TEMAT

Na wstępie istnienia
„OBLICZY”– pisma DODN…
Ten tylko ani jednego dnia nie utraci, kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.
(Ignacy Krasicki)

W związku z ukazaniem się 1. numeru pisma „Oblicza”,
przygotowanego do druku przez pracowników DODN, warto
powiedzieć słów kilka o pracy tej instytucji oświatowej, której misją jest ukierunkowanie na sukces szkoły (nauczycieli i uczniów), opartej na społeczeństwie wiedzy, wymagającej twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.
Do zadań statutowych Ośrodka należy: planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz
nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku
edukacyjnego, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. Zadania te realizowane są wielorako – m.in. przez organizację kursów doskonalących, konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, realizację programów wsparcia szkół i placówek
w ich projakościowym rozwoju, tworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, udzielanie konsultacji
indywidualnych i grupowych oraz działalność promocyjno-wydawniczą.
Obecnie w DODN realizowane są wieloaspektowe, niezwykle aktualne działania. Między innymi rozpoczęto prace
nad realizacją projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, finansowanego ze środków UE. Głównym celem projektu będzie
poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych poprzez działania warsztatowo – laboratoryjne, adresowane do uczniów
www.dodn.dolnyslask.pl

i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz przez organizację warunków dla staży uczniowskich u pracodawców.
Innym niezwykle potrzebnym i aktualnym działaniem
DODN we Wrocławiu jest realizacja II edycji Programu
„Bezpieczny Dolnoślązak”. O jego wartości społecznej
świadczą niektóre z wymienionych obszarów działań: bezpieczeństwo w Internecie, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo
na drodze, bezpieczny wypoczynek, zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych, np. pożar, powódź,
gradobicie, problematyka oszustw domowych, ochrona danych osobowych, problematyka uzależnień, bezpieczne środowisko, terroryzm, elementy obronności itp.
Na uwagę zasługuje program „Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur”. Realizowane w jego ramach
przedsięwzięcia są źródłem licznych emocji i zainteresowania wielu dolnośląskich środowisk, związanych nie tylko
z oświatą. W związku z pracą na rzecz tego programu DODN
w roku szkolnym 2015/2016 był współorganizatorem konferencji we Wrocławiu „Pamięć o Kresach Wschodnich i jej
edukacyjny charakter” (08.12.2015), konferencji w Legnicy „Problematyka kresowa, osadnicza, przesiedleńcza w nauczaniu najnowszej historii” w ramach realizacji II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych (05.05 2016), II Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów
nad Odrą (Zamek Książ, Legnica 16-19.06.2016). W tę szczególnie cenną problematykę wpisuje się także konferencja
„Wołyń – budzenie prawdy historycznej”, która odbyła się
29 września 2016 roku i została zorganizowana we współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we
Wrocławiu z Dolnośląskim Centrum Filmowym. Konferencja
była połączona z projekcją filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Wołyń”. Relacje uczestników dowodzą, że dla wielu
z nich uczestnictwo w konferencji było przeżyciem niezwykłym i trwałym.
Inną aktywnością DODN w przestrzeni międzykulturowej są działania związane z realizacją wielu konkursów, przeznaczonych dla dolnośląskich uczniów.
Wśród nich warto wymienić realizację IX edycji Konkursu
Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce”. Celem konkursu
jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską
oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji. Uczestnikami konkursu
mogą być uczniowie z dolnośląskich szkół gimnazjalnych,
którzy są zainteresowani Rosją, jej historią oraz kulturą.
Tematyka tegoroczna konkursu to „Mój XIX wiek – kultura
i nauka rosyjska”. W roku bieżącym realizowana jest także III edycja Konkursu Historycznego Wiedzy o Ukrainie „Nadnieprzańska Epopeja”. Jego celem jest rozbudzenie zainstrona
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teresowań kulturą i historią Ukrainy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z dolnośląskich szkół gimnazjalnych. W tym roku
myśl przewodnia konkursu „Śladami polskimi po Ukrainie” jest szczególnie bliska sercu
każdego Polaka.
Aktywne poszukiwanie talentów uczniowskich wiąże się z realizacją kolejnej
edycji konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i konkursu interdyscyplinarnego „zDolny
Ślązaczek” (jako zadanie zlecone na podstawie porozumienia zawartego między Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Marszałkiem
Województwa Dolnośląskiego).
Istotnym obszarem współpracy międzynarodowej DODN jest współdziałanie z instytucjami kształcącymi nauczycieli spoza granic Polski – należy tu wymienić m.in.
współpracę z Instytutem Kształcenia Nauczycieli Obwodu Leningradzkiego z Sankt Petersburga, z Domem Europejskim w Aurich
(Dolna Saksonia), z Żytomierskim Obwodowym Instytutem Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, z Grodzieńskim Obwodowym
Instytutem Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej z Białorusi.
Obok tych przedsięwzięć sukcesywnie
prowadzona jest stała, codzienna praca
Ośrodka – doskonalenie nauczycieli w odpowiedzi na kierunki polityki oświatowej państwa oraz określane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a także reagując na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli. Informator internetowy zawiera kilkaset propozycji
ofert szkoleniowych, podzielonych na obszary takie jak: zarządzanie w oświacie i prawo
oświatowe, wychowanie i bezpieczeństwo,
nauczanie - uczenie się. Ponadto od 2015
r. DODN wspiera także nauczycieli zawodu i opiekunów praktyk w zakresie rozwoju zawodowego.
To tylko reprezentatywna część działań
pracowników DODN. Wszystkie te zróżnicowane aktywności znajdą – jak sądzę - odbicie w działalności promocyjno-wydawniczej, czego dowodem jest przygotowanie
niniejszego numeru pisma „Oblicza”. Życzę
zatem Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom DODN, aby każdy dzień pracy tej instytucji owocował dobrymi działaniami na rzecz
wszystkich osób, nawiązujących współpracę
z DODN, bo - jak podkreśla Ignacy Krasicki „Ten tylko ani jednego dnia nie utraci, kto
w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”
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Rozmowa z Romanem Kowalczykiem, Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

Szkół będę bronił
jak niepodległości

Robert Mertuszka: „Wielki Roman” - tak nazywa się
dąb, rosnący na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego nr
XVII im. A. Osieckiej przy ul. Tęczowej we Wrocławiu. Co
trzeba zrobić, aby zasłużyć na taki honor?
Roman Kowalczyk: To bardzo sympatyczna historia, która miała miejsce na początku 2016 roku, czyli w dawnych
czasach, kiedy byłem jeszcze dyrektorem XVII Liceum Ogólnokształcącego. Świadomie mówię o dawnych czasach, bowiem tyle dzieje się w Kuratorium, jest tak dużo pracy, że
łatwo zagubić perspektywę czasową. Tak więc po kolei. Zostałem Dolnośląskim Kuratorem Oświaty 14 marca ubiegłego
roku, a we wrześniu zwróciła się do mnie młodzież, żeby nadać imię rosnącemu na dziedzińcu szkoły dębowi. Zgodziłem się i zaproponowałem referendum, bo w tego typu sprawach tak postępujemy. Młodzież zgłosiła około dwudziestu
propozycji, aby później - wspólnie z kadrą pedagogiczną wyłonić spośród nich trzy, które poddaliśmy pod referendum. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna. Wybieraliśmy spośród nazw: „Dąb Nadziei”, „Siedemnastek”
i „Wielki Roman”. 85% głosów padło na „Wielkiego Romana”, co było dla mnie bardzo przyjemną niespodzianką i dodało skrzydeł...
R.M.: Chyba nie tylko Pana wzrost zadecydował o tym wyborze?
R.K.: Mam nadzieję. A tak zupełnie poważnie, to - odpowiadając na Pana wcześniejsze pytanie - mogę stwierdzić,
że jest to de facto pytanie o to, jak się zdobywa autorytet wśród młodzieży i kadry pedagogicznej, a zdobywa się
www.dodn.dolnyslask.pl

