach branżowych II stopnia od września, w preambule - czę-
sto pomijanej podczas zaznajamiania się z nią - wskazuje ce-
le i zadania szkoły w zakresie kształcenia.

Warto na pewno dłużej zastanowić się nad każdym celem, 
a dopiero później przejść do wymagań ogólnych i szczegóło-
wych oraz warunków realizacji podstawy programowej dane-
go przedmiotu. Taka kolejność pozwala na większą refleksję 
o nauczycielskich obowiązkach i kompetencjach, określa za-
wartość opracowanego programu nauczania do konkretnej 
klasy w zakresie treści, form i metod pracy, przewidywanych 
efektów, czasu przeznaczonego na zdobywanie przez uczniów 
wiedzy, trening umiejętności, daje też możliwość wpływania 
na postawy. Refleksja ta musi się pojawić nawet wtedy, gdy 
nauczyciel korzysta z programu opracowanego przez szacow-
ne wydawnictwo czy osoby uchodzącej za autorytet w środo-
wisku. Nie chodzi tutaj o kwestię zaufania wobec merytorycz-
nego wkładu, a dostosowanie do potrzeb i możliwości naszych  
konkretnych uczniów, z którymi program będziemy realizowa-
li. Musimy uwzględnić zróżnicowanie indywidualne wśród ucz-
niów oraz charakterystykę całej klasy, obecność w niej mło-
dzieży ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. Wśród nich będą - być może - uczniowie wymagający 
mocnego wsparcia, by bez zakłóceń realizować obowiązek 
szkolny i uczniowie uzdolnieni, których czasem trzeba mocno 
mobilizować do dalszego rozwoju. 

Cel pierwszy każe traktować uporządkowaną i systema-
tyczną wiedzę jako podstawę kształtowania umiejętności. Co 
to właściwie znaczy? Jak przełożyć życzeniowość na prakty-
kę? Uporządkowana wiedza wynika na pewno z systematycz-
nej pracy ucznia - jego pracowitości, wytrwałości, umiejęt-
ności porządkowania i hierarchizowania wiedzy - co w niej  
najważniejsze, fundamentalne, a co rozszerzające, ale rów-
nież z naszego, czyli nauczycielskiego podejścia do spiralne-
go układu treści. To my jesteśmy kreatorami codziennych za-
jęć szkolnych i musimy doskonalić umiejętności na bazie rze-
telnej wiedzy.

Cel związany z doskonaleniem umiejętności myślowo-ję-
zykowych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie twór-
cze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryte-
riami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowa-

nie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp., wymaga 
prowadzenia w szkole nieustannego dialogu (odsyłam do dru-
giego popełnionego przez siebie tekstu), takich form i metod 
pracy, które oddadzą głos uczniom i zmuszą ich do dużej ak-
tywności poznawczej i twórczej. Każda umiejętność wyma-
ga treningu, zakończonego w dodatku ewaluacją i autoewalu-
acją (odpowiedzią na pytanie o efektywność działań nauczy-
ciela na lekcji i poziom opanowania umiejętności przez same-
go ucznia).  Nie ulega wątpliwości, że twórcze pisanie będzie 
możliwe tylko wtedy, gdy określimy z uczniami, co kryje się 
pod tym określeniem i powracającym ćwiczeniem twórczego 
pisania, bynajmniej nie tylko na lekcji języka polskiego. Po-
dobnie z innymi, wpisanymi w cytowany cel, umiejętnościami 
- trzeba je wyćwiczyć, czyli prosić o podanie własnej definicji 
czegoś, o uzasadnienie wyboru czegoś spośród czegoś, o sfor-
mułowanie wniosków płynących z przebiegu dyskusji itp. Każ-
dy uczeń musi być mobilizowany do myślenia i to nie wyłącz-
nie logicznego! Możemy zauważyć wspólny mianownik tego 
rezultatu szkolnych oddziaływań z celami: zdobywanie umie-
jętności formułowania samodzielnych i przemyślanych są-
dów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dia-
logu we wspólnocie dociekającej oraz łączenie zdolności kry-
tycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobraże-
niowo-twórczymi. Określenie wspólnota dociekająca trafnie 
określa charakter przestrzeni szkoły, która powinna być miej-
scem progresu każdego ucznia i … nauczyciela, i … dyrekto-
ra. Wszak wiedza jest teraz na kliknięcie, placówki eduka-
cyjne mają już inną rolę do spełnienia, nie transmisyjną, od-
twórczą, a mobilizującą do zadawania pytań i poszukiwania 
na nie czasem niekonwencjonalnych odpowiedzi. Dociekanie 
musi kojarzyć się też z wolnością, rozumianą jako możliwość 
prezentowania swoich opinii i poglądów, oczywiście weryfiko-
wanych podczas dialogu, w którym nauczyciel bierze udział 
i pełni rolę eksperta.

Rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowa-
nie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin to kolejny za-
pis z podstawy programowej, który zobowiązuje szkołę i na-
uczycieli do planowania i realizacji określonych działań. Efek-
tywne rozwijanie zainteresowań młodych ludzi wymaga, by 
je wcześniej zidentyfikować i zdiagnozować, a następnie do-
stosować do nich ofertę (sposoby pracy na lekcjach, udział 
w pracy kół zainteresowań i ukierunkowanych przedsięwzię-
ciach). Kwestia integrowania wiedzy ma związek z konstruk-
tywistycznym podejściem do procesu uczenia się, w którym 
uczeń jako podmiot korzysta z pomocy nauczyciela – organi-
zatora warunków uczenia się w samodzielnym dochodzeniu 
do wiedzy, kompletowaniu jej na drodze szukania, odkrywa-
nia, sięgania do własnych doświadczeń oraz działania. Zobo-
wiązując do integrowania wiedzy w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych, twórcy 
zapisu nie mieli na pewno na myśli nauczania alternatywnego 
do przedmiotowego, ale atrybuty zawartych w podstawie pro-
gramowej treści (wymagań szczegółowych) w kontekście inte-
gracji wiedzy. Są to warunki nowości, naukowości, problemo-
wości i eksploracyjności, zapewniające dużą aktywność inte-
lektualną ucznia.

Cel kolejny: rozwijanie wrażliwości społecznej, moral-
nej i estetycznej dotyczy w ewidentny sposób sfery nauczania 

CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE 
PONADPODSTAWOWEJ JAKO FUNDAMENT PLANOWANIA 
PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
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oraz wychowania. Wrażliwość społeczna i moralna jest świa-
dectwem pełnego rozwoju człowieka i decyduje bezwzględ-
nie o jakości kontaktów międzyludzkich. Demonstrowana jest 
poprzez świadomą akceptację praw człowieka - między inny-
mi nienaruszalność jego godności, prawo do wolności, bez-
pieczeństwa, równości. Współczesna szkoła ponadpodstawo-
wa musi brać na siebie odpowiedzialność, by jej absolwenci 
byli przygotowani do życia w społeczeństwie, inicjowali pozy-
tywne zmiany w jego funkcjonowaniu, działali na rzecz dobra 
wspólnoty, wyznaczali standardy jej zrównoważonego rozwo-
ju. Wrażliwość estetyczna, przez którą rozumie się zdolność 
dostrzegania i przeżywania wszelkiego piękna - przyrody oraz 
wytworów ludzkiej pracy i działalności twórczej, wpływa rów-
nież na permanentny rozwój osobowości młodego człowieka. 
Szkoła musi dostarczyć uczniowi narzędzi myślowych, które 
umożliwią mu obcowanie z kulturą i jej rozumienie. Spełni 
tym samy cel siódmy, wyodrębniony z podstawy programowej.

Niejaką puentą dokumentu, swoistego drogowskazu dzia-
łań szkoły, jest zapis ostatniego celu – rozwijania u uczniów 
szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata 
i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wia-
domości. 

Świadomość celów musi pociągnąć za sobą myślenie 
o sposobach ich osiągnięcia. Każdy nauczyciel, realizując 
podstawę programową własnego przedmiotu, uwzględniając 
potrzeby i możliwości uczniów, z którymi pracuje, musi 
określić w programie nauczania cele ponadprzedmiotowe, 
wspólne dla całego etapu kształcenia. Wymaga to na pew-
no pogłębionej refleksji na temat roli współczesnej edukacji 
oraz pracy zespołowej, w której każdy zaistnieje w jakiejś ro-
li lub kilku rolach (zachęcam do lektury artykułu Ewy Wierbi-
łowicz). Wprawdzie ministerialne cele mają charakter bardzo 
ogólny i powierzchowny, jednak w warunkach praktycznych 
można nadać im charakter smartowski, to znaczy spowodo-
wać, że spełnią wymagania celów: skonkretyzowanych, mie-
rzalnych, osiągalnych, istotnych, określonych w czasie. Jako 
takie będą w zasięgu możliwości i w konsekwencji przyniosą 
nam satysfakcję.

Krystyna Pac-Marcinkowska
nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

EWALUACJA - TO BRZMI PRZYJAŹNIE! 
O ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych

Ewaluacja gości w polskiej szkole od kilkunastu lat i jest 
dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli działaniem znanym. 
W awansie zawodowym była obecna jako autoewaluacja, czy-
li refleksja nad jakością działań podejmowanych przez na-
uczycieli, w latach 2004 – 2006 wykorzystywana była w pro-
cedurach mierzenia jakości pracy szkoły. Od 2009 r. zajęła 
ważne miejsce w nadzorze pedagogicznym w formie ewalu-
acji zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza z nich prowadzona 
jest przez zewnętrznych ewaluatorów – wizytatorów kurato-
riów oświaty w odniesieniu do wymagań państwa wobec szkół, 
a wewnętrzna przez osoby zatrudnione w szkole, placówce 
w odniesieniu do dowolnych aspektów pracy szkoły. 

Mimo ciągłej obecności ewaluacji w prawie oświatowym 
i praktyce szkolnej, nieustannie zmieniało się jej oblicze. Na 
szczęście stawało się coraz bardziej funkcjonalne, przyjazne, 
ukierunkowane na współpracę, dialog i rozwój.

Mówiąc o ewaluacji w szkole, podejmowanej jako auto-
nomiczne działanie, należy dostrzegać jej różne wymiary: in-
dywidualny i instytucjonalny. Nauczyciel funkcjonuje w tych 
właśnie dwóch wymiarach, warto także pamiętać, że na ewa-
luację wewnętrzną w szkole składa się również autoewalua-
cja poszczególnych nauczycieli. Poziom autorefleksji nauczy-
cielskiej nad własną pracą przekłada się najczęściej na po-
ziom refleksji nad pracą szkoły. Towarzyszy temu lepsze zro-
zumienie zachodzących procesów, tym samym rośnie użytecz-
ność prowadzonych badań.

Istotnymi obszarami pracy szkoły są profilaktyka i wycho-
wanie. Działania wychowawcze mają na celu wspieranie ucz-
nia w wielowymiarowym rozwoju, profilaktyka zaś stara się 
kompensować niedostatki wychowania. Tym, co łączy wycho-
wanie i profilaktykę, są wartości i normy, w nawiązaniu do 
których prowadzi się działania. 

Odpowiedzią na wyzwania związane z wychowaniem i pro-
filaktyką jest szkolny program wychowawczo – profilaktycz-
ny, który scala cele, zadania i działania, nadaje im perspek-
tywiczny i praktyczny wymiar. Aby spełnił swoje zadanie, po-

winien opierać się na rzetelnej, pogłębionej diagnozie, być 
zaprojektowany z udziałem zainteresowanych osób i podmio-
tów, jasno określać cele, zadania, zakres odpowiedzialności. 
Ważny jest etap realizacji, czuły na zmiany i modyfikacje oraz 
ewaluacja całego programu, ukierunkowana na osiągnięcie 
celu, wyniku lub przebieg procesu. W tak rozumianej struktu-
rze programu (diagnoza, projektowanie, realizacja, ewalua-
cja) jest miejsce na ewaluację zarówno na poziomie indywi-
dualnym, jak i instytucjonalnym.

Dokonując wyboru przedmiotu ewaluacji, a więc tego, co 
będzie badane, warto mieć na uwadze, że im bardziej ogólny 
przedmiot ewaluacji, tym bardziej obszerne badanie, wyma-
gające większego zaangażowania sił i środków. W konsekwen-
cji może to skutkować niewystarczającym poznaniem proble-
mu, zebraniem powierzchownych, mało przydatnych informa-
cji. Jeżeli zawęzimy przedmiot ewaluacji do konkretnego ob-
szaru, unikniemy tego niebezpieczeństwa. Inaczej spojrzymy 
na przedmiot ewaluacji z perspektywy indywidualnej, inaczej 
z pozycji instytucji.

Przykłady:
Współpraca szkoły z rodzicami. Udział rodziców w podej-

mowaniu decyzji dotyczących procesów wychowawczych. Mo-
je działania jako wychowawcy klasy V w zakresie budowania 
pozytywnych relacji w klasie. Uczenie uczniów zachowania 
wpływającego na bezpieczeństwo w klasie/ szkole. Działania 
zmierzające do obniżenia poziomu agresji (np. słownej). Za-
angażowanie rodziców/nauczycieli w działania upowszech-
niające zdrowy styl życia. Przygotowanie nauczycieli do roz-
poznawania potrzeb uczniów w zakresie profilaktyki. Współ-
praca szkoły (moja) z instytucjami, podmiotami wspomagają-
cymi pracę w zakresie profilaktyki i wychowania. Współpraca 
nauczycieli, uczniów, rodziców przy realizacji działań wycho-
wawczych i profilaktycznych. 

Cel ewaluacji jest po części uzależniony od tego, jaki ro-
dzaj ewaluacji jest możliwy ze względu na poziom kultury 
ewaluacyjnej (np. w jakim stopniu jesteśmy gotowi na odbiór 
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różnych danych, ile i jak pogłębionych ewaluacji przeprowa-
dziliśmy, wiedza i zaangażowanie realizatorów oraz uczest-
ników) oraz etap procesu, który badamy (poziom diagnozy, 
projektowania, realizacji, ewaluacji). Najważniejsze jed-
nak, aby cel odpowiadał na rzeczywiste potrzeby informacyj-
ne szkoły lub nauczycieli i przekładał się na praktyczne wyko-
rzystanie wyników.

Przykłady:
Poznanie opinii o programie, działaniu; poznanie przy-

czyn jakiegoś zjawiska (np. wagarów, braku zadań domowych, 
konfliktów w klasie, niepowodzeń w jakiejś dziedzinie); po-
zyskanie informacji o kierunku dalszych działań (np. oferty 
zajęć, sposobów wykorzystania TI); udoskonalenie procesów; 
modyfikacja programu, działania; poprawa funkcjonowania; 
wsparcie, ukierunkowanie decyzji, uzyskanie informacji.

Pytania badawcze (kluczowe) to pytania, które stawia-
my sami sobie (Czego chcę się dowiedzieć? Jakie informa-
cje pomogą mi rozwiązać problem?). Warto unikać pytań za-
mkniętych, rozpoczynających się od czy, ponieważ prowadzą 
do uzyskania krótkiej odpowiedzi: tak lub nie (Czy program 
był skuteczny? Czy uczniowie mieli wpływ na ustalenie za-
sad oceniania?). Powinny być spójne z celem ewaluacji, kry-
teriami, adekwatne do stopnia pogłębienia badania, posze-
rzające naszą wiedzę, i – uwaga! – nieliczne. Są ważne, sta-
nowią oś narracyjną informacji z badania (raportu). Najczęś-
ciej nie są pytaniami, które zamierzamy zadać bezpośrednio 
respondentom.

Przykłady:
Które z działań prowadzonych w szkole są najbardziej 

atrakcyjne dla uczniów? Które najmniej? Co jest potrzebne 
nauczycielom i rodzicom, aby wspólnie podejmowali działa-
nia? Jakie są aspiracje uczniów, rodziców w zakresie dalszego 
kształcenia? Jakie zmiany w mojej pracy (organizacji lekcji) 
wpłynęłyby na większe zaangażowanie uczniów? Co ułatwia, 
a co utrudnia współpracę z rodzicami? Jakie są przyczyny bra-
ku poczucia bezpieczeństwa na przerwach? Jak nauczyciele 
uczą uczniów przestrzegania zasad ...? Dlaczego uczniowie 
przejawiają zachowania niezgodne z zasadami? Co świadczy 
o tym, że podejmowane działania były skuteczne? Na ile dzia-
łania nauczycieli są spójne? 

Kryteria muszą być spójne z pytaniami kluczowymi, wska-
zują, co jest wartościowe i istotne w badanym działaniu, co 
świadczy o jego jakości. To samo działanie może być inaczej po-
strzegane, jeżeli spojrzymy na nie przez pryzmat różnych kry-
teriów, np. zastosowane przez nauczyciela metody pracy mo-
gą być rozpatrywane z uwzględnieniem kryterium atrakcyjno-
ści dla uczniów, skuteczności w realizacji celów lekcji, trafno-
ści w odniesieniu do potrzeb i możliwości zespołu klasowego. 
Kryteria powinny być przedyskutowane i wspólnie uzgodnio-
ne przez osoby zainteresowane przedmiotem ewaluacji oraz 
sformułowane jednoznacznie i klarownie, co często wyma-
ga dodatkowego doprecyzowania, np. otwartość na ..., ade-
kwatność do ..., partycypacja rozumiana jako ..., powszech-
ność rozumiana jako ....

Przykłady:
Trafność programu, działania do potrzeb; skuteczność 

rozumiana jako zmiany w ...; użyteczność rozumiana jako 
odpowiedź na potrzeby; trwałość, oddziaływanie(wpływ), 
atrakcyjność zastosowanych metod, różnorodność propono-
wanych aktywności; aktywność rozumiana jako podejmowa-
nie działań; atrakcyjność, celowość, partnerstwo w określa-
niu celów, zróżnicowanie, kompletność, odpowiedzialność, 
mierzalność, zgodność, spójność, współpraca, refleksyjność.

Nieodłącznym elementem planowania badania jest har-
monogram, precyzujący terminy, zakres zaangażowania i od-
powiedzialności realizatorów na wszystkich etapach. Powi-

nien być realistyczny, uwzględniać kalendarz życia szko-
ły, np. znane terminy spotkań z rodzicami, wydarzenia waż-
ne dla szkolnej społeczności, akcje charytatywne, spotkania, 
sprawozdawczość, obciążenie i zaabsorbowanie obowiązkami 
szkolnymi. Dobrze, jeżeli planowanie pozwoli zamknąć har-
monogram badania w dwóch, trzech miesiącach.