go rzetelną pracą i ludzkim traktowaniem
każdej osoby. Jeżeli do młodzieży podchodzi się z sercem na dłoni i traktuje się ją
poważnie, uczciwie, sprawiedliwie, jeżeli
jest się wymagającym, a jednocześnie wyrozumiałym, jeżeli nie ma rozziewu między
tym, co się mówi, a robi - zyskuje się szacunek młodych ludzi, którzy nie chcą tylko
słuchać o wartościach, ale mieć przykłady
zachowań, zgodnych z owymi wartościami,
które mogą naśladować.
R.M.: Nie było Panu żal odchodzić
z „siedemnastki”?
R.K.: Ogromnie, choć nie za bardzo
mam czas tęsknić, bo zadania bieżące,
zwłaszcza związane z wdrażaniem reformy
edukacji, powodują, że nie mam za wielu
wolnych chwil na sentymenty. Natomiast
brakuje mi kontaktu z młodzieżą i wydarzeń, które wspólnie kreowaliśmy. Liceum nr XVII nie ograniczało się tylko do zajęć dydaktycznych, realizowało cały szereg przeróżnych przedsięwzięć, jak choćby Przegląd Kultury Młodych „Przekręt”, czy Ogólnopolski
Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”. Cały czas w szkole przygotowywane są
spektakle, koncerty. Wśród nich i lekkie, zabawne, i te bardziej poważne, uderzające w patriotyczną nutę. „Siedemnastka” stara się kultywować etos „Solidarności”. Opiekuje
się miedzy innymi, na mocy oficjalnego porozumienia, tablicą pamiątkową, która znajduje się w dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Grabiszyńskiej, gdzie obecnie działa Centrum Historii Zajezdnia. Szkoła przygotowuje różne uroczystości z okazji obchodów ważnych rocznic, związanych z ruchem „Solidarność”. Tak więc jest nie tylko miejscem przygotowania do matury, wkuwania dat, liczb i wzorów, ale
przestrzenią dorastania, gdzie nauczyciele spędzają z młodzieżą pożytecznie czas. Młody człowiek powinien nie tylko
się uczyć, ale również coś przeżyć. Potrafią się za to sympatycznie odpłacić.
R.M.: Nadchodzący rok szkolny będzie przełomowy? Nie
ma Pan Kurator obaw, związanych ze zmianami w polskiej
oświacie? Dlaczego środowisko nauczycieli tak trudno przekonać do proponowanych zmian?
R.K.: Zacząłbym od tego, że żyjemy w kraju demokratycznym, którego cechą jest pluralizm poglądów, postaw
i przekonań. Istnieją grupy reprezentujące różne interesy.
Trudno dziwić się różnicy zdań na pewne kwestie, związane
przecież nie tylko z edukacją. Od kilku miesięcy uczestniczę
w spotkaniach z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, nauczycielami, rodzicastrona
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mi. Odwiedzam szkoły w celu przybliżenia rozwiązań, które
niesie ze sobą reforma. Jakie są podstawowe wnioski? Trzyletnie liceum zostanie zastąpione czteroletnim, a obok pięcioletniego technikum (obecnie czteroletnie) będzie funkcjonować trzyletnia szkoła branżowa z jedną kwalifikacją,
po której będzie można kontynuować naukę przez dwa lata, uzyskując drugą kwalifikację. Wszystkie typy szkół będą
się kończyć taką samą maturą. Generalnie jest powszechna
zgoda środowiska na wydłużenie nauki w szkole ponadpodstawowej. W tym obszarze nie spotkałem się z głosami krytycznymi. Jeżeli natomiast chodzi o ośmioletnią szkołę podstawową to pojawiają się różnice zdań – dominuje poparcie dla idei ośmioletniej szkoły podstawowej, natomiast za
utrzymaniem gimnazjów opowiadają się osoby tam zatrudnione. W mniejszych miejscowościach, niewielkich gminach,
a zwłaszcza na wsiach spotykam się ze zdecydowaną akceptacją proponowanego przez ministerstwo rozwiązania. Kiedy pytam rodziców dzieci w wieku młodszym o opinię na temat wydłużenia szkoły podstawowej, odpowiadają, że chcą,
by dzieci pozostały dłużej w jednej placówce - to odroczy
czas przeżywania stresu, związanego ze zmianą środowiska oraz oczekiwania, czasem długiego, w złych warunkach
atmosferycznych, na szkolny autobus. Podkreślają ponadto, że chcą mieć swoją szkołę, z którą dzieci byłyby dłużej
związane. Warto wsłuchiwać się w te głosy, są one bardzo
liczne. Szkoła, która będzie stanowić wspólnotę przez osiem
lat, wpłynie w mojej opinii pozytywnie nie tylko na wychowanie, ale również na proces kształcenia. Broń Boże nie dezawuuję gimnazjów, szanuję i cenię osoby w nich pracujące.
Głośno wyrażam opinię, że to szkoła jak każda inna. Tak jak
różni są ludzie, tak różne są gimnazja. Obecnie, jako Kurator Oświaty, mogę o tym powiedzieć dużo więcej, gdyż czerpię wiedzę nie tylko ze swojego wieloletniego doświadczenia jako dyrektora szkoły, rodzica dzieci, które kończyły gimnazjum, ale i z merytorycznych analiz, ewaluacji, raportów,
kontroli planowych i doraźnych, ocen dyrektorów, w których kuratorium instytucjonalnie partycypuje. Z interpretacji tych dokumentów - także skarg, które napływają do kuratorium - wyłania się zróżnicowany obraz gimnazjów. Uważam, że chcąc mieć dobre licea, technika, szkoły zawodowe,
musimy wydłużyć edukację dzieci w jednej szkole. Będzie
to służyło podniesieniu jakości dydaktyki i wychowania. Powinniśmy wsłuchiwać się w postulaty społeczności lokalnych,
które wolą mieć ośmioletnią szkołę podstawową.
R.M.: Co powiedziałby Pan Kurator nauczycielom, którzy
obawiają się zwolnień w związku z wygaszaniem gimnazjów?
R.K.: Peregrynując niemal codziennie, popołudniami
i wieczorami od poniedziałku do piątku, po Dolnym Śląsku,
samodzielnie lub z Januszem Wrzalem, wicekuratorem,
spotykamy się z nauczycielami, ale też rodzicami i rozmawiamy o reformie edukacji. Czasem słyszymy, że niepotrzebnie narusza się status quo, że gimnazja działają dobrze i osiągają sukcesy, że istnieje zagrożenie utraty pracy
przez dużą część nauczycieli. Odpowiadamy na to, że trzymamy rękę na pulsie i - Bóg mi świadkiem - zrobię wszystko, żeby każdy nauczyciel z wygaszanego gimnazjum znalazł pracę. Na czym buduję przekonanie, że powinno nam
się udać zapewnić pracę dla wszystkich? Po pierwsze będą potrzebni nauczyciele uczący dzieci w klasie siódmej,
następnie ósmej szkoły podstawowej, w kolejnym roku
w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Po drugie – powołam się w tym miejscu na dane ministerialne –
od 1 września 2017 roku w skali kraju przybędzie 5 tysięstrona
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cy nowych oddziałów, czyli będzie więcej klas. Kiedy po raz
pierwszy usłyszałem o tym, zastanawiałem się, na jakich
przesłankach są oparte wyliczenia. Otóż przeciętna klasa w gimnazjum liczy około 25 uczniów, natomiast w szkole podstawowej tworzy ją grupa 18 - 19 uczniów. Właśnie
z tych różnic weźmie się zwiększona liczba oddziałów, a to
oznacza więcej pracy dla nauczycieli. Po trzecie uważam,
że w trudnym czasie trzeba się umieć podzielić pracą. To
jest egzamin z naszej dojrzałości. Bardzo mi zależy na tym,
aby na Dolnym Śląsku wszyscy nauczyciele mieli pracę. Aby
to osiągnąć, odpowiedzialnie i solidarnie muszą się zachować dyrektorzy szkół podstawowych. W r. szk. 2017/2018
godziny lekcyjne w klasie siódmej oraz godziny ponadwymiarowe w szkole powinny być przeznaczone dla nauczycieli gimnazjów. Oczywiście łatwiej będzie o to w zespołach szkół.
R.M.: Dyrektorzy szkół podstawowych argumentują,
że nie mają godzin dla nauczycieli z wygaszanych gimnazjów. Zyskując dodatkowe godziny, wolą je przekazać swoim dotychczasowym nauczycielom, którzy uzupełniali etaty
w świetlicy szkolnej lub w drugiej szkole.
R.K.: Lepiej jest, gdy nauczyciele pracują na pełnych
etatach. Identyfikują się wtedy z placówką, mogą zaprezentować pełnię swoich możliwości i umiejętności. Z punktu widzenia dyrektora jest to również sytuacja bardziej pożądana - od takiego nauczyciela można wymagać więcej. Jeżeli ktoś pracuje w dwóch, czy trzech szkołach, to z pewnością ta identyfikacja jest mniejsza, a i wymagania wobec takiej osoby nie mogą być za duże. Powinniśmy dążyć do tego,
żeby nauczyciele pracowali w pełnym wymiarze godzin, natomiast jest racją stanu, nie waham się uderzyć w wysokie
c, żeby pracą się podzielić i dać koleżankom oraz kolegom
z gimnazjów miejsca zatrudnienia w innych typach szkół.
Widzę to tak: uzyskane godziny w klasie siódmej oraz godziny ponadwymiarowe, które - jak się dowiedziałem - w wielu szkołach ciągle są, przeznaczamy dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów. Już dzisiaj zwracam się do dyrektorów
szkół i proszę, aby wzięli sobie do serca apel: Tak dysponujcie godzinami ponadwymiarowymi, aby mogli z nich korzystać nauczyciele wygaszanych gimnazjów. Podobne apele będą formułowały organy prowadzące, które dysponują
skromnymi środkami i nie będą chciały narazić się na wypłaty odpraw nauczycielom z tytułu utraty pracy. Horrendalną byłaby sytuacja, gdyby w gminie, powiecie, czy miejscowości, jedni się cieszyli z godzin ponadwymiarowych, a inni
połykali łzy z racji utraty pracy. Mam nadzieję, że samorządy będę perswadować dyrektorom, dawać im instrukcje, jak
postępować z godzinami ponadwymiarowymi. Będę o tym
jeszcze mówił na wiosnę, gdy będą wszystkie uregulowania
prawne. Wtedy na konferencjach wzmocnimy ten przekaz
do dyrektorów szkół, a czas będzie o tyle istotny, że nałoży
się na początek prac nad arkuszami organizacyjnymi szkół
i placówek.
R.M.: Dzięki najnowszej nowelizacji ustawy o systemie
oświaty kuratorzy będą mieli większy wpływ na poczynania
samorządów. Chodzi o to, że kurator będzie mógł zawetować uchwałę rady gminy, dotyczącą likwidacji szkoły. Do tej
pory gmina, która chciała zlikwidować publiczną szkołę, musiała uzyskać opinię kuratora, ale przepisy nie wymagały, by
była to opinia pozytywna. Czy to istotna zmiana z punktu
widzenia kuratorów oświaty?
R.K.: To nadzwyczaj istotne narzędzie. Chciałbym podkreślić, że wróciliśmy do status quo ante. Kuratorzy mieOBLICZA
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li prawo wetowania decyzji organów prowadzących, ale za
rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy Ministrem
Edukacji była Katarzyna Hall, opinia kuratora, która do tej
pory była wiążąca, stała się li tylko opinią. Pytałem jako nowy kurator, jak to wyglądało w praktyce i uzyskałem odpowiedź, że nikt się z tą opinią szczególnie nie liczył. Wyglądało to w ten sposób, że wizytatorzy jeździli w teren, rozpoznawali sprawę, przygotowywali opinię, którą kurator podpisywał, a samorząd przeczytał i … robił, co chciał, najczęściej
ignorował. Teraz jest inaczej. Ta niezwykle ważna kompetencja wróciła do kuratora. Dzięki niej mamy pewien element równowagi, tzn. samorząd, który kieruje się głównie
rachunkiem ekonomicznym, musi usiąść i przekonać kuratora do ewentualnej decyzji o zamknięciu szkoły. My, jako
kuratorium, dokonujemy oglądu sytuacji, spotykamy się ze
społecznością lokalną i ważymy racje. Nie jestem osobą impregnowaną na argumenty, jeżeli dzieci po prostu nie ma,
to nie będziemy utrzymywali szkoły dla kilku osób. Musimy
jednak pamiętać, że szkoła ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej, małe miejscowości, pozbawione placówki oświatowej, się degradują. Upadek szkoły skutkuje rozpadem więzi między mieszkańcami. Chcę wyraźnie powiedzieć, że szkół będę bronił jak niepodległości. Szczególnie
szkół w małych miejscowościach i na wsiach. Otwarte pozostaje pytanie, czy musi być to szkoła ośmioklasowa, może
wystarczy czasem zostawić trzy lub cztery klasy? Ważne, aby
szkoła była miejscem spotkań i pełniła swoją kulturotwórczą
rolę. Szkoła jest fundamentem, kośćcem, konstytuuje i scala społeczność lokalną. Warto uświadomić sobie, że szkoły
wiejskie często były budowane przez samych mieszkańców
– nie można zatem pozbawiać ich miejsca, które uznają dla
siebie za ważne. Nieludzkie jest wożenie małych dzieci z samego rana do miejscowości oddalonych o kilkanaście kilometrów tylko dlatego, że jednym podpisem, w imię ekonomicznych argumentów, zamknięto w ich miejscowości szkołę. Lepsza jest mała szkoła niż jej brak. Cieszę się, że kuratorzy znów mogą mieć realny wpływ na kształt sieci szkół na
danym terenie.
www.dodn.dolnyslask.pl

R.M.: „W uczniu trzeba rozpalić ciekawość, pasję” – to
Pana słowa. Czy proponowany katalog tekstów literackich
w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej to
dobry kierunek? Mamy w Polsce i w wielu krajach europejskich kłopot z czytelnictwem,
a w podstawie jak nie było
współczesnej literatury, tak nie
ma jej nadal.
R.K.: Zgadzam się z Panem.
Brakuje w projekcie podstawy
programowej literatury współczesnej. Mam tu na myśli teksty powstałe w XXI wieku. W gronie kuratorów dyskutujemy nad
problemami polskiej oświaty
i wszystkie sygnały, które docierają do nas, skrzętnie notujemy i przedstawiamy w Ministerstwie Edukacji. Obce jest mi takie traktowanie roli kuratora,
jakie wynika jedynie z zapisów
rozporządzenia. Chciałbym reprezentować środowisko oświatowe, zbierać dane, rejestrować opinie, aby później móc je przekazywać osobom odpowiedzialnym za kształt polskiej edukacji. A wracając do katalogu lektur szkolnych, to podkreślę jeszcze raz - brakuje mi tekstów współczesnych i mam nadzieję, że - jest jeszcze czas na korekty - takowe się pojawią. Rozporządzenie
o podstawie programowej ma się ukazać w lutym, jest więc
jeszcze chwila na twórczą dyskusję. Kanon lektur w projekcie podstawy programowej, w mojej opinii, jest zbyt tradycyjny. Kiedyś był spór o Gombrowicza w programach języka polskiego, a ja już wtedy uważałem, że program powinien
być od Gombrowicza do Sienkiewicza i z powrotem. Literatura proponowana dzieciom powinna być różnorodna, aby
pozwalała im rozsmakować się w czytaniu, poznawaniu konwencji literackich, zaspokoić ciekawość poznawczą i wrażliwość estetyczną. Siła powinna tkwić w różnorodności.
R.M.: Mamy w Polsce problem z czytelnictwem. Jeden
z kierunków polityki oświatowej państwa na obecny rok
szkolny dotyczy rozwijania i wzmacniania czytelnictwa.
Proponowane w podstawie programowej lektury mogą zniechęcać do czytania. Problemem jest też bariera językowa,
z którą uczniowie muszą sobie poradzić, chcąc przebrnąć
przez niektóre teksty.
R.K.: Zgadzam się z opinią, że kanon lektur powinien
składać się z pereł literatury polskiej, europejskiej i światowej oraz tekstów literackich, z którymi współczesny uczeń
mógłby się identyfikować. Uczeń musi mieć bohaterów,
z którymi się utożsami. Zgadzam się, że „Siłaczka” niekoniecznie musi być wzorem osobowym dla współczesnego nastolatka. Czytanie kształtuje naszą wyobraźnię, więc bezwzględnie obecność lektur współczesnych jest obowiązkowa. Jeszcze jedno zdanie – podstawa programowa to jedna sprawa, ale to, co nauczyciel robi na lekcjach, jest chyba
dużo ważniejsze. Sposób, w jaki pracuje, zachęca do działania, wydobywa potencjał, kreuje zainteresowania dzieci i młodzieży, to są zagadnienia w oświacie fundamentalne. Najważniejsze jest zaciekawić i zainteresować ucznia.
strona
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Ostatnio miałem okazję zapoznać się z badaniami, z których
wynika, że wielu młodych ludzi deklaruje, że nie lubi szkoły.
To jest powód do bardzo poważnej refleksji. Każdy nauczyciel musi sobie odpowiedzieć na pytania: jakie są moje lekcje, jakie są moje relacje z uczniami? Jest taka zasada, że
lubimy tych, którzy nas lubią. Jeżeli mogę coś doradzić lub
podpowiedzieć nauczycielom, to zachęcam do uśmiechu.
Podstawową kwestią w szkole jest komunikacja interpersonalna. Jeżeli jest zakłócona, mało przyjazna, to żadne gadżety, tablice interaktywne, spektakularne wykłady nie pomogą. Trzeba najpierw zbudować relacje, a dopiero wtedy rozwijać zainteresowania i pasje ucznia, aktywizować go
do działania. Jeżeli uczeń będzie zainteresowany treściami,
to wiedza przyjdzie samoistnie. Będzie ją zgłębiał w domu,
oglądając filmy, czytając książki, uczestnicząc w szeregu innych działań edukacyjnych.
R.M.: W jednym z wywiadów powiedział Pan: „Mam zamiar bywać w szkołach, wygłaszać prelekcje o historii,
o „Solidarności” i dawać koncerty piosenek i ballad solidarnościowych wespół z muzykiem Krzysztofem Żesławskim”.
Czy mamy problem z nauczaniem historii w szkole?
R.K.: Uważam, że nauczanie historii po roku 2012 zostało w jakimś stopniu zdeformowane. Od tej pory gimnazjaliści - realizując program - dochodzą w klasie trzeciej do problematyki zawiązanej z I wojną światową, następnie w szkole ponadgimnazjalnej kontynuują edukację historyczną, ale
tylko przez rok, zgłębiając okres od zakończenia I wojny
światowej do współczesności. Następnie uczeń może wybrać
historię na poziomie rozszerzonym w klasach humanistycznych lub uczyć się jej w grupach międzyoddziałowych. W liceach ogólnokształcących, w klasach drugich i trzecich, dla
uczniów nie uczących się historii rozszerzonej, wprowadzono przedmiot historia i społeczeństwo. Okazało się - a wiem
o tym z dyrektorskiej praktyki - że uczniowie niechętnie zapisywali się na zajęcia z historii rozszerzonej, bo choć historia jest piękna i jak mawiał Cyceron jest nauczycielką życia, to stanowi bardzo rozległą dziedzinę wiedzy. W rezultacie woleli wybrać coś ich zdaniem mniej pracochłonnego,
np. WOS. Uczelnie wyższe i tak przyjmowały każdego, byle
tylko się zapisał i legitymował zdanym egzaminem maturalnym. Historia zaczęła tracić w szkole na znaczeniu i była też
coraz rzadziej wybierana na maturze. W szkole po reformie
będzie inaczej. W liceum historia będzie realizowana przez
wszystkie lata w wymiarze 2 godzin tygodniowo, czyli godzinowo tak samo jak dotąd, ale dużo lepiej. Miałem okazję
konsultować podstawę programową z historii i rozmawiać
z prof. Włodzimierzem Suleją z Uniwersytetu Wrocławskiego, szefem ekspertów odpowiedzialnych za kształt nowej
podstawy programowej z historii, pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem biografii Józefa Piłsudskiego i wieloletnim dyrektorem wrocławskiego oddziału IPN. W nowym dokumencie cztery lata w szkole podstawowej i cztery lata w liceum zostały ułożone w takich samych ramach czasowych. Oczywiście w „podstawówce” realizuje się treści przedmiotowe na innym poziomie refleksji
i szczegółowości. Konstrukcja podstawy programowej polega na tym, że w klasie piątej szkoły podstawowej i pierwszej liceum edukacja będzie obejmować okres od czasów
najdawniejszych po pierwszą wolną elekcję, w klasie szóstej i drugiej LO do Kongresu Wiedeńskiego, w klasie siódmej i trzeciej LO do wybuchu II wojny światowej i w klasie ósmej SP i maturalnej - od wojny do czasów współczesnych. Nastąpiło zatem istotne przesunięcie akcentów. Dużo
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więcej czasu będziemy poświęcać współczesności, czyli temu, co nam najbliższe. Przez długie lata obserwowaliśmy takie oto zjawisko, że z różnych powodów uczniowie dochodzili z realizacją programu jedynie do pierwszej wojny światowej, czasami drugiej i nie znali zupełnie historii ostatnich
kilkudziesięciu lat. Spieramy się o „Solidarność” i stan wojenny, a badania wskazują, że spora część młodego pokolenie nie ma o nich pojęcia. 35 lat dla historyka to chwila, natomiast dla młodych ludzi to czasy zamierzchłe. Jeżeli chcemy mieć świadome społeczeństwo, musimy skoncentrować
się na historii najnowszej. Uważam, że podstawa programowa z historii została bardzo dobrze napisana. Natomiast jak
będzie realizowana na zajęciach, to już inna sprawa.
R.M.: A jak będzie z wyjazdami do szkół?
R.K.: W związku z natłokiem spraw nie do końca spełniłem tę obietnicę. W tym roku daliśmy z Krzysztofem kilka koncertów. 10 listopada w „Imparcie” odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wzbogacone o prezentację przygotowaną przez Barbarę Bartnik, wicedyrektora LO nr XVII im. A. Osieckiej i mój komentarz historyczny.
Miałem także okazję wystąpić na dwóch konferencjach dla
dyrektorów i nauczycieli historii - 22 października i 1 grudnia w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we
Wrocławiu (to tu w sierpniu 1980 r., w Zajezdni nr 7 MPK,
działał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy). Nasze koncerty miały pomóc w promocji tego wyjątkowego miejsca. Ponadto 13 grudnia w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego prowadziłem wspólne śpiewanie solidarnościowych piosenek i ballad (odbywa się ono od 2014 r., organizatorami są
Miasto Wrocław i Dolnośląska „Solidarność”). Nie „wykroiłem” za wiele czasu dla szkół, ale w przyszłości postaram się
to nadrobić. Jeżeli tylko ja i kolega muzyk będziemy mieli
chwilę wolnego czasu, to postaramy się zaciekawić młodzież
historią „Solidarności”.
R.M.: Poproszę jeszcze o parę słów na temat szkolnictwa
zawodowego. MEN zapowiedziało zmianę systemu szkolnictwa zawodowego. Czy Pana zdaniem zmiana nazwy „Zasadnicza szkoła zawodowa” na „Branżowa szkoła I stopnia”
wpłynie na poprawę wizerunku i odbioru szkolnictwa zawodowego przez uczniów i ich rodziców?
R.K.: Jeżeli na rynku intensywnie promuje się jakiś produkt, ponosi duże koszty z tym związane, a efektu nie widać, to może należy zmienić nazwę produktu i zweryfikować koncepcję. Oczywiście sama zmiana nazwy nie wystarczy. Musimy zerwać ze stereotypem, że - jak mówimy „zawodówka” - to myślimy o kiepskim poziomie wiedzy i umiejętności, a często też agresji. Pojawił się cenny pomysł, żeby
szkoła branżowa kooperowała z biznesem, z konkretną gałęzią przemysłu. Podkreślę jeszcze raz, że sama zmiana nazwy
to dużo za mało, ale warto trochę pomóc odświeżyć szkolnictwo zawodowe. Jak wiemy w ubiegłych latach zostały przeznaczone na promocję tego typu szkolnictwa duże środki finansowe, ale nie zauważyliśmy specjalnych efektów podjętych działań. Rodzice i młodzież niezbyt chętnie wybierają
ten typ szkoły. Rozumiem, że każdy chce chodzić w przysłowiowym „białym kołnierzyku”, ale nasze społeczeństwo potrzebuje fachowców. Musimy wypromować absolwenta szkoły branżowej, pokazując, jakie realne i wymierne korzyści
można zyskać dzięki edukacji w takiej placówce. Powinniśmy promować szkolnictwo zawodowe, bowiem nasz rynek
pracy potrzebuje specjalistów. W Polsce i na Zachodzie brakuje ludzi posiadających dobre kwalifikacje zawodowe. Nie
możemy pozwolić, żeby nasz hydraulik robił karierę w EuroOBLICZA
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pie Zachodniej, a u nas był traktowany marginalnie. Skoro
mamy być społeczeństwem majętnym, rozwijającym się, to
potrzebujemy fachowców w wielu dziedzinach.
R.M:. Minister Anna Zalewska zapowiada stopniowe
wprowadzanie dualnego systemu kształcenia w polskich
szkołach. Taki zapis znajduje się już w rozporządzeniu MEN
z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie praktycznej nauki zawodu. Obserwując osiągnięcia Niemiec, wiele osób proponuje, by zaimplementować ten sprawdzony w Niemczech system do Polski. Czy Pana zdaniem jest możliwe zaadaptowanie rozwiązań niemieckich w polskich realiach, na które w swoich wypowiedziach
wskazuje Minister edukacji?
R.K.: Model dualny polega na tym, że kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne poza nią. Mamy na Dolnym Śląsku Centra Praktycznej Nauki Zawodu
i inne placówki, w których mogą się odbywać praktyki, czyli niekoniecznie muszą one być realizowane u pracodawcy. Ale są takie branże, które wymagają dobrej współpracy z pracodawcami, gdyż ze względów finansowych trudno
stworzyć odrębne warsztaty, kształcące w danych kwalifikacjach zawodowych. Jeżeli np. w pobliżu szkoły rozwija się branża samochodowa, funkcjonujące zakłady pracy
mają dobre zaplecze techniczne, są otwarte na przyjęcie
uczniów, a może nawet na stworzenie ośrodka egzaminacyjnego w określonych kwalifikacjach, to warto bilateralną współpracę inicjować i wspierać. W Niemczech, gdzie
zrzeszanie się w grupy pracodawców jest obowiązkowe,
biznes łoży na szkoły i kooperuje z oświatą. U nas wygląda to gorzej, szczególnie na prowincji. Uczeń powinien
odbywać praktyki w firmie. Dobrze byłoby, gdyby po zakończeniu nauki mógł w niej znaleźć zatrudnienie. Szkolnictwo powinno się dostosowywać do biznesu i mieć realny ogląd sytuacji rynkowej. Naturalną rzeczą jest to, że uczniowie powinni
kształcić się w firmach i zakładach pracy. Jestem pełen uznania dla dyrektorów szkół zawodowych, którzy nie tylko organizują proces dydaktyczny, ale również negocjują, coraz częściej z sukcesem, warunki współpracy z pracodawcami. Mam dla nich wielki szacunek i uważam, że kierowanie szkołą, która
kształci w kilku branżach, jest bardzo trudna
i odpowiedzialna.
R.M.: Jak Pan Kurator postrzega rolę
ośrodków doskonalenia nauczycieli w nowej
rzeczywistości oświatowej?
R.K.: W tym roku koncentrujemy się
przede wszystkim na zmianach strukturalnych w polskiej szkole. Temat, jak zmienić
gruntownie model doskonalenia nauczycieli,
nie jest dzisiaj pierwszoplanowy. Bezsporny
jest fakt, że nauczyciel będzie potrzebował
wsparcia. Będziemy więc szli w takim kierunku, aby poziom doskonalenia był jak najwyższy. Nie każdy będzie mógł szkolić nauczycieli. Dbając o wysoki poziom merytoryczny
szkoleń, wymagamy akredytacji, przyznawanej przez Kuratora Oświaty, dbałości o posiadanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.
Na rynku są setki firm, które oferują wsparcie dla nauczycieli, ale jakość ich usług jest
czasem bardzo niska. Należy coś z tym zrowww.dodn.dolnyslask.pl