Dobór metod i technik badawczych powinien być ade-
kwatny do przedmiotu badania, pytań badawczych, kryteriów 
oraz respondentów. Jednym z podstawowych kryteriów do-
boru metod i technik jest triangulacja, czyli zwielokrotnie-
nie: technik, narzędzi, perspektyw badawczych, charakteru 
danych, sposobów analizy. Tradycyjne metody badawcze, czy-
li badanie ankietowe, wywiad, obserwacja, analiza danych 
zastanych są powszechnie znane, w największym jednak 
stopniu w szkołach wykorzystuje się badanie ankietowe. 
Każda z wymienionych metod ma swoje zalety i ograniczenia, 
jest wyzwaniem dla realizatorów, jednak szczegółowa analiza 
w tym zakresie wymaga odrębnych rozważań. 

Warto spojrzeć na narzędziownię związaną z ewaluacją 
trochę inaczej, kierując się doborem takich metod, które nie 
wymagają pracochłonnych analiz, pozwalają przeprowadzić 
badanie w miarę szybko, doskonale wpisują się w rytm ży-
cia szkoły, angażują uczestników badania, są po prostu przy-
jazne!

Ich stosowanie pozostaje w zgodzie z metodologią badań 
ewaluacyjnych, np. test zdań niedokończonych jest pytaniem 
otwartym, termometr zaś pytaniem ze skalą. Warto sięgnąć 
po metody alternatywne, zdecydowanie bardziej przystęp-
ne dla respondentów, sprawiające realizatorom mniej prob-
lemów przy analizie. Zostały bardziej szczegółowo opisane 
w materiałach wykorzystywanych podczas szkoleń, realizo-
wanych w ramach projektu, przez Erę Ewaluacji w partner-
stwie z ORE i UJ. 

Przykłady:
Metody indywidualne: list do siebie, list do przyjaciół, 

dziennik, książka raportowa, identyfikacja przeszkód (pole si-
łowe);

Metody interpersonalne: grupy fokusowe, trójkąt wywia-
du, obserwacja wspierająca, obserwacja koleżeńska, cień;

Metody grupowe: sortowanie, ustalanie priorytetów, in-
formacja dla przybysza, wędrujący pamiętnik;

Metody wizualne: fotoocena, gadająca ściana, róża wia-
trów, termometr, prędkościomierz, tarcza strzelnicza, po-
czta, balon.

Ewaluacja satysfakcjonuje, jeżeli na każdym etapie jej 
realizacji rozmawiamy z zainteresowanymi jej wynikami (tzw. 
interesariuszami), koncentrujemy się na poznaniu problemu, 
a nie na szukaniu winnych, stosujemy ciekawe, proste metody 
i narzędzia badawcze. Zatroszczmy się jeszcze o upowszech-
nienie wyników badania, dyskusję nad wnioskami i wdroże-
nie rekomendacji. Ewaluacja jest przecież ukierunkowana na 
rozwój i na zmianę. Zadbajmy, aby ta zmiana była przyjazna!

Polecana literatura:
1. Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół 

i placówek, red. A. Borek, E. Kowalczyk – Rumak, Warszawa 
2015

2. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo 
– profilaktyczny szkoły, Z. Gaś, W. Poleszak, ORE, Warszawa 
2017

3. „Miękkie”, alternatywne metody w ewaluacji. [dostęp 
17 VII 2019 r.]

Katarzyna Baeck-Kamińska
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze
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Szkoła na pewno musi być miejscem intensywnie pro-
wadzonego dialogu, w którym uczestniczą wszystkie pod-
mioty edukacyjnego środowiska. Sztuka prowadzenia dia-
logu powinna być opanowana na wysokim poziomie przez 
nauczycieli (którzy podzielą się kompetencjami w tym za-
kresie z uczniami), dyrektora szkoły lub placówki, zatrud-
nionych specjalistów, pracowników administracji i obsłu-
gi. Na kompetencje prowadzenia efektywnej komunika-
cji składa się mówienie i efektywne słuchanie (ze słysze-
niem!). Pierwszy element należy do nadawcy komunikatu, 
drugi do odbiorcy, żeby jednak zaistniał dialog, role muszą 
się zmieniać, mieć charakter wymienny.

Nadawca tekstu kieruje swoją wypowiedź do konkretnej 
osoby, musi zatem uwzględnić jego indywidualną charakte-
rystykę, np. wiek, poziom percepcji i z pewnością stan goto-
wości do interaktywności w danej chwili. Nie ma bowiem co 
ukrywać: niektóre rozmowy w szkole warto przeprowadzać na 
bieżąco, ale niektóre, zwłaszcza trudne wychowawczo, kiedy 
ujawniają się silne emocje, w czasie nieco odroczonym. Na-
uczyciel jako nadawca powinien od razu zakładać, że odbior-
ca - uczeń zareaguje na jego komunikat, nie będzie wyłącznie 
biernym słuchaczem, czasem tylko sprawiającym wrażenie 
słuchającego, a w istocie niesłyszącego. Dzieje się tak wtedy, 
gdy uczeń ma doświadczenie, na początku przykre, a później 
dość neutralne, że z nauczycielem się nie dyskutuje, że na-
uczyciel ma zawsze rację, że posiadanie innego zdania się nie 
opłaca. W takiej sytuacji mamy zresztą do czynienia z pozor-
nym dialogiem, w gruncie rzeczy jest to monolog prowadzony 
z pozycji uświadamianej sobie władzy. 

Wyeliminowanie lub zdominowanie odbiorcy nie jest ko-
rzystne dla żadnej ze stron. Nauczyciel gada do obrazu, 
a uczeń, często nie panując nad komunikacją pozawerbalną, 
wydaje się lekceważyć adwersarza, czym tylko zaostrza sytu-
ację, która wymusiła monolog. Sytuacja odwrotna, kiedy ak-
tywny w rozmowie jest uczeń, a bierny nauczyciel, obecna 
jest w przestrzeni szkolnej dużo rzadziej. Rzadziej, nie zna-
czy jednak, że nie występuje. Wyobraźmy sobie dialog, w któ-
rym uczeń domaga się od nauczyciela uzasadnienia wystawio-
nej oceny z przedmiotu, poddaje krytyce zachowanie nauczy-
ciela, formułuje kategoryczne stwierdzenie na temat bezsen-
su szkolnej aktywności (!?). Na co może liczyć w tym dialogu? 
Na jego kontynuację, czy raczej na gwałtowne ucięcie  roz-
mowy, bo przecież … nie ma z kim rozmawiać. Nauczyciel ma 
dylemat: może powinien poprosić rodziców do szkoły, bo dzie-
cko poddaje w wątpliwość coś, co powinno być traktowane 
jak wyrocznia. Może przynajmniej powiedzieć wychowawcy 
o komunikacyjnym wybryku jego podopiecznego?

Niestety, w szkolnej praktyce mają miejsce równolegle 
prowadzone monologi zamiast dialogów, kazania zamiast pró-
by rozwiązania problemu przez prawdziwą rozmowę, nie-
słuchanie się nawzajem, zakłócanie komunikatu, ignorowa-
nie osoby mówiącej itp., zamiast tego, co wprowadza kul-
turę wzajemnego porozumiewania się. Lepiej opanowana 
jest sztuka tworzenia barier komunikacyjnych niż ich likwi-
dowania. Pewnie wynika to z ciągle obowiązującego w pol-
skiej szkole modelu transmisyjnego, w którym nauczyciel mó-
wi, wygłasza, przedstawia, a uczeń słucha, potakuje, raczej 
się zgadza, bo niezgadzanie się wymaga argumentów, a ich 

zgromadzenie zabiera trochę czasu. Z pozoru sytuacja dla obu 
stron wygodna: nauczyciel powiedział, ma zatem podstawę 
do egzekwowania wiedzy, uczeń słuchał, więc powtórzy, jeże-
li nie słuchał, a jest ambitny, ma szansę dowiedzieć się czegoś 
z podręcznika. Faktycznie obie strony ponoszą porażkę: na-
uczyciel nie uzyskuje satysfakcjonujących efektów, uczeń nie 
angażuje się w rozwiązywanie problemów, przeżuwa wiedzę 
w sposób bierny i bezrefleksyjny, nie odnajduje swoich zain-
teresowań i pasji. Szkoda, gdyż efektywnie prowadzony dia-
log jest skuteczną metodą wzmacniania autorytetu nauczycie-
la oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wy-
korzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych 
pozwala dostrzec w nauczycielu człowieka, który autentycz-
nie zainteresowany jest potrzebami, możliwościami młode-
go człowieka, jego słabymi i mocnymi stronami, jego dalszą 
ścieżką edukacyjną i zawodową. Uczniowie, którzy dyskutują, 
wyrażają swoje opinie i poglądy, formułują samodzielne my-
śli, chętniej angażują się w działania wpisane w proces kształ-
cenia i wychowania. W nowoczesnej szkole chodzi nie tylko 
o wykorzystanie nowoczesnych technologii, równie wymierna 
korzyść wynika z mocno osadzonej w tradycji ludzkości sztuki 
prowadzenia autentycznego dialogu. Nie może on mieć 
zastosowania tylko przy wykorzystywaniu technik coachin-
gowych, tutoringu, uruchamianych mediacjach, ale w co-
dziennej pracy od podstaw, na każdej lekcji, podczas każde-
go spotkania z uczniem… Na rynku wydawniczym jest mnó-
stwo pozycji o sztuce skutecznego porozumiewania się. Warto 
przypomnieć sobie podstawowe zasady dobrego komunikowa-
nia się i zacząć je szeroko stosować w rzeczywistości szkolnej. 
Ucznia z wszechobecnym smartfonem musimy przekonać za 
Janem Miodkiem, że Język nie taki straszny. Oczywiście nie 
zabieramy uczniowi możliwości korzystania ze zdobyczy cywi-
lizacyjnych w porozumiewaniu się, nauczmy go jednak korzy-
stania z nowoczesnych urządzeń również na rzecz zaistnienia 
w dyskusji, dialogu o czymś ważnym, istotnym, wymagającym 
odwołania do wiedzy, umiejętności, doświadczeń własnych 
i innych osób, skonfrontowania współczesności z tradycją, 
własnych sądów z myślami uznanych autorytetów, reprezen-
tujących  różne dyscypliny aktywności poznawczej człowieka. 

Dialog w szkole powinien być prowadzony również w rela-
cjach zawodowych:  nauczyciel - nauczyciel. Dzięki właściwej 
komunikacji, z zachowaniem wszystkich jej zasad, łatwiej bę-
dzie o przyjazną atmosferę w szkole i o realizację celów sta-
tutowych, do których zobowiązany jest każdy nauczyciel ja-
ko osoba i członek rady pedagogicznej. Warto dyskutować, by 
formułować cele, uściślać działania umożliwiające ich reali-
zację. Zebranie rady pedagogicznej powinno mieć przebieg 
merytoryczny, oparty na prezentowaniu swoich poglądów, wy-
rażaniu emocji towarzyszących podejmowaniu decyzji. Mil-
cząca rada, podejmująca większość decyzji przez aklama-
cję, bez pytań i prób udzielania na nie odpowiedzi, nie stwo-
rzy dobrej przestrzeni dla organizacji uczącej i rozwijającej 
się. Projektowanie różnych rozwiązań wymaga spierania się 
i szukania alternatywnych koncepcji lub strategii. Intelektu-
alny ferment twórczy musi towarzyszyć ustaleniom dotyczą-
cym funkcjonowania szkoły, planowanych zmian. Zapewni to - 
przynajmniej na czas jakiś - poczucie komfortu i oddali od sy-
tuacji wypalenia zawodowego, zagrażającego nauczycielom 

DIALOG USTAWICZNY … GWARANCJĄ 
EFEKTYWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ W SZKOLE

INSPIRACJE
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bardziej niż przedstawicielom innych grup zawodowych. By-
cie w ciągłej relacji z innymi ludźmi  czasem męczy, ale jest 
niezbędne dla realizacji udanych przedsięwzięć, skuteczno-
ści w procesie nauczania, wychowania i opieki. Wie o tym do-
bry dyrektor, który zabiega o dialog z pracownikami, nie pró-
buje zarządzać despotycznie, z pozycji siły. Słucha i słyszy na-
uczycieli, rozumie ich potrzeby, rozpoznaje źródła  satysfak-
cji i zniechęcenia do działania. 

Koncepcji zarządzania szkołą jest wiele, ale skuteczne 
są wyłącznie te, w których wszystkich członków społeczno-
ści łączą wspólne cele i zaufanie. Szkoła powinna działać 
tak, by dawać satysfakcję i pracownikom, i odbiorcom ich 
usług - uczniom i ich rodzicom. No właśnie …

Intensywny dialog musi się toczyć w szkole również 
z rodzicami uczniów. Warto zrezygnować z modelu, w któ-
rym dyrektor albo nauczyciel mówi, a rodzic milczy. Mono-
log nauczycielski raczej zniechęca do obecności na spot-

kaniach i zabierania głosu w sprawach istotnych dla funk-
cjonowania szkoły. Uprawnienia rodziców w polskiej rze-
czywistości są dość duże, ale szkoła o nich nie informuje, 
nie wykorzystuje dodatkowego potencjału na rzecz swo-
jego rozwoju. Dzięki dialogowi można wydatnie wzmoc-
nić system wychowawczy szkoły, ustalić dodatkową ofertę 
placówki, wzmóc poczucie odpowiedzialności rodziców za 
swoje dzieci i to, co dzieje się w szkole. Rodzic musi zostać 
partnerem i sojusznikiem nauczyciela - wychowawcy, bo 
tylko wtedy prowadzony dialog będzie miał sens. 

Czy warto rozmawiać o komunikacji w szkole? TAK! Za-
chęcam do takiej dyskusji wszystkie grona pedagogiczne 
przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego oraz do oso-
bistej refleksji na temat komunikowania się z otoczeniem. 

Krystyna Pac-Marcinkowska
Nauczyciel konsultant 

DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

W 42. numerze pisma Oblicza Edukacji z maja 2010 roku 
pisałam o zaletach stosowania niedyrektywnego modelu ucze-
nia się i wychowania. Przywoływane w nim przykłady z prak-
tyki szkolnej stanowiły materiał z autopsji, efekt wieloletniej 
pracy w szkole.  

Obecnie czynimy wiele, aby wieloaspektowo zaangażo-
wać uczniów w proces nauczania. Staramy się ich aktywizo-
wać, czynić współodpowiedzialnymi za wyniki kształcenia. 
Tak działaliśmy zawsze…

Kiedy sięgam do doświadczeń w roli nauczycielki-polonist-
ki (po latach pracy z dziećmi oraz młodzieżą), zauważam jed-
na prawidłowość: im większa była podmiotowość ucznia, tym 
lepsze efekty wspólnej z nim pracy. Tak planowana i prowa-
dzona praca nie zawsze spotykała się z zachwytem młodych 
ludzi (pamiętam np. trud nauki notowania nielinearnego…), 
jednakże, prowadzona konsekwentnie, skutkowała lepszym 
zaangażowaniem młodzieży w przebieg zajęć edukacyjnych. 
Szczególną sympatią cieszyły się lekcje polskiego prowadzo-
ne poza klasą szkolną (np. przygotowane przeze mnie lekcje 
w muzeach). Ich znaczenie podkreślało głębokie zaangażowa-
nie młodych w ich przebieg, wyczulenie na obecność wspól-
nych kontekstów w różnych tekstach kultury (np. w tekstach 
literackich, sztuce i muzyce) oraz kształtowanie odpowie-
dzialności oraz empatii. Wdzięczność czy szacunek wobec po-
lonistki - opiekuna, nie wiem, co bardziej, niwelowały prob-
lemy z dyscypliną, umożliwiały sprawne i ciekawe wędrów-
ki po Wrocławiu, hamowały wymuszanie wizyt w modnych ga-
leriach i sklepach. Poszczególne zajęcia były naprawdę efek-
tywne – wszystkich łączyła wspólna troska o satysfakcjonujące 
działanie, co niewątpliwie  kształtowało wysoki poziom  em-
patii, starań o bezpieczeństwo grupy i jej integralną całość. 

Wynika z tego, że pokoleniu lat 90. i wczesnego XXI wie-
ku służyły założenia modelu niedyrektywnego pod warun-
kiem istnienia skutecznego dialogu między uczniami oraz 
nauczycielami. Jednakże każdy proces nauczania i wy-
chowania wymaga rzetelnego stawiania granic, a następ-
nie równie żmudnej pracy, skłaniającej do ich poszanowa-
nia. Najważniejsze jest jednak, by nauczyciel zrezygnował 
z roli władcy absolutnego, dyktującego nieprzekraczalne 

prawa swym podopiecznym. Łatwiej nauczać w warunkach 
skutecznego dialogu, można wtedy  bez trudu (lub z mniej-
szym trudem!)  zapamiętać niełatwe treści, o czym także 
przekonują współczesne badania psychologiczne. 

Sądzę, że niedyrektywny model uczenia się i nauczania, 
stosowany podczas zajęć z języka polskiego (lekcji  oraz 
spotkań koła polonistycznego) sprawdził się, pozwolił rozwi-
nąć skrzydła młodzieży biorącej udział w niestandardowych 
polonistycznych działaniach. Niech zaświadczą o tym przywo-
łane przykłady – egzemplifikacje ich skuteczności. 

Niezwykłym doznaniem była dla mnie kontynuacja więzi 
z uczniami po zakończeniu ich edukacji. Zdarzało się, że owi 
młodzi ludzie dzielili się swymi dojrzałymi refleksjami oraz 
interesującymi próbami twórczymi. Jedna z nich, Aleksan-
dra Lepska, uczennica utalentowana humanistycznie, zmie-
rzyła się z innymi uczniami ostatnich klas szkół podstawo-
wych we Wrocławiu podczas konkursu polonistycznego (orga-
nizowanego corocznie przez Wojewódzki Ośrodek Metodycz-
ny) i uzyskała w nim wysoką lokatę. Jednakże po ukończeniu 
uniwersyteckiej filologii polskiej podjęła inną pracę niż wy-
nikało to z profilu jej ówczesnego wykształcenia… Na szczęś-
cie, znalazła satysfakcję w swych działaniach – bo przecież 
Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się…. Ola, napotkana 
przeze mnie po wielu latach,  przesłała mi swe utwory poety-
ckie, które powstawały w czasie jej studenckiej edukacji. Są 
one świadectwem ogromnej wrażliwości oraz empatii, a także 
świadczą o tym, że tylko nieustanny edukacyjny dialog z mło-
dzieżą umożliwia jej nieograniczony rozwój. Oto kilka cyta-
tów z jej prac…

***
W czasie
który trwał
od skaleczenia się nożem
do odczucia bólu
można zrozumieć
sens życia

uchwyć chwilę zasypiania
decyzja na całe życie

BYĆ WAŻNYM DLA INNYCH – O EFEKTACH PROWA-
DZENIA AUTENTYCZNEGO DIALOGU Z UCZNIAMI

INSPIRACJE
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wiąże ręce na całe życie
dodaje skrzydeł na całe życie

W innym, późniejszym  tekście, dostrzec można  rozwój 
intelektualny  młodego człowieka, powracającego z nutą no-
stalgii  do źródeł swej młodości – i do swych korzeni…

Wołów

Wciąż powracam
w te miejsca
moja podróż sentymentalna
ciągle trwa

Szkoda że nie wykraczam
poza schematy zachowań
moja tęsknota powinna być karalna

Znowu tu jestem
ci sami ludzie
wszystko się zmienia

Chleb który kroję
jest prawdziwy do bólu
mam życie do stracenia

Z powyższych tekstów można wnioskować, że praca na-
uczycieli nie poszła na marne…

W innym przypadku okazało się, że uzdolniona uczenni-
ca z gimnazjum, która, ukończywszy gimnazjum, podjęła na-
ukę w dobrym liceum wrocławskim, a następnie powróciła do 
dialogu ze swą gimnazjalną nauczycielką przed ustną prezen-
tacją maturalną. Jej przygotowania wiązały się z wielogo-
dzinnymi rozmowami, poszukiwaniami literaturoznawczymi 
oraz multimedialnymi, bo maturzystka była ambitna i wszech-
stronnie zainteresowana problemem… Oczywiście, to dzia-
łanie zakończyło się sukcesem, a polonistce na pamiątkę po 
owej pracy pozostała interesująca pozycja E. Czaplajewicza 
i J. Potkańskiego Taniec i literatura. Z konstruktywnego dialo-
gu z uczniem narodziło się bowiem trwałe nauczycielskie zain-

teresowanie motywem tańca… Zatem pozytywny dialog z ucz-
niem może poszerzyć także horyzonty nauczyciela, ukazując 
odmienny, interesujący punkt widzenia ucznia.

Kolejne zdarzenie dotyczyło aspektu wychowawczego 
i merytorycznego kwestii współistnienia z uczniami w szkole, 
działania może nieco zaskakującego w obszarze dialogu na-
uczyciela z dzieckiem… Istnienie ośmioklasowych szkół pod-
stawowych kończyło się egzaminami wstępnymi - był to waż-
ny próg edukacyjny dla młodzieży, przygotowującej się do 
niego najbardziej intensywnie w ostatniej klasie. Przygoto-
waniom poświęcone były także zajęcia pozalekcyjne, odby-
wające się po południu. Grupa młodzieży najczęściej praco-
wała niezwykle uważnie; cóż, ważna była przyszłość… Młodzi 
najczęściej wykonywali ogromną ilość ćwiczeń  typowo gra-
matycznych i doskonalili umiejętność pisania wypracowań na 
różne tematy. Zdarzyło się kiedyś, że podczas spotkania za-
brakło prądu, oświetlenie sali zostało wyłączone. Co wymyślili 
wtedy młodzi ludzie, tak mocno zaangażowani w dialog z na-
uczycielem? Nagle usłyszałam, że po szkolnym przedstawieniu 
Dziadów (w którym uczestniczyła część pracującej grupy) po-
zostało nam kilka świec w szkolnej szafce. W związku z tym 
młodzi wyszukali owe źródła światła i kolejna godzina zajęć 
odbyła się w blasku świec. Nikt nie chciał iść do domu, wszy-
scy nadal pracowali… 

Przywołane sytuacje stanowią egzemplifikację reflek-
sji, że pomyślny dialog z uczniem buduje jego motywa-
cję do działania, doskonali wieloaspektowe umiejętności 
i konstruktywnie zachęca do wspólnej pracy, a nawet mo-
bilizuje samego pedagoga do rozwoju… Zatem powtórz-
my za Marcelem Proustem: Bądźmy wdzięczni wobec lu-
dzi, którzy sprawiają, ze jesteśmy szczęśliwi. Są oni uro-
czymi ogrodnikami, którzy sprawiają, że nasze dusze roz-
kwitają. Ów rozkwit stanowi efekt uboczny zastosowania 
niedyrektywnego modelu uczenia się i wychowania w pracy 
nauczyciela, nieustannie nawiązującego pozytywny i satys-
fakcjonujący dialog z uczniem!

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu

OCENIANIE DIALOGOWE –
 WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY

Ocenianie szkolne nie wszystkim uczniom kojarzy się 
przyjemnie! Postęp metodyczny w zakresie oceniania jest 
powolny, a jego zdobycze upowszechniają się opornie. Oce-
nianiu tak często towarzyszy niechęć z obu stron barykady, 
że to uczucie samo przez się staje się dla uczniów i nauczy-
cieli problemem. O tym trudnym – emocjonalnie i poznaw-
czo – zagadnieniu pisał już w 1997 roku profesor Bolesław 
Niemierko1. Minęło ponad dwadzieścia lat pracy nad kultu-
rą oceniania, a ono wciąż budzi wśród uczniów poczucie nie-
sprawiedliwości, zaś u nauczycieli postawy świadczące o ich 
frustracji. 

W polskiej szkole ocenianie często pełni rolę rozgrywek 
nauczyciela z uczniami lub haraczu na rzecz biurokracji szkol-
nej. Należałoby zatem zastanowić się, w jaki sposób podejść 
do zagadnienia, by z oceniania szkolnego czerpać wspólną ra-
dość i siły do działania? W odpowiedzi na to pytanie przyjmu-
ję następujące stanowiska:

1. Do opanowania jest wiele użytecznej wiedzy na temat 
prawidłowości oceniania szkolnego, która jest w coraz wyż-
szym stopniu spójna z ogólnymi teoriami dydaktyki.

2. Problemów oceniania nie da się rozwiązać bez współ-
pracy z uczniami. Współpraca ta, obok wtajemniczenia ucz-
niów w procedury sprawdzania i oceniania, powinna przygo-
tować ich do niezależnych działań na tym polu i do wspólnej 
z nauczycielami interpretacji wyników.

Ocenianie ma niejedno imię, dlatego przybliżę różne je-
go typy i ich konsekwencje, bowiem zastosowanie odpowied-
niego oceniania zależy od zamierzonego celu. Właściwy wybór 
jest kwintesencją jakości pracy szkoły.

I. Ocenianie różnicujące
Ocenianie to jest najczęściej stosowane i najbardziej nie-

bezpieczne dla rozwoju dziecka. Zakłada porównywanie efek-
tów lub wkładu pracy uczniów, co z góry skazuje na porażkę 
tych, których domena wielorakiej inteligencji nie gwarantu-
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je wykonania ocenianych czynności na poziomie satysfakcjo-
nującym, zaś zapewnia sukces predysponowanym przez natu-
rę (np. porównywanie pracy wykonanej z rozmachem przez 
dziecko o inteligencji przestrzenno-wizualnej z oszczędną 
kreską rysunku dziecka o inteligencji matematyczno-logicz-
nej, albo bogatej, elokwentnej wypowiedzi w mowie lub piś-
mie dziecka o predyspozycjach lingwistycznych z często chao-
tyczną, niegramatyczną, urywaną wypowiedzią typowego ki-
nestetyka).

Inny przykład stosowania oceniania różnicującego w nie-
zgodzie z aktualną wiedzą o uczeniu się dotyczy oceny ak-
tywności uczniów na lekcjach. Zadajemy sobie wiele trudu, 
by na etapie diagnozy wstępnej rozpoznać między innymi 
trzy podstawowe filary istotne w uczeniu się każdego ucz-
nia: preferencje sensoryczne, dominację półkul, profil wie-
lorakiej inteligencji, a następnie ignorujemy rozpoznane in-
dywidualne style uczenia się wychowanków, poddając oce-
nie ich aktywność na lekcjach. Stosowanie tzw. plusów za 
aktywność, których określona liczba zamieniana jest na oce-
ny, jest jawną dyskryminacją dzieci o inteligencji intraper-
sonalnej, podobnie rzecz ma się z minusami, które krzywdzą 
ruchliwe dzieci o inteligencji kinestetyczno-interpersonal-
nej2. Konsekwencją takiej praktyki może być efekt Arysto-
telesa, czyli taki stan, w którym kolejna - spodziewana oce-
na nie robi na dziecku wrażenia: przecież siódma jedynka 
nie mobilizuje do poprawy, a kolejna szóstka nie przyczynia 
się do rozwoju. Ocenianie różnicujące podsyca rywalizację 
między uczniami, która stwarza okazję do rodzenia się fru-
stracji, a nawet agresji u tych, którzy w subiektywnej oce-
nie czują się pokrzywdzeni. A przecież każdy uczeń ma pra-
wo do nauki z motywacyjną funkcją oceny szkolnej. Oczywi-
ście w szkole jest miejsce na rywalizację, ale taką, w której 
uczeń rywalizuje sam ze sobą, a miejsce na ocenianie różni-
cujące jest na konkursach, spartakiadach, zawodach. Z ko-
lei dzieci o mniejszej odporności psychicznej można zapro-
sić do zaprezentowania swoich kompetencji na wernisażach, 
wystawach, pokazach, w które nie jest wpisane ani ocenia-
nie różnicujące, ani opisowe, ani eksperckie.

II. Ocenianie opisowe
Ocena opisowa (narracyjna) to informacja o wyniku 

kształcenia z rozbudowanym komentarzem pisemnym. Prze-
waża w edukacji wczesnoszkolnej w wielu krajach. Ma często 
formę literacką listu do dziecka, ale skierowana jest głównie 
do rodziców, dorosłych opiekunów ucznia.3

Aby ocena opisowa była rzetelna i uczciwa, nie może ogra-
niczyć się do osobistych refleksji nauczyciela. Nie powin-
na również ukrywać się pod postacią symboli, np. słoneczek, 
chmurek, czerwonych i czarnych serduszek, wesołych i smut-
nych buziek, bowiem nie jest wsparciem dla ucznia. Wręcz 
przeciwnie, działa na niego destrukcyjnie, a ponadto wizu-
alnie utrwala negatywny obraz samego siebie. Stosowanie 
obrazków, które można przełożyć na noty szkolne, jest zaka-
muflowaną oceną sprzyjającą selekcji dzieci.

Aby ocenianie opisowe spełniało swe zadanie, należy wy-
specyfikować kompetencje w zakresie każdej edukacji, a na-
stępnie opisać kryteria zaliczenia tych kompetencji na trzech 
poziomach: na poziomie, poniżej poziomu, powyżej pozio-
mu4. Moim zdaniem przyjęta skala jest wystarczająca i trafna 
do opisu osiągnięć uczniów na etapie edukacji wczesnoszkol-
nej. Jest ponadto merytoryczna i czytelna zarówno dla ucz-
niów, jak i rodziców, co zapewnia im świadome uczestnictwo 
w procesie kształcenia.

III. Ocenianie eksperckie
Ten typ oceniania swoją moc czerpie z postawy rodziciel-

skiej: rodzica krytycznego (kij) i wspierającego (marchewka). 
W dzisiejszych czasach to najbardziej niechciane ocenianie, 
bo pryncypialne, kategoryczne, jednostronne i … najłatwiej-
sze do obalenia – wystarczy sięgnąć po opinię innego eksper-
ta, który podważy moc słowa tego pierwszego. Z takim oce-
nianiem spotykamy się w czasie pokazów jazdy figurowej na 
lodzie. Pomimo że sędziowie dokonują oceny występu sporto-
wego według przyjętych kryteriów, różnią się w swoich oce-
nach, bowiem każda w mniejszym lub większym stopniu od-
zwierciedla indywidualne preferencje sędziego.

Jeśli w Twojej szkole ocenianie leży w gestii tylko nauczy-
ciela, to najwyższy czas na zmianę!5

Fot. Źrodło: Taraszkiewicz M. Redlisiak G. Bednarkowa W. Ta-
raszkiewicz Z. (2009) Metody wspierania rozwoju ucznia. Nie-
zbędnik dyrektora. Wolters Kulwer Polska Sp. z o.o.

IV. Ocenianie dialogowe 
W ramach zaproszenia do zmiany chciałabym zarekomen-

dować ocenianie 4. generacji – dialogowe, które sprzyja roz-
wojowi wszystkich aktorów sceny edukacyjnej. Do zaintere-
sowania się tym ocenianiem zainspirowała mnie Małgorzata 
Taraszkiewicz na łamach Niezbędnika Dyrektora pt. Metody 
wspierania rozwoju ucznia (2009).

Koncepcja tego oceniania powstała na bazie odpowiedzi 
na pytania. Po pierwsze być, czy mieć? Po drugie: ile za co? 
W kontekście rozważań o ocenianiu najpierw trzeba być, po-
tem mieć. Skoro uczniowie mają mieć osiągnięcia, to naj-
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pierw muszą być na lekcjach. Jeże-
li uwolnimy skalę stopni od cechy różni-
cowania, możemy użyć jej w charakterze 
opisu dwóch poziomów: być (P – poziom 
podstawowy) i mieć (PP – poziom ponad-
podstawowy). Aby opisać poziom P, zapy-
tałam dzieci, który stopień szkolny spra-
wia im radość. Oczywiście, otrzymałam 
odpowiedź, jakiej można się było spo-
dziewać: 6! Kontynuując rozmowę, usta-
liłam z uczniami stopień, który nie powo-
duje w nich smutku i nie zachęca do ukry-
wania go przed rodzicami. To 4. Dlatego 
też od 4. rozpoczęłam owo zaproszenie 
do rozwoju.

Pamiętając, że istotą domu eduka-
cyjnego jest wspieranie uczniów w pro-
cesie uczenia się, ustaliliśmy, że ocenę 4. 
otrzymuje każdy, kto jest na lekcji i wy-
korzystuje swoje preferencje wielorakich 
inteligencji do bycia aktywnym na lekcji, czyli do osiągnięcia 
tego, co zostało zaplanowane i zaakceptowane. Do opisania 
poziomu P - być mamy do dyspozycji trzy symbole:

4 – jestem aktywny na lekcji;
3 – jestem obecny fizycznie (nieobecny mentalnie i inte-

lektualnie);
2 – jestem obecny fizycznie, przeżywam dyskomfort z po-

wodu udziału w zajęciach, pracy w grupie (Patrz Tab.).
Dzieci o imionach wpisanych w tabelę pracowały w grupie. 

Po przekątnej zaznaczone zostały pola, w których same wpi-
szą sobie ocenę – to samoocena. Poziomo w miejscach wy-
kropkowanych będą oceniać się wzajemnie, tzn. Ania wysta-
wiwszy sobie samoocenę, następnie wpisze oceny Bogdano-
wi, Helenie itd. – to ocena grupy. Jeśli w grupie panował ład 
i duch współpracy, to można się spodziewać samych 4. Jeśli 
jednak któreś z dzieci się wyłączyło z pracy – a każdemu mo-
że zdarzyć się niedyspozycja – to jeśli będzie szczere, wysta-
wi sobie 3, jeśli będzie żyło w strachu lub samozakłamaniu, 
to jest wielce prawdopodobne , że choć ono samo wpisze so-
bie 4, to koledzy ocenią go na 3. Uczeń może również posłużyć 
się 2., by poinformować, że w tej grupie mu się źle pracowa-
ło (samoocena), albo że z kimś w grupie źle mu się pracowało 
(wtedy przyzna 2. dla tej osoby).

A za co 5 i 6? 5 i 6 Małgorzata Taraszkiewicz proponuje wy-
korzystać do informowania o osiągnięciach. Jeżeli uczeń za-

prezentował osiągnięcia na satysfakcjonującym poziomie, na-
uczyciel lub uczeń (w ramach samooceny) przyznają 6. Jeże-
li uczeń jest na drodze do osiągnięcia celu, której towarzy-
szy motywacja i determinacja do sprostania wymaganiom – 
otrzymuje 5.

Polecam ocenianie dialogowe, bowiem tworzy auten-
tyczną przestrzeń edukacyjną dla wszystkich uczestniczą-
cych w procesie kształcenia. Nauczyciel przygotowuje lek-
cje w taki sposób, by wykonanie zaplanowanych sekwencji 
czynności umożliwiło uczniom prezentowanie wiedzy na 
poziomie 4. Nie usłyszycie pytań, za którymi stoi rezygna-
cja młodego człowieka: po co chodzę do szkoły, skoro dalej 
mam jedynkę albę dwóję. Wręcz przeciwnie, dostrzeżecie 
niebotyczną motywację uczniów, bo taka koncepcja pracy  
pozwala odnieść im wymierne korzyści, czego Wszystkim 
życzę, bo po latach takiej praktyki mogę szczerze powie-
dzieć, że było warto.

Ocenianie dialogowe zaprasza wszystkich uczestników 
procesu edukacyjnego do wypowiedzenia się na jego temat. 
Dlatego na koniec moich rozważań zapraszam mojego byłego 
ucznia do zabrania głosu (patrz List).

Urszula Tkaczyk
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu, Filia w Legnicy

Przypisy:
1 Niemierko B. (1997) Między oceną szkolną a dydak-
tyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa: WSiP
2 Taraszkiewicz M. Redlisiak G. Bednarkowa W. Ta-
raszkiewicz Z. (2009) Metody wspierania rozwoju 
ucznia. Niezbędnik dyrektora. Wolters Kulwer Polska 
Sp. z o.o.. 
3 Niemierko B. (2007) Kształcenie szkolne. Podręcznik 
skutecznej dydaktyki. Warszawa. Wydawnictwo Aka-
demickie i Profesjonalne Spółka z o.o.
4 Roszkowska-Przetacznik M. Wtorkiewicz  L. (2000) 
Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja. Superstu-
dium. Magdalena Przetacznik. Kraków.
5 Taraszkiewicz M. Redlisiak G. Bednarkowa W. Ta-
raszkiewicz Z. (2009) Metody wspierania rozwoju 
ucznia. Niezbędnik dyrektora. Wolters Kulwer Polska 
Sp. z o.o.
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Metoda Ruchu Rozwijającego, stworzona przez angiel-
ską fizjoterapeutkę, nauczycielkę tańca i wychowania fi-
zycznego Weronikę Sherborne, od kilkunastu lat jest stoso-
wana w Polsce w celu wspomagania ogólnego rozwoju psy-
choruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i fizycznie. Jest nazywana systemem 
ćwiczeń-zabaw-relacji. 