bić. Tak więc powtórzę: akredytacja, kompetentna kadra
oraz zwiększenie liczy doradców metodycznych. W ostatnich latach liczba metodyków gwałtownie spadła. Pragnieniem Pani Minister Anny Zalewskiej jest, aby sukcesywnie odbudowywać doradztwo metodyczne w naszym kraju. Chcemy, aby ośrodki doskonalenia funkcjonowały, ale
były jednostkami certyfikowanymi, oferującymi kompetentne wspieranie nauczycieli i szkół. Nauczycieli muszą
szkolić absolutnie najlepsi!
R.M.: Czy pojawiają się w ministerstwie jakieś pierwsze
sygnały dotyczące kształtu nowej matury?
R.K.: Za wcześnie o tym mówić, trwają burze mózgów,
powoli wykluwają się koncepcje, ale nie są one na tyle konkretne i wiążące, aby je teraz ogłaszać. Podczas wdrażania reformy strukturalnej i programowej, cała energia koncentruje się na tych zagadnieniach. Nie za bardzo jest więc
czas, żeby zajmować się egzaminem maturalnym. Pamiętajmy, że dopiero w 2019 roku do liceum wejdą roczniki ze zreformowanej podstawówki
R.M.: Czy w przyszłym roku szkolnym Dolnośląski Kurator Oświaty planuje jakiś grant dla nauczycieli języków obcych?
R.K.: W ferworze pracy nad reformą, nie miałem specjalnie czasu, aby zastanowić się, co będzie w przyszłym roku przedmiotem naszych grantów. Ale traktuję to pytanie jako podpowiedź i zgłoszenie konkretnego oczekiwania. Przyjmuję to do wiadomości i kiedy będziemy podejmować decyzję, wezmę ten głos środowiska nauczycieli języków obcych
pod uwagę.
dr Robert Mertuszka
konsultant DODN we Wrocławiu
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INSPIRACJE