Mój pierwszy kontakt z Metodą Ruchu Rozwijającego na-
stąpił przypadkiem i z zaskoczenia. Miałam okazję obserwo-
wać zajęcia prowadzone tą metodą w grupie nastoletnich 
chłopców z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim. 
Z ówczesnej mojej perspektywy dyletanta dziwne wydawało 
się nazywaniem metodą czegoś, co od zawsze robią z dzieć-
mi rodzice i dziadkowie – a więc turlanie, głaskanie, huśtanie, 
czołganie, podskoki i różne inne rodzaje baraszkowania. Na-
wet poczułam się lekko zirytowana, że znów ktoś próbuje wy-
ważać jakieś otwarte drzwi i odkrywa nagle jakąś oczywistą 
oczywistość. Nieco przekornie – postanowiłam przyjrzeć się 
dokładniej założeniom tej metody. 

Czytając i podglądając zrozumiałam, że nie chodzi tyl-
ko o ćwiczenia i zabawę. Bardzo istotnym elementem w tej 
metodzie jest budowanie relacji. Dzięki kontaktowi fizyczne-
mu uczestnicy nabywają umiejętności kontroli własnego cia-
ła, nawiązywania relacji społecznych, rozpoznawania emocji 
własnych i cudzych, szanowania potrzeb i granic drugiej osoby 
oraz własnych, budując na tych podstawach poczucie bezpie-
czeństwa wśród innych ludzi oraz poczucie własnej wartości. 
Brzmi to dość odważnie w czasach, kiedy często unikamy ja-
kiegokolwiek kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem. Ma-
my za to bogatsze doświadczenia w kontakcie z plastikowymi 
klawiszami, choć trudno to nazwać relacją. Pod tym wzglę-
dem więc rzeczywiście może istnieć głęboka potrzeba odkry-
cia na nowo intuicyjnej, prostej, a zatraconej przez nas mą-
drości naszych dziadków, przejawiającej się w głaskaniu, tur-
laniu, huśtaniu i innych niewyszukanych, a dających sporo ra-
dości formach zabaw. 

Jednakże znalazłam w tej metodzie znacznie więcej. Zro-
zumiałam, że różnica między zwykłym baraszkowaniem a Me-
todą Ruchu Rozwijającego jest dokładnie taka, jak pomiędzy 
sprzątaniem mieszkania a regularnymi ćwiczeniami w klubie 
fitness pod okiem trenera. Bowiem zarówno sprzątanie, jak 
i ćwiczenia w klubie fitness wymagają od nas wysiłku fizycz-
nego. Są tam przysiady, skłony, wyprosty, podnoszenie, szpa-
gaty, wspinanie się... i wiele innych atrakcji. Jednak ćwicze-
nia pod okiem trenera rozwijają mięśnie w sposób kontrolo-
wany, zrównoważony, wieloaspektowy, oddziałujący świado-
mie na określone partie, w zaplanowanej bezpiecznej kolej-
ności, w odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. W dodatku 
czuwa nad tym ktoś, kto ma pewną wiedzę teoretyczną i prak-
tyczne doświadczenie. 

I tak jest właśnie z Metodą Ruchu Rozwijającego. Prze-
bieg zajęć wpisuje się w konkretny schemat. Istnieją tu wy-
pracowane określone sekwencje wprowadzania ćwiczeń, jak 
i możliwość zaplanowania ich tak, aby skupić się na konkret-
nym aspekcie. Jednak nawet podczas skupiania się na jednym 
konkretnym aspekcie, czyli na tym, który u uczestników zajęć 

chcemy szczególnie rozwinąć, w całym cyklu spotkań nie mo-
żemy pominąć pozostałych. 

Metoda Ruchu Rozwijającego bazuje na analizie ruchu we-
dług R. Labana i uwzględnia
- kierunek ruchu:

• w górę – w dół,
• w jedną stronę – w obie strony,
• do tyłu – do przodu;

- cechy ruchu:
• mocny – łagodny,
• swobodny – kontrolowany,
• wielokierunkowy – prosty,
• szybki – wolny,

- relacje:
•  relacja z,
• relacja przeciwko,
• relacja razem;

- postawę wobec grawitacji:
• poddawanie się grawitacji – przeciwstawianie się gra-

witacji.
Metoda uwzględnia również położenie w przestrzeni:
• nisko (na podłodze) - wyżej (nad podłogą) – wysoko 

(w pozycji stojącej).
W tych aspektach wykorzystuje się każde z kilkuset już 

zaproponowanych w metodzie ćwiczeń. Przykładowo turlanie 
partnera to relacja z w obie strony, ruch swobodny, poddający 
się grawitacji, nisko, budujący zaufanie do partnera. Propo-
nuję dla własnej satysfakcji wyobrazić sobie teraz, jak moż-
na określić ćwiczenie odpychanie partnera plecami albo pod-
skoki w trójkach. 

Jak więc widać, jest to kompleksowy wielopłaszczyzno-
wy system rozwijający świadomość własnego ciała i otacza-
jącego świata. Nie chodzi tu o spektakularne natychmiasto-
we efekty, lecz o podejmowanie długofalowych działań sprzy-
jających rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu, emocjo-
nalnemu i społecznemu. Na konkretne efekty potrzeba cza-
su i cierpliwości. Jednak pewna mądrość życiowa podpowia-
da nam (Mały Poradnik życia, H. Jackson Brown Jr.): Nigdy nie 
rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga cza-
su. Czas i tak upłynie.

Bibliografia:
Bogdanowicz Marta, Okrzesik Dariusz, Opis i planowanie 

zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbor-
ne, Gdańsk 2016, Harmonia

Pitala-Jasek Magdalena, MRR w nauczaniu, wychowaniu 
i terapii - wprowadzenie do szkolenia, Warszawa, IKN

Sherborne Weronika, Ruch Rozwijający dla dzieci, Warsza-
wa 2002, PWN

Małgorzata Tomczyk-Jadach
Nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel wspomagający
w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE – 
NIEZUPEŁNIE OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ 
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Non scholae, sed vitae discimus… (Seneka Młodszy)

NIE DLA SZKOŁY SIĘ UCZYMY, LECZ DLA ŻYCIA - 
O MAŁYM KSIĘCIU RAZ JESZCZE!

W poprzednich dwóch numerach Obliczy, w artykule za-
tytułowanym Język obcy nowożytny i język polski – korelacja 
międzyprzedmiotowa w szkole podstawowej na przykładzie 
Małego Księcia [Sabina Czajkowska-Prokop, Joanna Kaczmar-
ska], starałyśmy się zachęcić nauczycieli do włączenia lektur 
szkolnych w proces uczenia się i nauczania języka obcego no-
wożytnego. Przedstawiłyśmy szereg propozycji ćwiczeń doty-
czących treści lektury, którymi można zająć się na lekcjach 
języka angielskiego i niemieckiego – począwszy od charakte-
rystyki i opisów bohaterów, poprzez streszczenia, wyrażanie 
opinii, pisanie recenzji, rozwiązywanie i tworzenie quizów, aż 
do ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych. Sądzimy, że praca 
z lekturą  pozwala na autentyczną komunikację w języku ob-
cym, w przeciwieństwie do częstej na lekcjach języka obcego 
symulacji komunikacji.

Tym razem chciałabym zapoznać Czytelników z tekstem 
niemieckiego uczonego, Helmuta Zöpfla, pt. Mały Książę u na-
uczyciela (Der Kleine Prinz beim Pädagogen). Helmut Zöpfl 
(ur. 1937) jest profesorem pedagogiki i doktorem nauk przy-
rodniczych; studiował także filologię klasyczną, filozofię i te-
ologię. Jest autorem wielu książek z dziedziny pedagogiki, za-
równo naukowych, jak i popularnonaukowych. Poza tym Hel-
mut Zöpfl jest uznanym poetą i prozaikiem, a także autorem 
popularnych w Niemczech książek dla dzieci.

Tekst Mały Książę u nauczyciela ukazał się w 1984 roku 
w czasopiśmie Pädagogische Welt. Publikujemy go za zgo-
dą Autora.

Pozostawiam Czytelników z pytaniem, czy ta opowieść 
jest nadal aktualna, mimo że od jego publikacji minęło już 
35 lat.
Helmut Zöpfl 

Mały Książę u nauczyciela1

– Dzień dobry – powiedział Mały Książę.  
– Mów pełnymi zdaniami – polecił nauczyciel. Mówi się: Życzę ci 
dobrego dnia. Powtórz powoli!  
– Życzę ci dobrego dnia – powtórzył grzecznie Mały Książę.  
– Tak jest poprawnie – odparł nauczyciel i wyciągnął z kieszeni 
małą książeczkę.  
– Co tam masz? – zapytał Mały Książę.  
– Wpiszę ci dobrą ocenę za dobre sprawowanie – odrzekł nauczy-
ciel. Chcesz chodzić do mojej szkoły? – zapytał.   
– A co tam będę musiał robić? – zapytał Mały Książę.  
– Najpierw musisz zdać test kwalifikacyjny.  
– Co to jest test kwalifikacyjny? – zapytał Mały Książę.  
– Muszę sprawdzić, czy jesteś zdolny do nauki.  
– Zdolny do nauki czego? – dociekał dalej Mały Książę.  
–  To nie jest takie istotne – rzekł nauczyciel – najważniejsze jest, 
że to się da łatwo sprawdzić.  
– Dobrze – odrzekł Mały Książę – to zacznij ten test.  
Nauczyciel podał Małemu Księciu arkusz z testem.  
– Przeczytaj po cichu tekst i zaznacz właściwe odpowiedzi – pole-
cił.  
– Ale – powiedział Mały Książę – ja przecież w ogóle nie umiem 
czytać.  
Nauczyciel był oburzony. 

– Chcesz iść do szkoły – rzekł – a jeszcze nie umiesz czytać? Czy 
nie byłeś objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju?  
– A co to jest wczesne wspomaganie rozwoju? – dopytywał Mały 
Książę.   
– Wczesne wspomaganie rozwoju oznacza, iż my, nauczyciele, 
doszliśmy do wniosku, że zanim dzieci pójdą do szkoły, trzeba je 
nauczyć czytania, liczenia i logicznego myślenia, żeby nie musiały 
uczyć się tego dopiero w szkole.  
– No to czego się uczą w szkole? – zapytał Mały Książę.  
– Szkoła opiera się na wiedzy z przedszkola – powiedział nauczy-
ciel – i może poświęcić się sprawom naukowym. W ten sposób 
przygotowuje do kolejnych etapów edukacyjnych. Tak oszczędza 
się mnóstwo czasu. A co ty w ogóle robiłeś w okresie przedszkol-
nym? – zapytał Małego Księcia.  
– Bawiłem się.  
– Zabawa to marnowanie czasu – stwierdził nauczyciel – czy były 
to przynajmniej zabawy edukacyjne?  
– Tego nie wiem – odrzekł Mały Książę – na przykład malowałem. 
Chcesz zobaczyć? – zapytał i narysował nauczycielowi swój obra-
zek z wężem, który pożarł słonia.  
– No dobrze – stwierdził nauczyciel – to jest chyba wyodrębnienie 
elementów zerowych w zbiorze.  
– Elementów czego? – zapytał Mały Książę.   
– Nie słyszałeś o teorii zbiorów? W takim razie nigdy nie dostaniesz 
się na studia.  
Mały Książę spojrzał pytająco.  
– Już dobrze – powiedział nauczyciel – objaśnię ci to. Najważ-
niejsze w życiu jest przygotowanie się na czas. Przedszkole przy-
gotowuje do szkoły podstawowej, szkoła podstawowa do szkoły 
średniej, szkoła średnia do studiów, studia do pracy zawodowej. 
Zrozumiałeś?  
– A do czego przygotowuje praca zawodowa? – zapytał Mały Książę.  
– Do emerytury oczywiście.  
– A emerytura? – pytał dalej Mały Książę.  
– Ale z ciebie okropny męczydusza – stwierdził nauczyciel. Jeśli 
ktoś w swoim życiu coś osiągnie, to będzie też wiedział, w jaki 
sposób wykorzystać emeryturę, żeby kiedyś ludzie stojący nad 
jego grobem mogli powiedzieć, że był spełnionym człowiekiem.  
– Śmieszne – stwierdził Mały Książę. Mam wrażenie, że ktoś, kogo 
ciągle tylko do czegoś przygotowują, nigdy nie ma czasu, żeby po 
prostu żyć.  
– Jeszcze tego nie rozumiesz – odparł nauczyciel szorstko. Lepiej 
mi powiedz, czego się jeszcze jak dotąd uczyłeś. Czy wiesz cho-
ciażby coś o biologii? Jakie znasz rośliny i zwierzęta?  
– Mam różę na swojej planecie – rzekł Mały Książę.  
– Jest wiele gatunków róż – odparł nauczyciel. Mam tutaj kartę 
pracy o różach. Ponieważ nie potrafisz czytać, ja ci ją odczytam. 

Zadanie pierwsze:  

Moja róża to:  
a) piwonia,  b) róża wielokwiatowa,    c) dzika róża,  
 d) róża wysokopienna. Zaznacz właściwą odpowiedź! 

Zadanie drugie: Jakie procesy chemiczne zachodzą w trakcie 
pobierania przez różę substancji odżywczych? Tu masz także kilka 
odpowiedzi do wyboru.  
Zadanie trzecie: Podaj przynajmniej pięć wyrazów2 pokrewnych, 
należących do tej samej rodziny wyrazów co róża, takie jak róża-
necznik, różany – na przykład zapach. 

– Moja róża pięknie pachnie – przerwał mu Mały Książę.  
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– Piękny zapach nie wchodzi w zakres procesów poznawczych, 
trudno go przetestować i dlatego nie ujęto go w katalogu celów 
uczenia się – machnął ręką nauczyciel.  
– Lubię moją małą różę – oświadczył Mały Książę – i zawsze się 
zastanawiam, jak ją mogę na mojej planecie ochronić przez ba-
rankiem.  
– O środkach ochrony roślin będziemy mówić na lekcjach chemii. 
To będzie bardzo interesujące, zobaczysz.  
– I każdego dnia cieszę się, że mam swoją różę – dorzucił Mały 
Książę.  

Przypisy:
1 Tłumaczenie: Sabina Czajkowska-Prokop
2 W oryginale: Utwórz przynajmniej pięć rzeczowników złożonych z wyra-
zem róża (niem. Rose), np. Rosenkohl (kalafior), Rosenduft (zapach róż).
3 Niem. Rosenmontag – Różany Poniedziałek, ostatni poniedziałek karnawału.
4 W oryginale: Nauka doceniania dzieł literackich Herberta Rosendorfera.
5 W oryginale: Wydawnictwo Rosenheimer Verlag.
6 W oryginale: Neurose (nerwica, neuroza).

INSPIRACJE

Nowa polsko-niemiecka publikacja metodyczna dla przedszkoli
W ramach projektu Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakre-

sie kultury i języka sąsiada ukazała się trzecia już polsko-niemiecka publikacja metodyczna dla przedszkoli pt. Cztery pory roku – Vier 
Jahreszeiten. Nawiązuje ona do wydanych w 2018 r. materiałów metodycznych na temat zwyczajów w obu krajach sąsiedzkich (pub-
likacja Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech oraz kolorowanka Z Biedronką i Maus przez cały rok). Nowa publikacja została opra-
cowana przez polskich oraz niemieckich nauczycieli i nauczycielki wychowania przedszkolnego, a także  przez uczniów i uczennice, 
kształcących się w zawodzie wychowawca w Berufliches Schulzentrum Görlitz i uczestniczących w roku szkolnym 2018/19 w drugiej 
edycji naszego polsko-niemieckiego kursu doskonalącego.

Publikacja Cztery pory roku – Vier Jahreszeiten zawiera 34 scenariusze zajęć (23 dla polskich i 11 dla niemieckich nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego). Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada. Scenariusze zawie-
rają, obok dokładnego opisu przebiegu zajęć, także teksty piosenek i wierszy wraz z tłumaczeniem, materiały dydaktyczne dla dzieci, 
obrazki i kolorowanki. Integralną częścią publikacji jest płyta, zawierająca nagrania tekstów piosenek oraz występujących w nich klu-
czowych słów. Wszystkie poprojektowe publikacje udostępniamy zainteresowanym Państwu nauczycielom w wersji elektronicz-
nej – do pobrania na stronach internetowych https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/gros-fur-klein-duzi-dla-malych/publikacje oraz 
https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html. 

Realizacja polsko-niemieckiego projektu Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji 
przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada zakończy się 31 sierpnia 2019 r. Projekt otrzymał dwie nagrody: w 2018 r. nagro-
dę Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa w kategorii Najlepsza transgraniczna współpraca oraz w 2019 r. nagrodę honorową w Konkursie na 

projekty flagowe Wspólnej Kon-
cepcji Przyszłości 2030 (konkurs 
ogłoszony przez Federalne Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych, 
Budownictwa i Ojczyzny oraz Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju 
Rzeczypospolitej Polskiej). 

Sabina Czajkowska-Prokop
Nauczyciel konsultant 

DODN we Wrocławiu

Mały Książę z nauczycielem, rys. Hanna Prokop

– Radość to afektywny cel uczenia się. Nie jest taki ważny, ale 
jeśli o mnie chodzi, to możesz na koniec lekcji odczuwać także 
radość z powodu róż. Już ja znajdę sposób, żeby sprawdzić, czy 
twoja radość była związana z celem uczenia się.  
– Ale ja nie chcę odczuwać radości tylko dlatego, że przewiduje to 
twój plan nauczania – powiedział Mały Książę.  
– Niestety nie mamy czasu na to, żeby się ciągle cieszyć. Nie 
osiągniemy wtedy naszych celów uczenia się – odrzekł opryskliwie 
nauczyciel. A jak ich nie osiągniemy, to nie poradzisz sobie w ży-
ciu. Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia.  
– Masz rację – rzekł Mały Książę – dlatego myślę, że twoja szkoła 
nie jest dla mnie.  
I znów ruszył w podróż.  
– Stój, stój! – wołał za nim nauczyciel. Przecież ci nic nie powie-
działem o mojej analizie dydaktycznej i o celach uczenia się, 
jakie sobie jeszcze założyłem: obliczenia na koralikach różańca na 
lekcjach religii. Oglądanie płatków róży pod mikroskopem. Wska-
zywanie kadencji w piosence Zobaczył chłopiec różę. Rozmowa 
o zwyczajach i odczuwaniu radości w Różany Poniedziałek3. Nauka 
doceniania dzieł literackich Tadeusza Różewicza4. Obliczanie zy-
sku Wydawnictwa Róża Wiatrów5 ze sprzedaży książek Zöpfla...  
Ale tego Mały Książę już nie usłyszał, gdyż bardzo szybko się odda-
lił, aby do tego wszystkiego jeszcze nie nabawić się różyczki6.

Sabina Czajkowska-Prokop
Nauczyciel konsultant 

DODN we Wrocławiu
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Od 2017 roku, po zmianach w systemie kształcenia zawo-
dowego, kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego 
jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych w branżo-
wej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia 
oraz szkole policealnej.

Rok szkolny 2019/2020 to zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w 
zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. 
U. 2019 poz. 991) czas wejścia nowych przepisów dotyczą-
cych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Roz-
porządzenie z 2019 roku zmienia obowiązujący od refor-
my z 2012 roku podział na 8 branż i wprowadza nowy po-
dział na 32 branże wraz z nowym trzyliterowym oznacze-
niem i nowym numerem dla kwalifikacji wyodrębnionych 
w zawodach. 

Od 2 września 2019 roku szkoły będą kształciły w bran-
żach:

1) audiowizualnej (AUD), 
2) budowlanej (BUD), 
3) ceramiczno-szklarskiej (CES), 
4) chemicznej (CHM), 
5) drzewno-meblarskiej (DRM), 
6) ekonomiczno-administracyjnej (EKA), 
7) elektroenergetycznej (ELE), 
8) elektroniczno-mechatronicznej (ELM), 
9) fryzjersko-kosmetycznej (FRK), 
10) górniczo-wiertniczej (GIW), 
11) handlowej (HAN), 
12) hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), 
13) leśnej (LES), 
14) mechanicznej (MEC), 
15) mechaniki precyzyjnej (MEP), 
16) metalurgicznej (MTL),
17) motoryzacyjnej (MOT), 
18) ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), 
19) ogrodniczej (OGR), 
20) opieki zdrowotnej (MED), 
21) poligraficznej (PGF), 
22) pomocy społecznej (SPO), 
23) przemysłu mody (MOD), 
24) rolno-hodowlanej (ROL), 
25) rybackiej (RYB), 
26) spedycyjno-logistycznej (SPL), 
27) spożywczej (SPC), 
28) teleinformatycznej (INF), 

29) transportu drogowego (TDR), 
30) transportu kolejowego (TKO), 
31) transportu lotniczego (TLO), 
32) transportu wodnego (TWO).
Powyższy podział stosuje się, począwszy od roku szkolne-

go 2019/2020, w:
a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się 

z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., 
b) semestrze I szkoły policealnej, 
c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum, 
d) klasie I pięcioletniego technikum,
Od roku szkolnego 2020/2021 nowe podstawy programo-

we i ich przydział do nowych branż obowiązywał będzie w se-
mestrze I branżowej szkoły II stopnia,  a w latach następnych 
również w kolejnych klasach lub semestrach wymienionych 
szkół.

W rozporządzeniu określa się również dodatkowe umiejęt-
ności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego, które mogą zdobywać uczniowie w ramach zajęć 
obowiązkowych realizowanych w szkole. Dodatkowe umiejęt-
ności, po zdaniu dodatkowych egzaminów, pozwalają na zdo-
bycie kwalifikacji rynkowych. 

Zgodnie z nowymi przepisami następuje również zmia-
na w budowie i efektach,  zapisanych w nowych podsta-
wach programowych kształcenia w zawodach.

Każda nowa podstawa programowa kształcenia w zawo-
dzie szkolnictwa branżowego zbudowana jest z jednostek 
efektów kształcenia (JEK) obejmujących:

1) bezpieczeństwo i higienę pracy;
2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwa-

lifikacji;
3) język obcy zawodowy;
4) kompetencje personalne i społeczne;
5) organizację pracy małych zespołów (dla kwalifikacji na-

uczanej na poziomie technika).
W ramach każdej JEK zostały zapisane efekty kształcenia 

oraz kryteria weryfikacji. 
Podstawy programowe (PP) obejmują również warun-

ki realizacji kształcenia w zawodzie, minimalną liczbę go-
dzin kształcenia, a także przewidują możliwość podnosze-
nia kwalifikacji w zawodzie w ramach danej branży. Tak jak 
w dotychczasowych PP, zaplanowane są również praktyki 
zawodowe, z tym że liczba godzin dla większości zawodów 
została znacznie zwiększona.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolni-
ctwa branżowego dotyczy zarówno uczniów szkół prowadzą-
cych kształcenie zawodowe, jak i słuchaczy kwalifikacyjnych 

INSPIRACJE

ZMIANY W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH 
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA 
BRANŻOWEGO – REFORMA 2019

WSPIERAMY ZAWODOWCÓW
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kursów zawodowych, którzy realizują kształcenie w danym 
zawodzie na odrębnych kursach dotyczących poszczególnych 
kwalifikacji, wyodrębnionych w tym zawodzie.

Wraz ze zmianą klasyfikacji szkolnictwa branżowego  
i zmianami podstaw programowych nastąpią również zmia-
ny w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawo-
dach. Zasady przeprowadzania egzaminów, czas trwania 
i ich forma dla każdej kwalifikacji będą znane dopiero po 
ukazaniu się informatorów.

Tak jak i w dotychczasowym systemie kształcenia zawo-
dowego, w tym również bardzo duży nacisk kładziony jest 
na kształcenie dualne, zasięganie opinii ze strony praco-
dawców, a nawet ich współudział w pisaniu programów na-
uczania, aby były one jak najbardziej dostosowane do po-
trzeb lokalnego rynku pracy.

Agnieszka Krupa
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu

Jeden z kierunków polityki oświatowej  na rok szkolny 2019/2020
6. Tworzenie oferty programowej w kształce-
niu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkol-
nictwa branżowego:

warsztaty i kursy doskonalące
• Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi (Małgorzata Reichel, Łukasz 
Franków, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Kształcenie zawodowe po zmianach (Ewa Norkowska, 
Lech Stempel, Agnieszka Krupa, Małgorzata Reichel, 
DODN we Wrocławiu, DODN w Wałbrzychu).

• Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie (re-
forma 2017) do treści kształcenia na przedmiotach za-
wodowych (Agnieszka Krupa, DODN we Wrocławiu, 
Małgorzata Reichel, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie 
szkolnictwa branżowego (reforma 2019) do treści 
kształcenia na przedmiotach zawodowych (Agnieszka 
Krupa, DODN we Wrocławiu, Małgorzata Reichel, DODN 
Filia w Wałbrzychu).

• Podstawa programowa kształcenia w zawodach (refor-
ma 2017) a egzamin potwierdzający kwalifikacje w za-
wodzie (Agnieszka Krupa, Małgorzata Reichel, DODN 
Filia w Wałbrzychu).

• Przedsiębiorczy nauczyciel - jak rozwijać przedsiębior-
czość uczniów? (Barbara Bieńkuńska, DODN we Wroc-
ławiu).

• Szkoła po zmianach – kompetencje kluczowe kształ-
cenia zawodowego (Małgorzata Reichel, Krystyna Pac-
-Marcinkowska, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Szkoła/placówka a kształcenie przez całe życie (KKZ, 
KUZ, ZSK i inne formy kształcenia) (Małgorzata Re-
ichel, DODN Filia w Wałbrzychu, Agnieszka Krupa, Ewa 
Norkowska, DODN we Wrocławiu).

• Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 
w szkole/placówce oświatowej (Ewa Norkowska, DO-
DN we Wrocławiu).

rady pedagogiczne
• Kształcenie zawodowe po zmianach (Ewa Norkowska, 

Agnieszka Krupa, DODN we Wrocławiu, Małgorzata Re-
ichel, DODN Filia w Wałbrzychu).

• Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie 
szkolnictwa branżowego (reforma 2019) do treści 
kształcenia na przedmiotach zawodowych (Agnieszka 
Krupa, DODN we Wrocławiu, Małgorzata Reichel DODN 
Filia w Wałbrzychu).

ZACHĘCAMY 
do zapisywania się 

na szkolenia

organizowane przez 
Dolnośląski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu

dodn.dolnyslask.pl/oferta
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Jestem nauczycielem biologii i przyrody z kilkunastolet-
nim stażem pracy. Obecnie pracuję z dziećmi  mającymi róż-
ne trudności szkolne oraz z dziećmi chorymi. Wymaga to ode 
mnie wielkiej empatii i indywidualnego podejścia do ucznia - 
pacjenta.

Chciałabym  podzielić  się swoim doświadczeniem i wiedzą 
z innymi nauczycielami, być może dopiero rozpoczynającymi 
pracę w tym zawodzie, nie tylko w związku z projektem doty-
czącym edukacji ekologicznej…

Najpierw słów kilka o korzyściach płynących z podejmo-
wania nauczycielskiej pracy zespołowej! Zdarzyło się bowiem, 
że z koleżanką,  nauczycielką języka polskiego w mojej szko-
le, wpadłyśmy na pomysł, aby wspólnie przygotować obcho-
dy Dnia Ziemi. Następnie omówiłyśmy plan działań i przystą-

piłyśmy do ich realizacji. Polonistka przygotowała przedsta-
wienie pt. Demeter i Kora, dotyczące mitu o bogini urodza-
ju i jej pięknej córce, porwanej przez Hadesa. Moim zadaniem 
było przygotowanie projektu ekologicznego pt. Zioła i przy-
prawy zamiast soli, który był wdrażany i realizowany w kla-
sach V-VI szkoły podstawowej oraz we wszystkich  klasach gim-
nazjalnych. Pełniłam także rolę koordynatora całego przedsię-
wzięcia. Projekt uwzględniał indywidualne potrzeby dziecka, 
szczególnie tego z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami, wie-
my bowiem, że na prawidłowy rozwój dziecka ma wpływ tak-
że środowisko wychowawcze,  które kształtuje jego postawy 
i osobowość.

Program projektu określał specyficzne warunki naszej 
szkoły i był dostosowany do możliwości psychofizycznych na-

ZIOŁA I PRZYPRAWY ZAMIAST SOLI - 
O PROZDROWOTNYM PROJEKCIE EKOLOGICZNYM

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych lu-
dzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miej-
scem, w którym młodzi ludzie, pracując razem z nauczycielami 
i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych 
ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie 
i warunki życia. (WHO, 1997)

Przed współczesną szkołą stoi wiele wyzwań, a wśród nich 
niezmiennie najważniejsze są nauczanie i wychowanie. Szczegól-
ną uwagę zwraca się na jakość i efektywność procesów naucza-
nia oraz wyniki kształcenia, które bezpośrednio wpływają na spo-
sób przygotowania i rodzaj podejmowanych w szkole działań wy-
chowawczych, a przede wszystkim oddziałują na klimat społecz-
ny szkoły. 

Z diagnoz wynika, że rodzice i sami uczniowie potrzebu-
ją i poszukują szkół, w których panuje pozytywny klimat; mogą 
tam liczyć na pomoc podczas rozwiązywania sytuacji konflikto-
wych, na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przemocy 
rówieśniczej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych na różnych 
poziomach. Podstawowym zadaniem szkoły jest przecież dbałość 
o środowisko sprzyjające rozwojowi każdej jednostki. 

Do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących 
Zdrowie przystępują szkoły i przedszkola, które za podstawę 
swoich działań przyjmują koncepcję promocji zdrowia i wykorzy-
stywane w niej specyficzne podejścia. Celem tych działań jest 
budowanie sprzyjającego klimatu wokół promocji zdrowia i two-
rzenie warunków do współpracy całego środowiska edukacyjnego 
– budowanie koalicji na rzecz promocji zdrowia.

Szkoła/placówka przystępująca do Dolnośląskiej Sieci Szkół 
i Przedszkoli Promujących Zdrowie podejmuje systemowe działa-
nia w zakresie promocji zdrowia w postaci  diagnozy, planowania, 
realizacji działań, ewaluacji; co najmniej dwukrotnie bada się  
samopoczucie członków społeczności szkolnej, wybiera się prob-
lem priorytetowy i opracowuje plan działań w zakresie promocji 
zdrowia na dany rok szkolny, biorąc pod uwagę ważniejsze wyni-
ki przeprowadzonej autoewaluacji działań, osiągnięć (mocnych 
stron) szkoły/placówki.

Koordynowanie współpracy i wymiany doświadczeń między 
przedszkolami i szkołami należącymi do sieci i kandydującymi 
do niej, udzielanie szkolnym koordynatorom konsultacji i wspar-
cia oraz rekomendowanie  placówek ubiegających się o nadanie 
Krajowego Certyfikatu Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie 
to zadania  zespołu wspierającego, działającego w Dolnośląskim 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, w skład które-
go wchodzą koordynatorzy rejonowi i koordynator wojewódzki.

Działania zespołu wspierającego w nowym roku szkolnym 
2019/2020 będą skupiać się wokół tematu Promocja Zdrowia 
I Profilaktyka Zaburzeń Psychicznych.

Zdrowie psychiczne dzieci w znacznej mierze zależy od wpły-
wu najbliższego otoczenia społecznego. Dobre zdrowie kształtu-
je się u dziecka dzięki pozytywnym doświadczeniom już w naj-
wcześniejszym okresie życia podczas kontaktów z opiekuńczy-
mi i kompetentnymi rodzicami, nauczycielami, a także pod wpły-
wem odpowiednio dobranych i efektywnych programów przed-
szkolnych i szkolnych. Działaniami z zakresu promocji zdrowia 
należy więc objąć znaczące dla dziecka osoby dorosłe z jego oto-
czenia – rodziców i nauczycieli.

Wśród propozycji wsparcia dla koordynatorów szkolnych 
w procesie podnoszenia określonych kompetencji lub też zdoby-
cia nowych znalazł się cykl szkoleń dotyczących tematu wiodące-
go. Więcej informacji można uzyskać na stronie DODN https://
dodn.dolnyslask.pl/oferta/.

Doceniając różnorodne działania podejmowane w zakresie 
edukacji zdrowotnej w szkołach, przedszkolach województwa 
dolnośląskiego, serdecznie zapraszamy do współpracy w gronie 
Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz 
do podjęcia starań o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu.

Placówki zainteresowane współpracą zapraszamy jesienią 
2019 roku do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad przystąpie-
nia do sieci szkół promujących zdrowie i ubiegania się o uzyskanie 
certyfikatu Szkoła/Przedszkole Promujące Zdrowie. Zapraszam!

Małgorzata Grzelczyk
Nauczyciel konsultant

 DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze
wojewódzki koordynator Dolnośląskiej Sieci Szkół  

i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Dolnośląska Sieć Szkół I Przedszkoli Promujących Zdrowie zaprasza…
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA
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szych uczniów - pacjentów. Jego główną ideą było kształtowa-
nie uczniowskich postaw ekologiczno-zdrowotnych, niezbęd-
nych dla zapewnienia, z pełną odpowiedzialnością, bezpiecz-
nej i zdrowej przyszłości dla nich samych. Realizacja każde-
go projektu umożliwia integrację grupy wychowawczej, wpły-
wa na proces podniesienia poczucia własnej wartości, spraw-
dzenia posiadanych możliwości oraz umożliwia wszechstronny  
rozwój. Podczas realizacji naszych działań efektywnie współ-
pracowali uczniowie, wychowawcy klas, nauczyciele przyro-
dy, języka polskiego, informatyki, plastyki, a także  rodzice.

W ramach projektu powstał ogródek szkolny z ziołami oraz 
klomb z kwiatami.W procesie ich  powstawania uczestniczy-
li rodzice, którzy m.in. dostarczyli różne byliny. Za pieniądze 
zebrane przez wychowawców klas zakupiliśmy zioła. Ucznio-
wie przygotowali ziemię w ogrodzie, następnie siali i sadzili ro-
śliny. Podczas pracy wykazali się nie tylko pragnieniem działa-
nia i pracowitością, ale także uczyli się  obserwacji otoczenia 
i rozpoznawania pospolitych roślin. Była to dla nich doskona-
ła lekcja pokazowa przyrody. Wyznaczone zostały także ucz-
niowskie dyżury (nauka odpowiedzialności, systematyczności 
w działaniu oraz rzetelności!) do pielęgnacji ogródka - wycho-
wawca danej klasy był odpowiedzialny za te działania.

którzy mieli okazję zobaczyć występy swoich dzieci oraz pre-
zentację na temat ziół. Oklaskom nie było końca, panował na-
strój wspólnej radości, wszyscy czuli  satysfakcję. Rodzice byli 
pełni wdzięczności dla nauczycieli za ich pracę, gdyż mogli do-
strzec różne talenty swoich dzieci. Nauczyciel odkrywa prze-
cież ich  mocne strony i jest przewodnikiem uczestniczącym 
w procesie przygotowania ich do życia…

Co dała nam praca nad projektem? Myślę, że uczniowie nie-
zwykle wzbogacili wiedzę na temat roślin, a szczególnie ziół, 
poznali ich właściwości i dostrzegli szanse wykorzystania ich 
w życiu codziennym. Dzięki wsparciu nauczycieli doskonalili 
umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji o ro-
ślinach z różnych dostępnych źródeł. Podczas realizacji działań 
uczniowie pracowali zgodnie w grupie, a następnie publicz-
nie zaprezentowali swoje umiejętności. Dodało im to pewno-
ści siebie, a ponadto podniosło ich poczucie własnej wartości.

Projekt przyczynił się do zwiększenia wrażliwości na 
piękno przyrody otaczającej uczniów, skłonił ich także do 
myślenia o podejmowaniu działań w celu jej ochrony. Do-
skonaliła się także umiejętność współpracy różnych pod-
miotów szkolnych oraz nastąpiła ogromna integracja całej 
społeczności. Ponadto wspólne działania, podejmowane 
podczas lekcji z różnych przedmiotów, umożliwiły lepsze 
przyswojenie wiedzy i jej utrwalenie. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i ro-
dziców szkoła mogła się pochwalić swoją aktywnością przed 
gośćmi zaproszonymi z innej placówki. Sądzę, że jest to du-
że osiągnięcie, które  także wpłynęło na podwyższenie jako-
ści pracy szkoły.

Niewątpliwie nauczyciele odczuli satysfakcję z wykonane-
go zadania, a także zostali zauważeni i docenieni. Realizacja 
tak złożonego przedsięwzięcia była możliwa tylko dzięki zgod-
nej i udanej współpracy twórczych nauczycieli różnych przed-
miotów! Uważam, że warto dzielić się wiedzą z innymi nauczy-
cielami. Ponadto permanentne wzbogacanie nauczycielskie-
go warsztatu pracy oraz doskonalenie umiejętności współpra-
cy z uczniami to istotne kwestie dla efektywności procesu na-
uczania i wychowania. 