Pracownia

CUDÓW

Pracownia plastyczna w szkole. Miejsce, w którym każdy uczeń może realizować się twórczo. Jakie
to szczęście, że skończyły się czasy, kiedy na zajęciach plastyki uczniowie mieli do dyspozycji
tylko kredki, farby i bloki. Oczywiście nie umniejszam wagi tych środków w procesie przygotowania
wypowiedzi artystycznej, ale ciekawiej jest, kiedy wykorzystujemy różne techniki; można odkrywać
te hobbystyczne lub rzemieślnicze. Warto odkrywać swoje rozmaite możliwości, ale przede wszystkim - należy dobrze się bawić.

W jednej szkole pracownia malarstwa, pracownia papieroplastyki, pracownia wikliniarska, pracownia batiku,
pracownia witrażu, pracownia ceramiki? Czy to w ogóle jest możliwe? I to nie w szkole plastycznej? Tak, możliwe. Te wszystkie
pracownie działają w Gimnazjum nr 2
w Polkowicach, w sali 216. Uczniowie
poznają tajniki technik artystycznych
– wielokrotnie bardzo trudnych, czasochłonnych i ciekawych. Trzeci etap edukacyjny, gimnazjum, pozwala realizować interesujące zajęcia artystyczne,
plastykę i zajęcia techniczne, które dają
takie możliwości.
Szkoła, w której pracuję, istnieje 12 lat i nie od razu moja pracownia
była tak dobrze wyposażona. Od czego zaczęłam? Od zapytania, które skierowałam do Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy mogę realizować wspólny
program dla zajęć artystycznych i zastrona
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jęć technicznych, oceniając każdy z przedmiotów osobno. Bo jeśli na przykład uczniowie wykonują mozaikę ceramiczną, to czysto artystycznymi aspektami są projektowanie i kolorystyka, a wykonanie, stosowanie
narzędzi to już sprawy techniczne. Z ministerstwa otrzymałam pozytywną odpowiedź,
dającą mi wiele swobody. Kolejnym wyzwaniem było przystąpienie do tworzenia własnych programów. Przyznam, że początkowo
nie było łatwo. Szukałam materiałów, które
mogłyby mi pomóc. I tu, niestety, niewiele
było pomocnych wydawnictw - w zasadzie to
tylko jedna mała książeczka (obecnie mi zaginęła). Internet wówczas niewiele oferował
w tym zakresie. Obecnie modyfikuję swoje programy, bo
nie wyobrażam sobie pracy ze stworzonymi przez kogoś innego. Wcale nie dlatego, że są złe - wielokrotnie są bardzo
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dobre. Ale moja praca wymaga subiektywnego podejścia,
i, na szczęście, podstawa programowa daje mi tak ogromne możliwości w procesie tworzeniu programów.
Moi podopieczni bardzo lubią poznawać każdą nową
technikę. A co lubią najbardziej? Różnie. W dużej mierze
zależy to od specyfiki grupy, od tego, czy są to same dziewczęta, sami chłopcy, czy też grupa mieszana.
Wyposażenie pracowni oczywiście wiąże s i ę z n a k ł a d am i
finansowymi, nie są to
jednak przeszkody nie
do pokonania. Mam to
szczęście, że spotkałam
się z dużą przychylnością Pani dyrektor Doroty Gnych. Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym, dzięki któremu mogłam zaprojektować pracownię
ceramiczną i pracownię grafiki, a ściślej linorytu (prasa, dłuta, wałki itp.). Podczas zajęć
często tworzymy prace
z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.
www.dodn.dolnyslask.pl

Uczniowie moi biorą udział w prestiżowych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych konkursach plastycznych, bardzo często uzyskując tytuły ich laureatów. Jest to ważne
dla moich podopiecznych, gdyż umożliwia
im ubieganie się o stypendia artystyczne
burmistrza gminy.
Prace, które powstają w naszej pracowni, są cudowne. I nie tylko uzdolnieni
plastycznie uczniowie potrafią wykonać
te arcydziełka. Techniki plastyczne uwalniają ogromne pokłady kreatywności.
I tu przytoczę słowa piosenki:
„Każdy ma jakiś talent, więc zacznij
coś robić.
Po jakimś czasie zacznie ci wychodzić.
Wtedy przyjdzie satysfakcja, nikt Ci
jej nie odbierze.
Ale musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć szczerze” (Natural Dread Killaz)
Naszą pracownię plastyczną odwiedza wielu gości. Pozostają pod wrażeniem
oferty, jaką kieruję do moich młodych artystów. Przyznam,
że sama nie mogę się nacieszyć naszym dorobkiem. W tej
pracowni cudów nie można się nudzić, bo moi uczniowie
razem ze mną podążają w świat wyobraźni i kreatywności.

zajęć artystycznych

Krystyna Bajon
nauczyciel plastyki,
i zajęć technicznych
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SZKOŁY MOTYWUJĄCE
do własnego rozwoju,

CZYLI JAKIE?
Nauczyciel i jego zadania
Analizując proces kształcenia w szkole, wolno zaryzykować twierdzenie, że działania dydaktyczne, które podejmuje współczesny nauczyciel można podzielić na dwa
podstawowe zadania: stawianie wymagań uczniom oraz
wspieranie uczniów w realizacji tych wymagań.
Realizując działania z grupy „stawianie wymagań”, nauczyciel podejmuje konkretne czynności: określa cele i zadania do wykonania (podstawa programowa, wybrany i realizowany program, konspekty itp.), monitoruje poziom
ich realizacji (sprawdziany, kartkówki, odpytywania na
lekcji, zadania domowe, egzaminy zewnętrzne itp.), ocenia poziom wykonania zadań (wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania, ocenianie opisowe, kształtujące, numeryczne itp.), prowadzi rozmowy korygujące i dyscyplinujące (indywidualne rozmowy z uczniem i/ lub z jego rodzicami, konsultacje, rozmowy z innymi pracownikami placówki itp.), prowadzi spotkania na temat wyników
i poziomu realizacji celów (wywiadówki, rady pedagogiczne itp.).
Działania z grupy „wspieranie” wymagają od nauczycieli: nauczania uczniów uczenia się (stosowania różnych
technik, np. mapy mentalnej jako sposobu robienia indywidualnych notatek), udzielania informacji zwrotnych
w celu poprawy efektywności pracy uczniów (np. wykorzystywania elementów oceniania kształtującego), omawiania z uczniami ich trudności (lekcje wychowawcze, indywidualne rozmowy itp.), dbałości o dobre relacje nauczyciel
– uczeń (dzielenia się własnymi doświadczeniami, rozmów
o pasjach, organizowania różnych imprez itp.).
Motywowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem jest zależne od działań w obu obszarach i jest kluczowym zajęciem nauczyciela. Jednak – wbrew obiegowym
oczekiwaniom – nie jest to odrębna czynność.
Pojedynczy nauczyciel może inspirować uczniów tylko poprzez własne działanie. To, w jaki sposób nauczyciel
funkcjonuje na co dzień, decyduje o tym, czy wzmacnia
zaangażowanie uczniów, czy je osłabia. Pojedynczy nauczyciel ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w jego klasie, ale tylko w klasie, nie w całej szkole. Dopiero suma
„sposobów funkcjonowania” wszystkich nauczycieli i prastrona
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cowników szkoły, ich codzienne zachowania, które reprezentują, rzeczywiste postawy i wartości, jakimi kierują
się, to, w jaki sposób radzą sobie z trudnymi sytuacjami
itp., określa atmosferę całej placówki oświatowej. Każdy
jej pracownik, bez względu na to, jaką pełni funkcję, odpowiada za to, czy szkoła tworzy atmosferą motywującą
czy demotywującą uczniów. I nie istnieją żadne magiczne
zaklęcia, które podniosłyby uczniom poziom motywacji do
nauki, jeżeli szkoła – jako instytucja – nie wypracuje i konsekwentnie nie realizuje wspólnej wizji szkoły.
Zostały przeprowadzone badania1, których celem było prześledzenie, jakie warunki muszą być spełnione, aby
można było mówić o skuteczności kształcenia mierzonego wskaźnikiem EWD2. Badaniem została objęta organizacja szkoły, sposób jej zarządzania, jakość kadry itp., a także jej otoczenie, czyli sposób funkcjonowania szkoły w lokalnej społeczności, postrzegania jej nie tylko przez uczniów i rodziców, ale także przez organy administracyjne.
Badanie miało charakter jakościowy, co pozwalało na przeanalizowanie organizacji pracy nauczycieli, ich motywacji
działania, sposobów zarządzania szkołą itp. Dzięki takiemu
podejściu można było prześledzić związki między wieloma
czynnikami, nie zawsze uświadamianymi sobie przez osoby
badane. Uwzględniono także indywidualne różnice każdej
z badanych placówek, np. lokalizację szkoły, współpracę
z samorządem, poziom edukacyjny, nastawienie oraz motywacje uczniów do nauki i własnego rozwoju, postawy rodziców (także ich kapitał społeczny i intelektualny)3.
Efektem tych badań jest opis idealnych – wg Webera4
– typów szkół, w których uczniowie albo rozwijają swój
potencjał, albo pozostają na tym samym poziomie, albo
(i to jest najgorsze) ich potencjał w szkole jest marnowany. Rozwój owego uczniowskiego potencjału nie jest wcale
uzależniony od wyników egzaminów z poprzedniego etapu
kształcenia. Istnieją szkoły, które rozwijają potencjał uczniów, osiągając przy tym wysokie wyniki egzaminów. I są
to szkoły sukcesu. Placówki, które rozwijają potencjał, ale
nie mają wysokich wyników nazywane są szkołami wspierającymi. Oczywiście istnieją także szkoły, które osiągają niskie wyniki i mają problem z efektywnością swoich
oddziaływań – to szkoły wymagające wsparcia. Niestety,
OBLICZA
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są też placówki, które pracują nieefektywnie z uczniami,
których potencjał egzaminacyjny był wysoki. To szkoły niewykorzystanych szans, które muszą szybko opracować program projakościowego rozwoju.
Szkoły rozwijające potencjał – model
Kiedy bierze się pod uwagę rozwój potencjału uczniów, nie ma znaczenia, jaki styl kierowania szkołą dominuje. Takie same rezultaty osiąga się zarówno w szkole,
która kultywuje styl demokratyczny, jak i styl hierarchiczny, nawet styl „matkowania” uczniom przynosi konkretne rezultaty. Jedyny styl, który przynosi tylko negatywne
skutki to tzw. leseferyzm5. Nauczyciele w szkołach rozwijających potencjał uczniów mogą być aktywnymi, młodymi pasjonatami, ale także dobre wyniki osiąga się w zespole nauczycielskim, który kultywuje tradycyjne podejście
do nauczania. Charyzmatyczny dyrektor szkoły ma ogromny wpływ na treść i jakość działań, ale i dyrektor – rzemieślnik, znający dobrze swoje obowiązki, potrafi mądrze
kierować szkołą, która dla uczniów jest szansą ich rozwoju. Organizowanie procesu nauczania nastawionego na indywidualizację sprzyja dotarciu do każdego ucznia, ale
brak klas o wyraźnie zaznaczonych profilach też nie jest
przeszkodą w funkcjonowaniu dobrej szkoły. Niewątpliwie zmotywowani do pracy uczniowie, którzy mają wizję
własnej drogi edukacyjnej, ułatwiają nauczycielską pracę
w obszarze „stawiania wymagań” oraz „wspierania”, jednak nie jest to warunek sine qua non. Uczniowie, którzy
nie są zmotywowani do pracy, którzy osiągnęli niskie wyniki z egzaminu zewnętrznego i nie przykładają wagi do rozwoju intelektualnego, też mają szansę na rozwój swojego
potencjału w szkole.
Jakie więc muszą zaistnieć warunki, aby można było
powiedzieć o szkole, że dba o wszechstronny rozwój młodzieży?
W szkole, która rozwija potencjał uczniów, nie ma atmosfery anonimowości. Ważna jest bowiem integracja całej społeczności. Uczniowie znają własną klasę lub rocznik, a ponadto kolegów z klas wyższych lub niższych. Także
nauczyciele znają się między sobą i wspólnie oraz konsekwentnie działają zarówno w obszarze „stawiania wymagań” jak i w obszarze „wsparcia”. Efektem takiej współpracy jest spójna i celowa wizja szkoły.
Badania na dużej próbie uczniów potwierdziły, że jasno określone warunki funkcjonowania szkoły oraz systematyczne i spójne działania całej społeczności szkolnej uruchamiają proces motywowania do własnego rozwoju6. Wizja szkoły pomagającej rozwijać potencjał ucznia jest zależna od potrzeb i możliwości uczniów, którzy przychodzą
do konkretnej placówki. Młodzieży zmotywowanej do nauki, mającej dobre zaplecze intelektualne w rodzinach,
nie należy „matkować”. Uczniom zagubionym edukacyjnie, mało zmotywowanym do nauki, nie będzie sprzyjała
zasada: „ucz się samodzielnie, albo odpadniesz”. Solidarwww.dodn.dolnyslask.pl