Sądzę, że warto podążać moimi śladami. Wprawdzie ist-
nieją szkoły, które funkcjonują na betonowej pustyni i nie mo-
gą stworzyć dla uczniów prawdziwego ogródka, ale zawsze  
można ustawić na klasowym parapecie doniczki z ziołami…

Wszystkie nauczycielskie doświadczenia zawodowe są bez-
cenne - warto je wykorzystywać w swojej pracy z uczniami. 
Zachęcam do wykorzystywania i modyfikowania mojego pomy-
słu!

Anastazja Teresa Morańska
Nauczyciel przyrody i biologii

w Szkole Podstawowej nr 101 we Wrocławiu 

Następnie pod kierunkiem nauczyciela informatyki dzieci 
przygotowały prezentację na temat Zioła i przyprawy w kuch-
ni oraz gazetkę na ten temat. Można było w niej przeczytać 
ciekawostki na temat ziół i uzyskać wskazówki dotyczące ich 
pielęgnacji i wykorzystania.

Do podsumowania projektu doszło w czasie szkolnego 
święta obchodów Dnia Ziemi. Nastąpiło wtedy wspólne spot-
kanie społeczności ośrodka z uczniami i ich opiekunami z Ze-
społu Szkół Nr 21.

Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane podczas 
wystawy, przygotowanej  pod nadzorem nauczyciela plastyki 
i techniki, który zadbał również o dekoracje i stroje dzieci. 
Uczniowie koła teatralnego pod kierunkiem polonistki wysta-
wili przedstawienie Demeter i Kora. Szczególnie interesujące 
działanie pozostawiono 
na zakończenie obcho-
dów Dnia Ziemi - zapro-
szeni goście wzięli udział 
w konkursie Portret wa-
rzyw; było to ich dzia-
łanie grupowe. Podczas 
wspólnej pracy ucznio-
wie naszej szkoły potrafi-
li się doskonale zintegro-
wać z uczniami z ograni-
czeniami zdrowotnymi  
z  ZS Nr 21. 

Zwieńczeniem całe-
go przedsięwzięcia był 
festyn rodzinny – wspól-
ne spotkanie uczniów, 
nauczycieli i rodziców, Fot. Obraz warzywny

Fot. Przedstawienie Demeter i Kora
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Od ponad trzydziestu lat pracuję z dziećmi w młodszym 
wielu szkolnym. Obserwuję je i coraz bardziej poznaję. Wy-
dawałoby się, że  znam swoją pracę od podszewki, że mam 
już wystarczająco bogatą wiedzę i doświadczenie w  pracy 
z uczniami w klasach I-III. Jednak już dawno doszłam do prze-
konania, że obejmując nową klasę pierwszą, staję się za każ-
dym razem wychowawczynią i nauczycielką nowego, zróżni-
cowanego zespołu dzieciaków z różnym potencjałem, któ-
remu nie mogę zaoferować starych, wypracowanych z inny-
mi wychowankami sposobów nauczania, poznawania świata. 
Widzę, że ten świat zmienia się bardzo szybko, a w związku 
z tym zmieniają się potrzeby i oczekiwania dzieci oraz ich ro-
dziców. Dlatego wciąż poszukuję nowych rozwiązań, aby każ-
de dziecko zafascynować nauką, nauczyć je uczyć się, pomóc 
odkryć w sobie to COŚ, co pozwoli mu odnosić sukcesy w szko-
le, a potem w życiu. 

Nieraz zastanawiałam się nad samym pojęciem sukce-
su, czym on jest, co daje uczniowi. Doszłam do wniosku, że 
sukces to takie osiągnięcie, które przynosi zadowolenie, da-
je radość, a tego właśnie chcę dla swoich podopiecznych – 
aby mieli mnóstwo okazji do radości, a ich rodzice satysfak-
cję z osiągnięć swoich pociech. Ale jak tego dokonać, kiedy 
każde dziecko jest inne? Wieloletnie doświadczenie zawo-
dowe pozwoliło mi uświadomić sobie, że drogą do sukcesu 
ucznia są zainteresowania, które najbardziej odpowiada-
ją jego skłonnościom i uzdolnieniom, czyli coś, z czym dzie-
cko utożsamia swoje dobre samopoczucie. To właśnie ono jest 
źródłem motywacji, pobudzającej do działania zgodnie 
z pragnieniami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy istnieje moż-
liwość swobodnego wyboru.

W pierwszych latach nauki zainteresowania dziecka są 
nietrwałe, w związku z tym trzeba je pielęgnować, stwarzać 
odpowiednie warunki do ich rozwoju. Jest to jedno z najważ-
niejszych dla mnie zadań. Realizuję je w różny sposób. W roku 
szkolnym 2018/2019 wdrożyłam innowację pedagogiczną Oto 
ja – naukowe rozważania pierwszoklasisty. 

Projekt edukacyjny skierowany był do wszystkich moich 
podopiecznych. Zajęcia projektowe miały różnorodną tema-
tykę, wynikającą z zaciekawienia dzieci omawianymi podczas 
lekcji zagadnieniami. Jedno z nich zrodziło problem: Czy moż-
na czerpać papier sitem? Aby go rozwiązać w klasie ruszyła 
fabryka papieru. Pierwszoklasiści z różnych papierowych od-
padków starali się wyprodukować papier tzw. czerpany. Przy 
tej okazji rozmawiali na temat ekologii, znaczenia i ochrony 
lasów, konieczności i sposobów segregacji odpadów, przypo-
mniały sobie pojęcie recyklingu. Natomiast w ramach realiza-
cji projektu SZWU pt. Ku przyszłości – dzisiaj jesteśmy ucznia-
mi, jutro będziemy pracownikami, oglądając film edukacyj-
ny, poznawały pracę ludzi zatrudnionych w tartakach i zakła-
dach papierniczych. 

Wraz z nadejściem wiosny i pojawieniem się nowalijek 
pojawił się problem wartości odżywczych warzyw i owoców. 
Uczniowie próbowali wówczas odkryć, gdzie kryją się witami-
ny i czy mają „kwaśne” miny? Odpowiedzi na to pytanie szu-
kali, pracując na zajęciach metodą stacji badawczych. Na po-
szczególnych stanowiskach badali przyniesione okazy, a wyko-
rzystując różne źródła wiedzy: Internet, książki kucharskie, 
czasopisma, albumy, teksty popularno-naukowe z podręczni-
ka, poznawali ich skład, tj. zawartość witamin i minerałów, 
znaczenie poszczególnych witamin dla zdrowia, konsekwen-
cje ich niedoboru. Wykorzystywali przy tym własną wiedzę, 
wymieniali się podczas dyskusji panelowej swoimi wiadomoś-
ciami. 

Zespoły na stacjach badawczych tworzyłam sama, bio-
rąc pod uwagę możliwości uczniów. W ten sposób ci, którzy 
już dobrze czytali, mogli pochwalić się opanowaną w dużym 
stopniu umiejętnością i ją udoskonalać na różnych tekstach. 
Ci zaś, którzy byli bardzo sprawni manualnie, mieli okazję 
prezentacji i sprawdzenia swoich uzdolnień w tym zakresie. 
Dzieci, które lubią pomagać mamie w kuchni, mogły wykazać 
się talentem kulinarnym przy sporządzaniu pysznych sałatek 
warzywno-owocowych. 

INSPIRACJE - MOTYWACJE, CZYLI KILKA POMYSŁÓW 
NA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

Zapraszamy szkoły i placówki do elitarnego grona 
Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia 

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień funkcjonuje od dwudziestu lat! Jednym z jego filarów jest Dolnośląska Sieć Szkół 
Wspierających Uzdolnienia, którą tworzą dolnośląskie szkoły i placówki (przedszkola). Drogę do sieci, wyznaczoną przez Regu-
lamin akredytacji szkół Dolnego Śląska w obszarze wspierania uzdolnień, znajdziecie Państwo na stronie dodn.dolnyslask.pl. 
Gorąco zapraszamy do elitarnego grona szkół, które posiadają prestiżowy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Punk-
tem wyjścia do ubiegania się o wszczęcie postępowania akredytacyjnego jest pisemne wystąpienie Dyrektora szkoły/placów-
ki do Dyrektora DODN, działającego w imieniu Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień, współtworzonej przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz   organizacje pozarządowe, realizujące zadanie w ramach Konkursu zDolny Śląsk. Do 
wniosku o przyjęcie do grona DSSWU dołączony musi być szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień, 
który spełnia główne założenia: systemowość rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju uczniów, egalitarną definicję zdolne-
go (każdy jest zdolny do rozwoju na swoją indywidualną miarę), zaangażowanie całej społeczności szkolnej, planowanie dzia-
łań, w tym kształtowanie oferty zajęć pozalekcyjnych na podstawie wyników diagnozy, szeroką współpracę ze środowiskiem 
lokalnym.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ
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Ponieważ mam w klasie uczniów, których mimo wszyst-
ko trudno przekonać do codziennego spożywania warzyw, ca-
łe zajęcia przeplatane były zabawami w formie konkursowej, 
wymagającymi spożycia owoców i warzyw. 

Owocowo-warzywne zajęcia tak bardzo spodobały się mo-
im uczniom, że przy okazji poznawania tradycji wielkanoc-
nych postanowiliśmy rozwiązać następną zagadkę: Czy kura 
może znosić złote jaja? i odpowiedzieć na klasyczne pytanie: 
Co było pierwsze, kura czy jajko?

Podczas lekcji eksperymentalnej, prowadzonej metodą 
laboratoryjno-stacyjną,  pierwszaki doskonaliły swoje umiejęt-
ności: obserwowania, doświadczania i eksperymentowania, for-
mułowania pytań i prostych wniosków na podstawie praktycz-
nych działań, korzystania z różnych źródeł informacji, a także 
własnej, dotychczas posiadanej wiedzy, np. na temat innych 
niż ptaki zwierząt, składających jaja. Poznawały również: 

- budowę jajka, rolę i wartości odżywcze jego części skła-
dowych; 

- pojęcia: ornitolog, komórka jajowa, kawior; 
- znaczenie jajka w obrzędowości ludowej;
- tradycje wielkanocne związane z ozdabianiem jaj;
- czynniki wpływające na kolor ich skorupki oraz żółtka.
I w tym przypadku każde dziecko miało możliwość po-

chwalenia się swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami 
i sprawnościami, a przy okazji mogło świetnie bawić się w gro-
nie rówieśników. Dlatego wszyscy uczestnicy zajęć wyszli z nich 
w doskonałych humorach.

Moje wieloletnie obserwacje uczniów potwierdziły, że dla 
małych dzieci najbardziej interesujący jest świat przyrody, 
a zwłaszcza zachodzące w nim zjawiska. Dlatego, gdy oma-
wialiśmy zagadnienia związane z pogodą, narodziły się nowe 
problemy, które moi pierwszoklasiści chcieli koniecznie roz-
wikłać, dotyczące najpotężniejszych żywiołów: wody, ognia 
i powietrza. 

W związku z tym przeprowadziłam zajęcia, które umoż-
liwiły dzieciom uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czy nale-
ży się bać ognia i czy ogień może być zimny? i Czy woda i po-
wietrze zawsze są przeźroczyste i mogą mieć zapach? Rów-
nież i te lekcje poprowadziłam metodami aktywnymi: stacji 
badawczych, eksperymentów i doświadczeń, zabaw zmysło-

wo-badawczych, obserwacji, dyskusji, burzy mózgów, dramy, 
tworzenia mapy pojęciowej, a dodatkowo na zajęciach o og-
niu - działań praktycznych, na które zaprosiłam strażaka, tatę 
jednej z moich uczennic. 

Próbując rozwiązać zagadki przyrodnicze, związane z wo-
dą i powietrzem, dzieci badały właściwości i czystość wody. 
Przy okazji poznawały sposoby jej oczyszczania przez filtro-
wanie oraz czystość powietrza w miejscach najbardziej go za-
nieczyszczających (zajęcia w terenie). Poznawały znaczenie 
tlenu i wody dla życia na Ziemi oraz sposoby ochrony przy-
rody, w tym wody i powietrza. Zaznajamiały się z pojęciami: 
oczyszczalnia ścieków, filtrowanie, emisja spalin. Bawiły się 
w wytwarzanie wiatru, poznawały jego siłę i możliwości jej 
wykorzystania do produkcji prądu, do napędzania jednostek 
pływających i latających (latawiec, lotnia, balon), umożliwia-
nia lotu ptakom itp. 

Do zabaw z wodą wplotłam elementy edukacji matema-
tycznej, wprowadzając pojęcia pojemności litr i pół litra, po-
kazując dzieciom, jak wykorzystać szklankę jako jednostkę 
miary przydatną w kuchni.

Realizując z kolei zagadnienia związane z ogniem, umoż-
liwiłam uczniom poznanie tego żywiołu jako sprzymierzeń-
ca i wroga człowieka. Udało się to dzięki  możliwości obej-
rzenia filmu edukacyjnego, doświadczeniom i eksperymen-
tom z ogniem, w tym badaniem właściwości palnych różnych 
materiałów, opowiadaniem historii, jak człowiek udomowił 
ogień, zabawom w układanie paleniska z patyków. 

Dużą atrakcją było spotkanie ze strażakiem, który przy-
pomniał dzieciom zasady i formę zgłaszania zdarzenia, zwią-
zanego z pojawieniem się ognia. Zaprezentował podstawowy 
sprzęt i elementy ubioru strażaka, zademonstrował ich uży-
cie, wyjaśnił sposoby gaszenia pożaru w zależności od źródła 
jego powstania, przeprowadził krótki kurs udzielania pierw-
szej pomocy. 

Mimo tego, że wszystkie opisane formy wymagają sta-
rannego przygotowania, przemyślenia organizacji z uwzględ-
nieniem posiadanych warunków i bazy dydaktycznej w szko-
le, a przede wszystkim możliwości, predyspozycji, potrzeb 
i oczekiwań dzieci, to są na pewno doskonałą formą nauki po-
przez zabawę i działania praktyczne. Dają najmłodszym ucz-

niom wiele okazji do pre-
zentowania własnych umie-
jętności, rozbudzają zain-
teresowania i ciekawość 
poznawczą, uczą kreatyw-
ności, a niejednokrotnie od-
krywają przed nimi samy-
mi ich mocne strony, które 
- umiejętnie wykorzystywa-
ne w dalszej pracy/nauce - 
przyczyniają się do osiągania 
sukcesów. 

Joanna Kubicka
Nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej 

im. K. K. Baczyńskiego 
w Strzelcach

(szkoła należy 
do Dolnośląskiej Sieci 

Szkół Wspierających 
Uzdolnienia)
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Język jest tworem społecznym i żywym. Rzeczywistość 
(w rozumieniu: realna i wirtualna) oddziałuje na niego, on 
zaś na nią i tworzy się skomplikowana sieć oddziaływań. Czy 
taka definicja języka nie uwodzi odniesieniem do mechani-
ki kwantowej? 

Pracownia języka polskiego to laboratorium, w którym 
dokonują się odkrycia. Zgodnie z definicją zauważamy tam - 
jeśli jesteśmy dość spostrzegawczy - skomplikowaną sieć od-
działywań. W tej kwantowej rzeczywistości płynne bywają 
role obiektów badawczych: uczniów, nauczyciela i podmiotu 
badań – języka ojczystego. Tu przekraczane są granice języ-
ka, tym samym granice świata. 

Najpierw praca (twórczy trening kompetencji 
językowych), jakbyśmy mieli wziąć udział w misji na Mar-
sa, a później satysfakcja z rozumienia znaczeń dosłownych 
i przenośnych, z mądrych konwersacji, relacji opartych na 
konstruktywnym dialogu.  

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach na-
leży do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnie-
nia i bardzo mocno zabiega o wspieranie sprawności języko-
wej wszystkich uczniów, uznając tę kluczową kompetencję 
za niezwykle ważną dla rozwoju. W szkole jest siedziba Od-
działu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Wałbrzy-
chu, którego mam zaszczyt być przewodniczącą. Taka obec-
ność zobowiązuje… W Statucie TMJP jest określony cel dzia-
łalności: krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą 
na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na ro-
zumieniu zjawisk językowych w ogóle. Realizacja tego celu 
winna służyć podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgno-
waniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej 
i kulturowej. Cel ten, choć inaczej sformułowany, obecny 
jest w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szko-
łach wszystkich typów. 

Mam dużą satysfakcję z udanych prób posługiwania się 
przez moich uczniów piękną polszczyzną, o czym  świadczą 

m.in. ich osiągnięcia na wojewódzkich i ogólnopolskich kon-
kursach przedmiotowych oraz artystycznych. 

Najcenniejszym doświadczeniem są jednak momenty, 
kiedy dziecko - oznajmiające na początkowych zajęciach 
niechęć do czytania, pisania i wypowiadania się - przedsta-
wia swoją pracę i jest to wyjątkowa, ciekawa wypowiedź, 
tak niepowtarzalna, że zauważa się poruszenie ucznia i po-
zytywne reakcje odbiorców (chwila równie piękna jak ta, 
uwieczniona na pierwszym zdjęciu splątanych kwantów).

Jeszcze dwa skojarzenia nauki języka polskiego z zasa-
dami działania świata. Ucząc, sama się uczę. Co dobre, wy-
próbowane, lubi być powtarzane (w przyrodzie i na lekcji). 

We wrześniu 2018 r. uczniowie ostatnich klas gimnazjum 
wymyślili, że po egzaminach oni posłuchają moich tekstów, 
skoro przez trzy lata nauki ja sprawdzałam ich prace. To by-
ło wyzwanie. Uczniowie określili (bo też tego ich nauczy-
łam) cele mojej wypowiedzi, temat, formę, złożyli też za-
mówienie na bohaterów opowiadania, o napisanie którego 
poprosili. 

Uczniowie klasy szóstej dowiedzieli się o projekcie star-
szych kolegów i mieli własny pomysł: po każdym cyklu zajęć 
nad konkretną formą wypowiedzi otwierali stronę platformy 
edukacyjnej z zasobami naszej sali wirtualnej, przywoływali 
NaCoBeZU i wg ustalonych zasad sprawdzali zadaną mi przez 
nich wypowiedź. Było o co walczyć! W końcu wspólnie budu-
jemy językowy obraz naszego świata. 