ność w postępowaniu kadry, jej stabilność w realizowaniu
jasno określonej filozofii szkoły jest gwarantem, że uczniowie takiej placówki mogą liczyć na wsparcie we własnym rozwoju. A spójna i jasna koncepcja, którą znają i akceptują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele jest fundamentem, na którym szkoła może budować proces motywowania uczniów do pracy nad samym sobą. I nie jest ważne
czy ta idea pracy szkoły jest określona jako: „nasi uczniowie dostają od nas narzędzia do realizacji marzeń i sami
muszą ich używać”, czy jako: „szanujemy tradycyjny model nauczania i kształcimy inteligencję w tradycyjnym rozumieniu tego słowa”, czy: „nasi uczniowie to takie duże
dzieci, które trzeba prowadzić za rączkę”. Ważne, aby istniała w świadomości wszystkich nauczycieli i była wytrwale przez nich realizowana.
Sukces szkół jest w dużej mierze zależny od tego, czy
jej pracownicy mają pomysł na to, w jaki, bardzo konkretny, sposób chcą funkcjonować w swoim środowisku oraz
od tego, czy są konsekwentni i spójni w swoich codziennych działaniach. Motywowanie innych do podejmowania
działań nad własnym rozwojem jest procesem długotrwałym, a warunkiem powodzenia jest celowa, systematyczna i wytrwała współpraca wszystkich nauczycieli zarówno w obszarze „stawiania wymagań”, jak i w obszarze
„wsparcia”. Konsekwentna zaś realizacja poszczególnych
zadań z obu obszarów, zgodna ze strategią szkoły, jest drogą do sukcesu placówki wspomagającej młodego człowieka w jego rozwoju.
Może warto wykorzystać fakt, że czeka nas reforma systemu szkolnictwa i tworząc nowe placówki, zastanowić
się nad tym, jakie systemowe działania należałoby podjąć,
aby tworzyć w szkole atmosferę i przestrzeń, zarówno fizyczną jak i mentalną, sprzyjającą zarówno uczniom, jak
i nauczycielom w procesie rozwoju ich potencjału.
Małgorzata Lubańska
konsultant DODN we Wrocawiu
1 Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec, Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących – wyniki badania jakościowego [w:] Ścieżki rozwoju
edukacyjnego młodzieży – szkoły ponadgimnazjalne. Trafność wskaźników
edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; s. 185-213.
2 Edukacyjna Wartość Dodana jest statystyczną informacją czy szkoła pracuje z uczniami nad rozwojem ich potencjału czy nie. Szkoły, które mają dodatnie EWD, potrafią motywować swoich uczniów do pracy, bez względu na
ich nastawienie do nauki, z którym do tej szkoły przychodzą.
3 Op.cit., s. 186.
4 Wg Webera „typ idealny” to narzędzie metodologiczne, służące do opisania jakiegoś modelu rzeczywistości, w którym łączy w jeden, wewnętrznie
wspólny obraz, rozproszone i z trudem zauważalne różne punkty widzenia.
Jest to taki obraz rzeczywistości, który tworzy się, by tę rzeczywistość badać i rozumieć – por. op. cit., s. 189.
5 Pojęcie zaczerpnięte z ekonomii (fr. laissez faire – zostawcie nas w spokoju, pozwólcie czynić). Poglądy leseferystów związane były z oświeceniowymi koncepcjami wolności jednostki. Obecnie popularnie leseferyzm pedagogiczny jest łączony z tzw. „bezstresowym wychowaniem”.
6 Maciej Karwowski, Pogoda dla wysokiej jakości kształcenia. Jak klimat
klasy i szkoły wiąże się ze wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej, [w:]
Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. Trafność
wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; s. 161-183.
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W stronę
SAMODZIELNOŚCI …
Artykuł ten pomyślany jest jako wstęp do szerszej dyskusji środowiska edukacyjnego na temat samodzielności ucznia w szkole w aspekcie rozwoju indywidualnego i społecznego. Tekst traktuje zagadnienie wyrywkowo i fragmentarycznie, żeby otworzyć ważną dyskusje na tematy w gruncie rzeczy
związane z podmiotowością ucznia, indywidualizowaniem procesu kształcenia i wychowania. Zapraszam
serdecznie do zabrania głosu w kolejnym numerze/kolejnych numerach Obliczy.

Samodzielność jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Szkoła zatem nie powinna jej ograniczać, a wręcz odwrotnie - podejmować działania na rzecz jej uruchamiania i podwyższania. Samodzielność, rozumiana jako aktywność w procesie uczenia się i kształtowania postaw, jest
pożądana na każdym etapie edukacyjnym. O ile w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym kojarzy się z czynnościami samoobsługowymi i reakcjami na
różne sytuacje emocjonalne, o tyle na dalszych etapach
ma związek z rozwiązywaniem problemów, bynajmniej nie
tylko edukacyjnych. Współczesna szkoła, stawiając sobie
ambitne zadanie, by wspierać każdego ucznia w rozwoju,
musi na pewno wdrażać ich do samodzielności w sferach
rozwoju indywidualnego i społecznego.
Wszystko musi się zacząć od planowania przez ucznia
swojej kariery edukacyjnej na miarę wieku i możliwości.
Wymaga to określenia celów bliskich i perspektywicznych,
związanych z procesem uczenia się, współgrających z zaplanowanym przez nauczycieli procesem nauczania. Muszą
być one realne i dawać, jeżeli nie pewność, to duże prawdopodobieństwo ich osiągnięcia w określonych warunkach
realizacyjnych.
Nauczyciel formułuje cele kolejnych zajęć, prowadzonych przez siebie, mając na uwadze przede wszystkim wymagania podstawy programowej i charakterystykę klasy.
Nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza w imię indywidualizacji nauczania, by cele te zostały wzbogacone o propozycje uczestników lekcji - może się okazać, że mają oni pomysły na rozszerzenie, pogłębienie omawianych treści, w tym
takich, które łączą się z ich sposobem myślenia i zainteresowaniami, tworzą przestrzeń do dyskusji i wymiany opinii.
Realizacja celów, oparta na polimetodycznych i aktywizujących sposobach pracy, również powinna zakładać
dużą samodzielność, zwłaszcza uczniów, których uznaje
się za zdolnych. Na zdecydowanej większości zajęć powinien być czas na samodzielną pracę, której wyniki warto
omówić w parach, mniejszych zespołach i na forum klasy,
by mieć pewność, że zagadnienie zostało właściwie zrozustrona