Małgorzata Chojda-Ozga
nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 2

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 
w Świebodzicach

(szkoła należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół 
Wspierających Uzdolnienia)

NIE MA TAKIEGO CZASU, 
KIEDY JĘZYK MNIEJ MOŻNA MIŁOWAĆ...
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Galeria N… działa w Jeleniej Górze  - w Filii Dolnoślą-
skiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 
- od 2004 roku. Jest nowatorską propozycją skierowa-
ną do środowiska oświatowego; promuje ona działalność 
artystyczną nauczycieli i uczniów, umożliwia wymianę 
doświadczeń, integrację środowiska oświatowego i lokalne-
go. Każdy kolejny wernisaż jest szansą dla wypromowania 
twórczości nieznanych, ale interesujących artystów, nie 
tylko tych  pracujących w szkołach. W galerii obok plasty-
ków amatorów swoje prace wystawiają także twórcy pro-
fesjonalni, prezentując różnorodne techniki, m. in. malar-
stwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, witraż, scenografię tea-
tralną. Galeria  to miejsce, w którym także    kultywowane 
są regionalizm, historia oraz aktualne działania w regionie  
- i nie tylko... Nauczyciele różnych specjalności często pro-
wadzą lekcje w Galerii N…, dzięki czemu uczniowie mogą 
przebywać w bliskim im świecie sztuki, w którym ekspona-
tów niejednokrotnie można dotknąć, przymierzyć je  czy 
wtopić się w ich tło! 

Galeria N… nietypowa, niesamowita, nauczycielska, no-
stalgiczna, niepokorna, niemożliwa…..

Niemożliwa? U nas możliwa. Właśnie w tym roku obcho-
dzimy piętnastolecie jej istnienia i przygotujemy 60. wernisaż 
(wynika z tego, że  co 3 miesiące mamy kolejną wystawę!). 
15 lat to dużo czy mało?  - ktoś uzna, że 15 lat to krótki czas… 
z pewnością będzie miał rację, ale dla mnie owe 15 lat pro-
wadzenia galerii to pasmo wielkich  sukcesów i wyzwań. Kiedy 
zaczynałam pracę,  nikt nie widział szans jej powodzenia. Sta-
wiano wiele pytań – m.in.:  kto zechce wystawiać swoje pra-
ce, gdzie będziesz szukała wystawców, na ile starczy ci deter-
minacji?... Wystarczyło jej na 15 lat i mam nadzieję, na kolej-
ne lata też. Będę teraz liczyła kolejne wystawy, kolejne mie-
siące, kolejne prace, kolejnych wspaniałych ludzi z pasją. Nie 
powiem, że spotkamy się po następnych 15 latach, ale zapra-
szam Państwa już dzisiaj na następny, kolejny i …. wernisaż. 
Być może dotrwamy do następnych 15 lat, a może liczmy już 
tylko kolejne lata - 16, 17, 18….

Czy warto było? Cóż może być piękniejszego niż otarta 
ukradkiem łza osoby, która po raz pierwszy jest najważniejsza 
w Galerii, stoi w blasku fleszy, głośno oklaskiwana i podziwia-
na... Może to najważniejsza chwila w jej życiu? Bo cóż mo-
że być piękniejszego i bardziej wzruszającego, gdy skrywa-
ne od lat pasje wydobędą się na światło dzienne, a dziesiąt-
ki oczu będą oglądały dzieła sztuki i dziesiątki ust powiedzą: 
to jest świetne, może ja też spróbuję? Może  będzie to tak-
że mój sposób na życie? Jakże piękne są chwile, kiedy artysta 
drżącym głosem powie Dziękuję! i dumny, z podniesioną gło-
wą, pełen wiary w siebie, zaczyna z optymizmem i bez obaw 
kroczyć krętymi ścieżkami życia. To dla tych  Ludzi warto  by-
ło i  jest nadal prowadzić Galerię N… niesamowitą, natchnio-
ną… nostalgiczną i możliwą. 

Właśnie tu po raz pierwszy wystawiali swoje prace ucznio-
wie Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze pod światłym kie-
rownictwem ich dyrektora, Andrzeja Blusza, który do dnia dzi-
siejszego jest współorganizatorem kolejnych wystaw.  Dzisiaj 
wielu z dawnych uczniów  studiuje na Akademii Sztuk Pięk-
nych, częstokroć - nawet za granicą, z możliwością przygoto-

wania własnych  międzynarodowych wystaw. Jednak do dnia 
dzisiejszego są oni związani z galerią, w której zrobili pierw-
szy krok; tu powracają i wystawiają swoje kolejne prace. 

Nasza Galeria N…jest jeleniogórskim magicznym miej-
scem, zmieniającym swe działania w rytmie ważnych chwil 
i świąt całego roku.  W blasku świec i magicznych świateł 
wchodziliśmy w świąteczny czas, po nim tanecznym krokiem 
rozpoczynaliśmy Karnawał. 

NALEŻY SWE SZCZĘŚCIE DZIELIĆ, BY JE POMNOŻYĆ 
– O GALERII N… W JELENIEJ GÓRZE

Żeby mógł przetrwać ten czas w pamięci młodych ludzi… (BB)

Następnie bajecznie kolorowe fotografie zabierały nas 
w różne miejsca, np. w podróż do głębin morskich, by wspól-
nie podziwiać wspaniałe muszle. Otwierały się przed nami nie-
dostępne jaskinie, ukazując niesamowite ornamenty, stwo-
rzone przez naturę. Spacerując promenadą  Galerii N…, prze-
nosiliśmy się do odległych miejsc i krain. Poznawaliśmy Ty-
rol, Ukrainę, Czechy, Niemcy, Austrię. Spotykaliśmy się w mię-
dzynarodowym towarzystwie, dla którego uniwersalnym ję-
zykiem były obrazy, twórczość i pasja. Zapach farby, błysk 
fleszy, delikatna linia grafiki zastępowały litery, słowa, zda-
nia. Nie zabrakło jednak działań regionalnych – byliśmy blisko 
lokalnej historii, obchodząc 900-lecie Jeleniej Góry, 50-lecie 
teatru, 35-lecie sztuki lalkarskiej w Jeleniej Górze  czy kolej-
ne   jubileusze Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go, 70-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Mo-
niuszki w Jeleniej Górze. Mogliśmy zaglądać do rekwizytor-
ni teatru, wspinać się na szczyty gór i szybować w przestwo-
rzach. Mistrz i uczeń wystawiali wspólnie  swoje prace. Kto 
był z nich bardziej stremowany - nauczyciel czy jego uczeń? 

Kiedy czujemy zmęczenie, przysiadamy na ławeczce w ta-
jemniczym zakątku i oddajemy się wspomnieniom, marze-
niom i zadumie. Niezwykła przyroda eksponowana na obra-
zach i fotografiach w Galerii N… zachęcała do odbywania spa-
cerów i odkrywania ciągle od nowa znanych nam miejsc. Po-
nadto przepiękne koncerty, reżyserowane przez Elę Terlegę, 
wykładowcę Państwowej Szkoły Muzycznej, wprowadzały nas 
w nastrój kolejnych cudownych chwil, spędzanych w Galerii, 
gdyż  uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły,  artyści z je-
leniogórskiej filharmonii  czy inni wielbiciele muzyki darowa-
li nam  chwile radości, spokoju, odpoczynku od zgiełku dnia 
codziennego. 

Galeria N… to także miejsce, w którym dzieci i młodzież 
poznają tajniki technik plastycznych i fotograficznych. Właś-
nie tutaj  autorzy prac rozpoczynali swoją drogę do sławy i ka-
riery - mam nadzieję, że o tym pamiętają… 
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Miejsce takie jak  Ga-
leria N… można stworzyć 
w każdej przestrzeni 
szkoły - w auli szkolnej,  
na korytarzu, w klasie. 
Chodzi o to, by przygoto-
wać enklawę do ukazania 
siebie, swoich pasji, ma-
rzeń, pragnień – aby za-
prezentować siebie z in-
nej, niejednokrotnie nie-
znanej dla innych stro-
ny. Czy Państwo Nauczy-
ciele skorzystają z pod-
powiedzi, zależy tylko 
od  każdego Czytelnika. 
Sprawdziłam te działania 
na przestrzeni wielu lat 

i zrozumiałam, że naprawdę warto tak pracować -  nie 
tylko dla siebie, ale  przede wszystkim dla drugiego czło-
wieka.

Galeria N… jest dla wszystkich. Dla tych, którzy tworzą od 
lat, i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swą drogę twór-
czą. To szczęśliwe miejsce. Warto się odważyć i spróbować 
działań artystycznych. Czekam na Ciebie – i także  na Ciebie, 
drogi Czytelniku… Czekam na Was. Teraz to Państwo muszą 
zrobić swój pierwszy krok w dziedzinie sztuki. Zadam pytanie: 
Kiedy nastąpi Twój wernisaż? 

Niewielkie Prusice znajdują się na trasie Trzebnica - 
Żmigród. Kto zaplanuje tam odwiedziny,  znajdzie się w czwo-
roboku rynku, z którego dotrze do najciekawszych miejsc mia-
steczka. Centralnie jest ulokowany odrestaurowany  ratusz, 
a w zabudowie rynku można dostrzec kilka pięknych kamie-
niczek, niektóre z nich także doczekały się renowacji. Naj-
ważniejszym miejscem dla nas, w kontekście treści artykułu,  
jest dostrzegalny z okolic ratusza kościół św. Jakuba. Właśnie 
tam znajduje się prusicki klejnot sztuki rzeźbiarskiej – sarko-
fag feldmarszałka hrabiego Melchiora von Hatzfelda, wykona-
ny  z marmuru i alabastru przez wybitnego rzeźbiarza, mistrza 
Achillesa Kerna we Forchtenbergu. Został on przywieziony do 
Prusic w 1663 roku. W jakich okolicznościach historycznych 
doszło do jego wykonania i umieszczenia w Prusicach?

Międzynarodowe losy Prusic przed rządami Hatzfel-
dów…

Polska historia Prusic rozpoczęła się ok. 1287 roku, kiedy 
to książę Henryk Probus ulokował je na prawie średzkim. Na-
stępnie, po podziale dzielnicowym Śląska, ziemie te należa-
ły najpierw do księstwa wrocławskiego, potem – istniały na 
pograniczu księstwa głogowskiego i wrocławskiego, by na ko-
niec stać się częścią księstwa oleśnickiego.  W roku 1329 ksią-
żę Konrad Oleśnicki, podobnie jak inni książęta śląscy, złożył 
hołd Janowi Luksemburczykowi i Prusice stały się częścią len-
na czeskiego. 

Koleje losu Prusic były niezwykle dynamiczne - w związku 
z aktywizacją osadnictwa na prawie niemieckim stawały się 
one zastawem oraz własnością przybyszy (Heinricha Biberste-
ina, Hainerusa von Prittlitza), okresowo powracały jednak we 
władanie Piastów śląskich. Ostatni piastowski właściciel, Kon-

rad X Biały, bezpotomny książę oleśnicki, zmarł w 1492 roku. 
Pod koniec jego życia, w latach 1491-1492, wzniesiono w Pru-
sicach późnośredniowieczny kościół św. Jakuba Starszego, bu-
dowlę istniejącą do dzisiaj. Śmierć księcia  spowodowała na-
danie Prusic (będących częścią milickiego państwa stanowe-
go), Sigismundowi Kurzbachowi przez króla Czech, Władysła-
wa Jagiellończyka. Po śmierci barona w 1521 roku synowie po-
dzielili majątek na baronat milicki i żmigrodzki - z Prusicami. 
Czeska historia tego miejsca zakończyła się po bitwie pod Mo-
haczem i śmierci króla Ludwika II Jagiellończyka, kiedy króle-
stwo Czech ze Śląskiem stały się własnością austriackich Habs-
burgów. Od tego czasu rozpoczął się kolejny rozdział historii 
ziemi prusickiej, związany z panowaniem austriackim.

Syn Sigismunda, Heinrich Kurzbach, który objął Żmigród 
z Prusicami, dbał o rozwój swych ziem. Za jego rządów Prusi-
ce rozwijały się intensywnie, m.in. uzyskały szpital dla ubo-
gich (1548) oraz środki na jego funkcjonowanie, remonto-
wano mury obronne (1550 – odnotowano zakup cegieł na ten 
cel), ponadto magistrat wykupił od barona słodownię i opła-
cał piwowara. Nieszczęściem dla Prusic była epidemia dżu-
my w 1560 roku, spowodowana głównie złym stanem sanitar-
nym miejscowości.  W roku 1567 roku zmarł Heinrich Kurzbach 
- stało się to we Wrocławiu, na zamku książęcym, w którym 
pełnił funkcję podskarbiego książęcego. Jego zwłoki zostały 
przewiezione i umieszczone w prusickim kościele św. Jaku-
ba przy zakrystii. Państwo stanowe z Prusicami dostało się we 
władanie syna Heinricha Kurzbacha, Sigismunda II, uważanego 
za skłonnego do awantur i mocno niezrównoważonego.  Za je-
go rządów Prusice powtórnie nawiedziła klęska dżumy (1568), 
a miasto podupadło. Proces  zasiedlania miejscowości i przy-

I krótka refleksja na zakończenie: zdając egzamin na 
studiach, otrzymałam pytanie: jak przygotować dzieci do 
starości? Wtedy wydawało mi się ono bardzo dziwne - dzi-
siaj już nie, bo w wyniku aktywnej działalności galerii, czy-
li  prowadzenia w niej warsztatów, różnych lekcji, wpro-
wadzania dzieci w świat sztuki, a przede wszystkim -  pod-
noszenia  ich poczucia własnej wartości, ukazywania włas-
nych możliwości,  rozwijania ich zainteresowań, możemy  
sprawić, że będą wiedziały,  jak rozwijać i pielęgnować swe 
pasje po zakończeniu aktywności zawodowej... by dzielić 
i mnożyć swoje szczęście!

Bogusława Bogucka
Kierownik  Filii w Jeleniej Górze, DODN we Wrocławiu 

Kurator Galerii N…

Fot. Kurator Galerii N… - Bogusława Bogucka

NADE WSZYSTKO POKÓJ I PRZYJAŹŃ… - 
o najpiękniejszym grobowcu  wojennym Śląska XVII stulecia w Prusicach
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wracania jej do poprzedniego stanu nie był prosty. W 1587 ro-
ku okolice Prusic najechał zbrojny oddział bandytów z terenu 
Rzeczypospolitej1. Polscy zbójcy zrezygnowali z kontynuacji 
wyprawy, kiedy dowiedzieli się, że formacja 700 pieszych pod 
dowództwem rycerza Hansa von Schweinichena, marszałka 
dworu księcia legnickiego, jest gotowa do walki z nimi. Prusi-
ce nadal pozostały pod panowaniem austriackim….

Od 1584 roku w Prusicach Heinrich  II von Kurzbach wpro-
wadził protestantyzm – wszystkie świątynie stały się ewan-
gelickie, także kościół św. Jakuba. Kolejny baron Kurzbach, 
Heinrich III, uważany był za jednego z największych utracju-
szy tej epoki - tak zadłużył dobrze prosperujący majątek żmi-
grodzki z Prusicami, że w 1592 roku żmigrodzkie państwo sta-
nowe zostało zakupione przez Adama Schaffgotscha (w rok 
później transakcję zatwierdził austriacki cesarz). Prusice po-
zostały w rękach rodu do 1635 roku, kiedy ścięto Hansa Ulri-
cha Schaffgotscha za udział w antycesarskim spisku.

Następnym właścicielem żmigrodzkiego państwa stano-
wego został Melchior Hatzfeld, przedstawiciel rodu niezwykle 
ważnego dla historii Prusic.

Hatzfeldowie w Prusicach
Melchior Hatzfeld, wybitny austriacki dowódca wojskowy, 

był przez rodziców od najwcześniejszych lat życia przygoto-
wywany do stanu duchownego i nawet uzyskał w wieku 13 lat 
stopień diakona. Jednakże po studiach we Francji  w 1620 r. 
wstąpił do wojska cesarskiego i szybko awansował na stano-
wisko oficerskie. W 1632 roku został pułkownikiem,  a w 1635 
– feldmarszałkiem. Uzyskał także tytuł hrabiowski. Za zasłu-
gi wojenne hrabia Melchior von Hatzfeld został odznaczo-
ny Orderem Złotego Runa. Jako wierny poddany przez cały 
czas prowadzenia wojny trzydziestoletniej wspierał finanso-
wo swego monarchę. Cesarz Ferdynand III spłacił Hatzfeldo-
wi swoje zadłużenie, przekazując mu w 1641 r. Prusice i całe 
żmigrodzkie państwo stanowe. 

Po zawarciu pokoju westfalskiego doszło do bezkompro-
misowej rekatolizacji także na ziemiach feldmarszałka Mel-
chiora Hatzfelda. Pochodził on przecież z rodu zawsze wier-
nego religii katolickiej, prawdopodobnie jego potomkowie 
uczestniczyli w przeszłości w wyprawach krzyżowych rycer-
stwa europejskiego do Ziemi Świętej. Nie dziwi zatem fakt, 
iż od 1654 roku rozpoczął się niekoniecznie pokojowy proces 
przejmowania protestanckich kościołów w Żmigrodzie, Prusi-
cach i innych miejscowościach żmigrodzkiego państwa stano-
wego. Bezlitosne traktowanie luteran (kary pieniężne za uni-
kanie chrztu i komunii w obrządku katolickim, zakaz prowa-
dzenia nabożeństw protestanckich, nadgorliwość w proce-
sie szerzenia katolicyzmu przez sprowadzonych tam jezuitów 
oraz religijna bezwzględność samego Hatzfelda) spowodowa-
ło wielkie protesty ludności. Dynamiczna rekatolizacja  od bli-
sko 100 lat protestanckich Prusic doprowadziła do eskalacji 
wrogości wobec jezuitów – musieli oni opuścić miasto w 1657 
roku. Zastanawia fakt, iż Melchior Hatzfeld wolał przebywać 
na Śląsku w skromnym drewnianym wiejskim dworku w Po-
widzku, zamiast w swych zamkach w Nadrenii lub w Turyngii. 
Wg Ireneusza Kowalskiego, miał nadzieję otrzymać tytuł ksią-
żęcy od cesarza Ferdynanda III za zasługi wojenne i szerzenie 
katolicyzmu na Śląsku2. Owo marzenie nie ziściło się, gdyż po-
woli zbliżał się kres jego życia!

Lata 1655-1660 były dla Rzeczypospolitej szczególnie 
trudne – trwała wtedy walka z potopem szwedzkim. W związ-
ku z tym król Jan Kazimierz poprosił cesarza Austrii o pomoc. 
Wysłał on w 1657 roku swego wybitnego dowódcę, feldmar-
szałka Melchiora Hatzfelda, z korpusem 16 tysięcy żołnierzy. 
Podążyli oni na odsiecz Krakowa zajętego przez Szwedów. Po 
kilku miesiącach uciążliwych walk o Kraków Hatzfeld wyko-
rzystał doświadczenie zdobyte podczas wojny trzydziestolet-

niej. Aby nie tracić swych żołnierzy, użył fortelu: polecił zgro-
madzić wszystkie armaty przed murami obronnymi krakow-
skiego Kazimierza. Po oddaniu 460 strzałów oczom żołnierzy 
ukazała się ogromna wyrwa w murze, przez którą przypusz-
czono szturm. Kraków zdobyto i Jan Kazimierz mógł bez prze-
szkód wjechać na Wawel. 

Była to ostatnia bitwa Melchiora Hatzfelda – podczas ob-
lężenia ciężko zachorował, przypuszczalnie na tyfus. Został 
przewieziony podwodą (furmanką wypożyczoną na potrzeby 
wojska) do dworku w Powidzku, gdzie zmarł w styczniu 1658 
roku. Jego ciało zostało zabalsamowane, złożono je w cyno-
wej trumnie w kościele w Żmigrodzie. Jednakże Herman, brat 
Melchiora, postanowił  go upamiętnić w sposób szczególny…

Grobowiec Melchiora Hatzfelda w Prusicach - dzieło 
sztuki symbolem protestu przeciwko wojnie

Zgodnie z życzeniem Melchiora jego serce spoczęło 
w górnym kościele w Laudenbach (Badenia-Wirtembergia)3 
w maju 1658 roku. Natomiast  brat, Herman Hatzfeld, wybu-
dował dla zmarłego barokową kaplicę w kościele w Prusicach 
(w obecnym kościele św. Jakuba). U znanego rzeźbiarza, mi-
strza Achillesa Kerna, w warsztacie znajdującym się we For-
chtenbergu, zamówił dwa bardzo do siebie podobne sarko-
fagi (tumby) z marmuru i alabastru. Pierwszy, wykonany do 
kościoła w Laudenbach, ustawiono w 1659 roku, dlatego też 
– w związku z pośpiechem towarzyszącym wykonaniu – w po-
równaniu do prusickiego był mniej dopracowany. W 1663 ro-
ku części sarkofagu przewieziono z Forchtenbergu do Prusic, 
gdzie musiały oczekiwać jeszcze przez cztery lata na zakoń-
czenie budowy kaplicy. Po jej ukończeniu 5 marca 1667 roku 
pochowano tam ciało Melchiora Hatzfelda. 

Zapewne intencją mistrza Achillesa Kerna nie było prag-
nienie, by skłonić podziwiających jego arcydzieło do reflek-
sji na temat okrucieństwa wojny. Jednakże obecnie, kiedy 
w prusickim kościele św. Jakuba oglądamy ten przepiękny sar-
kofag, możemy zinterpretować sceny wojenne, oddane z pie-
tyzmem i  artystyczną finezją,  jako ostrzeżenie przed pro-
wadzeniem wszelkich działań wojennych.  Na tumbie ogląda-
my dwanaście scen wojennych, wyrzeźbionych niezwykle re-
alistycznie. Sceny batalistyczne odtwarzają wiernie wyposa-
żenie wojska z tamtego okresu. Pola bitewne ukazują obrazy 
przepełnione ludzkim cierpieniem – żołnierskie szarże kończą 
się śmiercią walczących, ich konie, wydawać by się mogło, 
chcą ich unieść jak najdalej od zagłady, poza obręb płasko-
rzeźby, aż poza tumbę, do naszego świata… Inne części dzieła 
ukazują cierpienie, lęk, łzy walczących żołnierzy. Ich gesty są 
pełne rozpaczy, gdyż mają świadomość efemeryczności swe-
go życia w obliczu zmasowanych działań wojennych. Inni żoł-
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nierze już postradali życie, niebawem po ich zwłokach prze-
jadą następni walczący. Niektórzy wojskowi, poranieni, wraz 
ze swymi pokonanymi w boju końmi, wspólnie z nimi upadają 
na ziemię, przytłoczeni przez masę nacierających żołnierzy… 
Rzec by można – wcześniejsza  odsłona współczesnej  Guerni-
ki Picassa… 

Przypisy:
1 I. Kowalski, Od Piastów po powiat milicko-żmigrodzki, [w] Prusice, Prausnitz, Pruśnica, Prusznica. 
Dzieje miasta i gminy 1287-2017. Portret samorządu dolnośląskiego, s.17.
2 Op.cit.,s.23.
3 J.i M. Radzikowie, Tumba grobowa feldmarszałka Hrabiego Melchiora von Hatzfelda w kościele 
św. Jakuba w Prusicach, [w:] „Brzask, Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej”, 
Trzebnica 2006, s. 89.
4 Op.cit., Radzikowie, s. 90.

W pobliżu postaci Melchiora von Hatzfelda, spoczywają-
cego na tumbie, pojawił się akcent polski - została wyrzeź-
biona panorama Krakowa i obóz wojskowy, miejsca ostat-
nich wojennych dokonań feldmarszałka… Hrabiego uwiecz-
niono w szatach rycerza, zbroi, z insygniami dowódcy, uka-
zując także świadectwo jego dokonań – kopię Orderu Złotego 
Runa za zasługi wojenne, przyznanego mu przez cesarza Fer-
dynanda III. Jednakże w obliczu śmierci ziemskie zaszczyty 
nie mogą nikomu przywrócić życia, a śmierć może człowie-
ka spotkać nie tylko w wyniku bezpośredniego udziału w wal-
ce, ale także pośrednio, jak stało się z feldmarszałkiem Hat-
zfeldem. O ulotności nawet najbardziej bohaterskiego ży-
cia przekonuje także łaciński napis na jego tumbie: Ten gro-
bowiec kazał wykonać pogrążony w smutku brat Herman, 
dla swojego ukochanego brata Melchiora Hatzfelda i złożyć 
w nim jego ciało. Wy, potomkowie, podążajcie z wdzięcz-
nymi myślami za jego przykładem pobożności - tu spoczy-
wa ciało pana hrabiego Melchiora Hatzfelda, w którym na-
stępcy posiadają, co pożądają. Żyjąc w tradycyjnej wierze, 
nie był podobny do żadnego innego, nie miał sobie równe-
go w trafności i chwale wojennej. Hatzfeld, który zdobył 17 
umocnień i wygrał 15 bitew, zmarł jako zwycięzca.4 A mo-
że wolałby żyć dłużej niż za wszelką cenę odbierać Kraków 
Szwedom?...

Piękno kaplicy Hatzfelda nierozerwalnie łączy się z wymo-
wą łacińskiego zwrotu Memento mori – w bogatą dekorację 
ścienną została wkomponowana autentyczna czaszka!  Ota-
czają ją, po obu stronach, dwa anioły, jeden  grający, dru-
gi – rozpaczający nad nieuchronnością śmierci… Pojawia się 
też element zdobniczy rodem z danse macabre – stylizowa-
ny szkielet, który nawiązuje do zwycięstwa śmierci. To kolej-
ne potwierdzenie faktu, że największe zasługi nie są w stanie 
człowieka przed nią ocalić! 

Kaplica jest bogato zdobiona, jej strop i ściany pokrywa 
bogata dekoracja sztukatorska, zachwycają zwłaszcza prze-
piękne ornamenty roślinne oraz 14 aniołków i 5 putt. Ta de-
koracja jest dziełem północnowłoskich sztukatorów – Carla 
Rossiego (1663-64) oraz Dominica i Antonia Rossiego.

Należy podkreślić, że prusicka kaplica wraz z tumbą jest 
doskonale utrzymana. Bliźniaczy sarkofag w kaplicy kościoła 
w Laudenbach uległ erozji z powodu wielkiej wilgotności po-

wietrza i niskich temperatur; obecnie podejmowane są zabie-
gi konserwatorskie w celu jego ocalenia. 

W końcu XIX wieku zapomniano, kto był twórcą prusickiego 
dzieła sztuki. Lokalizowano go w Holandii lub we Włoszech…, 
a rozwiązanie zagadki było znacznie bliżej, bo w Niemczech! 
Mieszkańcy Prusic nadal pozostają w bliskim związku z miesz-
kańcami Laudenbach (Prusice i Laundenbach to obecnie mia-
sta partnerskie).

 Niemcy sponsorowali proces restauracji grobowca – nic 
dziwnego, przecież serce Hatzfelda pozostało w Laudenbach, 
lecz jego ciało spoczywa w polskich Prusicach. 

Sceny batalistyczne na tumbie feldmarszałka Melchio-
ra Hatzfelda niosą uniwersalne przesłanie, aktualne w każ-
dym momencie istnienia Europy – nigdy więcej wojen! Sens 
owego stwierdzenia należy odnieść do skomplikowanych 
dziejów Prusic…

Odwiedźmy to miejsce, aby się przekonać, że obejrzy-
my tam najpiękniejszy grobowiec wojenny Śląska XVII stule-
cia i zrozumieć, niestety, że ludzkość nadal nie potrafi wyrzec 
się agresji…

Literatura:
1. I. Kowalski, Od Piastów po powiat milicko-żmigrodzki, [w:] 

Prusice, Prausnitz, Pruśnica, Prusznica. Dzieje miasta i gminy 1287-
2017. Portret samorządu dolnośląskiego.

2. J. i M. Radzikowie, Tumba grobowa feldmarszałka Hrabie-
go Melchiora von Hatzfelda w kościele św. Jakuba w Prusicach, [w:] 
Brzask, Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Trzeb-
nica 2006.

Zdjęcia wykonał Edward Rybczyński.

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu
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WARTO

Nawet najwięksi zwolennicy cy-
frowego życia zaczynają  dostrze-
gać zagrożenia wynikające z nie-
ograniczonego dostępu wszystkich 
ludzi do  różnorodnych treści w in-
ternecie; zdarzają się, na szczęś-
cie,  artykuły ukazujące alterna-
tywne sposoby przygotowania ko-
lejnych pokoleń cyfrowych tubyl-
ców do umiejętnej selekcji infor-
macji podczas wykorzystywania in-
ternetowych zasobów… 

W związku z tą refleksją na-
wiążę do treści artykułu Aleksan-
dry Kisiel, zamieszczonego w Wir-
tualnej Polsce (dostęp 28.06.2019), 

pod znamiennym tytułem – Przedszkole bez komputerów to dzisiaj 
luksus. Rodzice płacą za nie krocie. Czytamy w nim: Magdalena za 
przedszkole dziecka płaci 3,5 tysiąca  zł miesięcznie. Jej córka uczy 
się francuskiego, zbiera patyki i tapla w błocie. W przedszkolu po 
„multimedialnej tablicy” i elektronicznych gadżetach nie ma śladu. 
Bo „nowoczesne przedszkole” pełne bajerów to nie sprawa dla boga-
czy. Dlaczego tak się dzieje – skąd takie wypowiedzi?

Wielokrotnie na łamach Obliczy przywoływałam treści pozycji, 
które ostrzegały Czytelników przed groźnym wpływem nadmiernego 
zaufania do elektronicznych przyjaciół człowieka; były to m.in. książ-
ki  Manfreda Spitzera pt. Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawia-
my rozumu siebie i swoje dzieci oraz Cyfrowe życie. Jak cyfrowe ży-
cie rujnuje nasze zdrowie…

Co zyskują dzieci wychowujące się bez elektronicznych gadżetów 
w elitarnych przedszkolach? – przede wszystkim socjalizujący je nie-
ustanny kontakt z drugim człowiekiem, indywidualną opiekę i możli-
wość funkcjonowania w małych grupach. Największą korzyścią jest 
jednak uzyskanie szansy rozwoju umiejętności społecznych, włas-
nej kreatywności i możliwości przygotowania do samodzielnego życia 
w myśl koncepcji Marii Montessori, która zalecała nauczanie dzieci 
praktycznych umiejętności i pielęgnację ich niezależności (co może 
się nie spodobać przyszłym szefom korporacji…)

Kolejnym krokiem na drodze ku wyzwalaniu z dominacji cyfrowe-
go śmietnika i jego degenerującego wpływu na kształtowanie systemu 
wartości może być odzwyczajanie od stałego  obcowania z negatywnym 
przekazem obecnym m.in. w mediach społecznościowych i innych arty-
kułach. Jak odzyskać ginący  świat wartości? Jedną z możliwości jest wy-
korzystanie kamishibai, działania wywodzącego się z Japonii. W pozy-
cji Noriko Matsui Wszystko o kamishibai. Pytania i odpowiedzi (Katowice 
2017) można uzyskać szereg wskazówek wspierających działania osób, 
pragnących zastosować ową sztukę (pochodzącą z ok. 1930 roku). Naj-
krócej mówiąc, kamishibai  jest inscenizacją wykorzystującą ilustracje, 
dlatego może stanowić skuteczne narzędzie wpływu w czasach domina-
cji cywilizacji obrazkowej… Warto podkreślić,  że kamishibai jest prze-
znaczone nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych; największą je-
go zaletą jest fakt, że niesie prawdę o życiu i pomaga w przekazie infor-
macji na temat różnych wartości. Podczas zapoznawania się z treścią re-
komendowanej pozycji uznałam, że w kamishibai  najcenniejsze jest, 
iż  opowiadający dodatkowo podsyca i intensyfikuje (…) uczucie rado-
ści, odwołując się do osobistych doświadczeń wszystkich uczestników. 
W ten sposób doświadczenie zbiorowe uwalnia doświadczenie indywidu-
alne i ukazuje wspólnotę doświadczeń istoty ludzkiej (str. 7).

Oto kilka uwag technicznych: kamishibai czyni możliwym nawią-
zanie bliskiego, osobistego kontaktu podczas przekazu budujących 
i mądrych treści, a nieustanna komunikacja między prezenterem i od-
biorcami stanowi niezbędny element wspólnego przeżywania świata 
przedstawionego. Podczas spotkania z grupą prezenter odczytuje in-
teresujący i wartościowy tekst, ukazując na specjalnie przygotowa-
nym parawanie ilustracje adekwatne do przekazywanych treści. Krót-
kie przerwy podczas przesuwania kolejnych plansz mają dawać czas 
na przemyślenie kolejnych sekwencji tekstu, związanych z pokazem 
ilustracji; to chwile wspólnej refleksji i podnoszenia poziomu koncen-
tracji na problemie… 

Szczegółowe wskazania dotyczące kamishibai zostały zawarte 
w rekomendowanej lekturze. Naprawdę warto spróbować tego dzia-
łania we współpracy z różnymi grupami wiekowymi!

Autorka książki podkreśla, że Ważne jest, żeby pokochać 
opowieść, którą się przedstawia i wczuć się w nią całym sercem 
(s.87). Z własnej praktyki mogę w tym celu polecić serię Balsamów 
dla duszy – może znajdą się tam nasze ukochane opowieści, któ-
re będą stanowiły wstęp/punkt wyjścia do wieloaspektowych roz-
ważań podczas analizy obowiązkowych lektur na lekcjach języ-
ka polskiego?... a może wykorzystamy je podczas lekcji wycho-
wawczych, np. w procesie kształtowania uczniowskiego poczucia 
własnej wartości?... Przekażmy wszystko, co dla istnienia ludzkie-
go najlepsze, a przynajmniej - spróbujmy! 

Niech zasoby internetu także posłużą do mądrych i przemyśla-
nych działań podczas lekcji dotyczących najcenniejszych ludzkich 
wartości…

Od Redakcji: Warsztaty dotyczące kamishibai znajdują się 
w ofercie DODN. Serdecznie zapraszamy na zajęcia, by profesjonal-
nie zanieść uczniom przesłanie budujące ich świat wartości w atrak-
cyjnej dla nich formie!

 dr Anna Stodolna-Rybczyńska
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu

 Kamishibai jako alternatywa  
dla cyfrowego życia?…

Willmann. Opus magnum 
(wystawa w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współ-

czesnej w Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu w okresie 
od 21 grudnia 2019 do 26 kwietnia 2020)

Willmann. Opus magnum to wielka wystawa monograficzna Mi-
chaela Leopolda Willmanna, jednego z najwybitniejszych artystów 
doby baroku w Europie Środkowej, zwanego śląskim Rembrandtem. 
Miłośnicy sztuki po raz pierwszy będą mogli w jednym miejscu obej-
rzeć ogromny wybór dzieł śląskiego mistrza; na tę ekspozycję zosta-
ną specjalnie wypożyczone obrazy m.in. z licznych świątyń oraz ko-
lekcji muzealnych.

Po przeszło 75 latach zagoszczą na Dolnym Śląsku obrazy ze 
słynnego cyklu Męczeństw Apostołów, które po wojnie znalazły schro-
nienie w kościołach warszawskich. To, że będziemy mieli sposob-
ność oglądać we Wrocławiu obrazy Willmanna pochodzące z Lubiąża, 
a w szczególności ten jego imponujący cykl Męczeństw Apostołów, to 
doprawdy wydarzenie historyczne – mówi Piotr Oszczanowski, dyrek-
tor Muzeum Narodowego we Wrocławiu i kurator wystawy.

Bardzo intensywne badania naukowe, jakie prowadzone były 
w ostatnim dwudziestoleciu, zaowocowały świadomością, iż temu 
artyście bezwzględnie należy się w XXI wieku nowa, monograficzna, 
przekrojowa i prezentująca wszechstronność jego talentu wystawa 
muzealna - i taką właśnie planuje Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
pod koniec roku 2019. Zostanie ona zaprezentowana w nowoczesnej 
przestrzeni wystawienniczej Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztu-
ki Współczesnej, otwartego w 2016 roku nowego oddziału Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Ukazanie dzieł Willmanna w oryginal-
nej scenografii, z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezen-
tacyjnych i możliwości, jakie niosą ze sobą przestrzenie Pawilo-
nu Czterech Kopuł, jest nie tylko wyjątkowym wyzwaniem dla mu-
zealników, ale przede wszystkim próbą złożenia spektakularnego 
hołdu najwybitniejszemu artyście, jaki kiedykolwiek żył i tworzył 
na terenie Śląska.

Wystawie będzie towarzy-
szył niezwykły album, do któ-
rego teksty napisali m.in. Ma-
ja Komorowska, Ewa Kuryluk, 
Jacek Dehnel i Waldemar Krzy-
stek.

Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu przygotowało rów-
nież specjalny program wy-
darzeń towarzyszących oraz 
atrakcyjną ofertę dla szkół. 
Szczegóły wkrótce na mnwr.pl 

(materiały prasowe Muze-
um Narodowego we Wrocławiu)

Nic nie stracisz, jeżeli twoją świecą zapalisz świe-
cę kogoś drugiego. (przysłowie duńskie)