14

miane, zinterpretowane, poddane analizie, ocenione itp.
Jest obecnie moda - jeżeli można mówić o modzie w edukacji - na metodę tzw. odwróconej lekcji/klasy. Pozwala
ona, dzięki zaangażowaniu młodego człowieka w przygotowanie do zajęć, na skonfrontowanie wiedzy z kolegami
i koleżankami, przedyskutowanie problemu z wyeksponowaniem różnych podejść do niego i różnych dróg rozwiązań. Nauczyciel na lekcji nie pełni tutaj roli wszechwiedzącego narratora, jedynego eksperta, a raczej staje się
jej organizatorem, moderatorem dyskusji, czuwającym
między innymi nad merytorycznym poziomem zatwierdzonych do realizacji celów, ale również stanem kultury wypowiedzi i emocji uczniów.
Szkoła powinna jak najczęściej pozwalać uczniom na
znajdowanie się w roli małych i większych badaczy, którzy
odkrywają prawidłowości w otaczającym świecie. Można
powiedzieć, że wyważanie otwartych drzwi niczemu nie
służy, a znacząco wydłuża proces realizacyjny programów,
ale można też zyskać przekonanie, że uczeń w roli odkrywcy tego, co juz znane, szybciej stanie się poszukiwaczem
nowych idei. Sama satysfakcja z dochodzenia do - czasami - prawd oczywistych ma charakter uskrzydlający, nadaje nauce sens i motywuje do rozwoju. Wśród realizowanych w szkołach projektach ciągle dominują te o charakterze społecznym, artystycznym, ciągle w mniejszości pozostają projekty badawcze, quasi naukowe. Nie umniejszając rangi tych pierwszych, wszak rozwijają niezwykle ważne kompetencje indywidualne i społeczne, warto zachęcić
uczniów do samodzielnych badań, opartych na metodologii określonej dyscypliny naukowej - wszystko na miarę
wieku, możliwości i z dbałością o bezpieczeństwo.
Myślenie o samodzielności powinno towarzyszyć inspirowaniu dzieci i młodzieży do pracy w domu. Tzw. zadania domowe są mocno wpisane w tradycję polskiej szkoły, ale - wydaje się - wymagają pewnej modyfikacji. Na
pewno częściej powinny być oparte na dobrowolności tworzy się znakomite pole do obserwacji poziomu aspiracji ucznia, powinny też być bardziej zindywidualizowane
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- zróżnicowane pod względem trudności i charakteru, by
uwzględniać możliwości ucznia, jego zainteresowania. Sami uczniowie mogą proponować, jaką pracę własną i w jakim czasie wykonają w związku z omawianym problemem.
Gwarantuje to większy poziom zaangażowania, samodzielność, uruchomienie czynników motywujących do nauki,
a te w procesie nauczania - uczenia się są kluczowe.
Szkoła jest miejscem, w którym ocenia się osiągnięcia uczniów. Dobrze się dzieje, gdy w ocenie uwzględnimy elementy oceniania kształtującego, tzn. samoocenę
i ocenę koleżeńską. Pozwala to wykształcić trudną umiejętność pomiaru własnych kompetencji przedmiotowych

i zmierzyć się z krytyczną (obiektywną) oceną drugiej osoby, co nie jest łatwe, a pogłębia refleksyjność, uczy odpowiedzialności, określa miarę własnych ambicji.
Prawdą jest, że w szkole samodzielność czasem uwiera
i boli. Dotyczy to i tego, który ma odwagę być samodzielny, i tego, który pozwala na ekstrawagancję samodzielności. W ostatecznym jednak rozrachunku samodzielność postrzegamy jako próbę określenia przez ucznia swojej odrębności i tożsamości, drogę do dojrzałości w wymiarze indywidualnym i społecznym.
Krystyna Pac-Marcinkowska
konsultant DODN we Wrocławiu

Ocenianie
jest TRUDNE ...
Ocenianie jest trudne, bywa kontrowersyjne, budzi emocje, wywołuje konflikty, ale też potrafi być
wspierające, motywujące, zachęcające do rozwoju. Ocenianie w szkole na pewno nie może być kojarzone
wyłącznie z wartościowaniem wiedzy i umiejętności, wpisanych w wymagania obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego czy efektów kształcenia, określonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach. Musi być traktowane jako integralna część procesu kształcenia, służąca
efektywności nauczania - uczenia się.

Dzięki idei Centrum Edukacji Obywatelskiej spora
część polskich szkół zaczęła już wiele lat temu stosować
ocenianie kształtujące, które dzisiaj w dużej mierze znajduje odzwierciedlenie w prawie oświatowym, a dokładnie
w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu o warunkach i sposobach oceniania. Ocenianie - owszem - skupia się na określeniu, ile uczeń wie, potrafi, ale musi też
uwzględniać postępy, jakie poczynił on w procesie uczenia się. Żeby stwierdzić progres, trzeba mieć świadomość
punktu wyjścia, czyli w miarę precyzyjnie zdiagnozować
zasoby ucznia przed rozpoczęciem oddziaływań na jego
rozwój intelektualny, ale też emocjonalny i społeczny, bo
przecież w celu uruchomienia czynników motywujących
do wysiłku należy spojrzeć na ucznia wszechstronnie. Nauczyciel, wartościując zatem stan wiedzy i umiejętności
ucznia, powinien zadawać sobie pytanie o intensywność
jego rozwoju poznawczego, o wysiłek włożony w proces
uczenia się. To oczywiście jest niełatwe, tym bardziej, że
uproszczone poczucie sprawiedliwości każe oceniać stan
końcowy, uwzględniając wyłącznie odniesienie do ustalonych wymagań ministerialnych i szkolnych, zapisanych
w statucie szkoły. Takie odniesienie powinno na pewno
dotyczyć oceny sumującej, semestralnej albo końcowowww.dodn.dolnyslask.pl

rocznej, na którą ostatecznie wpływa wiele ocen cząstkowych, w tym ilustrujących samodzielny wysiłek ucznia, jego ambicje i aspiracje (wyrażające się opanowaniem wymagań np. po kilku próbach) oraz wyniki różnych narzędzi sprawdzania osiągnięć ucznia, specyficznych dla przedmiotu, uwzględniających też kompetencje kluczowe, najistotniejsze w obszarze danej wiedzy. Taka „uwspólniona”
ocena pozwoli spełnić kolejny aspekt prawny - wskaże potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Istotą oceniania bieżącego jest bowiem informacja
zwrotna, płynąca do ucznia i jego rodziców. Zawiera sformułowania, dotyczące mocnych i słabych stron ucznia oraz
ukierunkowania dalszego procesu uczenia się, by okazał
się skuteczny, przy czym skuteczność jest miarą indywidualnego sukcesu edukacyjnego ucznia w określonym czasie.
Ocenianie bieżące jest monitorowaniem pracy ucznia
i prowadzeniem dialogu o niej zainteresowanych podmiotów (uczeń - nauczyciel - rodzic). Ustawa zakłada, że ocenianie wewnątrzszkolne będzie przebiegało w sposób, który wdroży ucznia do samodzielnego planowania własnego
rozwoju oraz zmotywuje go do dalszych postępów w nauce (zachowaniu również!). Prawdą jest, że łatwo taką
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myśl sformułować, znacząco trudniej zrealizować w praktyce szkolnej. Nie znaczy to jednak, że można ten zapis
zlekceważyć i nie próbować go przełożyć na działania. Pomoże nauczycielom w tym idea formułowania celów zajęć w języku ucznia, uwzględniająca wiele aspektów jednostki lekcyjnej, w tym konkretnego adresata oddziaływań
oraz dość szczegółowe kryteria oceniania zgodne z metodologią taksonomiczną. Nie bez znaczenia będzie tworzenie takiej atmosfery w klasie, która spowoduje, że uczniowie będą cenili własną samodzielność w procesie uczenia się, będą chcieli uczyć się od siebie nawzajem, w pracy zespołowej będą nastawieni na mądrą kooperację. Wymaga to od nauczających kreowania określonych sytuacji
dydaktycznych, opartych na nauczaniu problemowym, zachęcającym do myślenia dywergencyjnego. Ocenianie ma
służyć również nauczycielom do doskonalenia organizacji
i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, co - wydaje
się - wymaga dużej refleksyjności na temat licznych związków między stosowanymi sposobami nauczania a efektami uczenia się dzieci i młodzieży. W największym stopniu refleksja powinna dotyczyć kwestii indywidualizowania procesu kształcenia, dostosowywania go do potrzeb
i możliwości konkretnych uczniów o sprecyzowanych profilach uczenia się, wynikających m.in. z rodzaju posiadanej inteligencji (w rozumieniu Gardnerowskim), nadrzędnych kanałów sensorycznych, dominującej półkuli mózgowej, obiektywnych trudności w uczeniu się i uzdolnieniach
(również tych wykraczających poza zestaw obowiązkowych przedmiotów szkolnych).
Interaktywne ocenianie postępów w nauce z pewnością
może przysłużyć się do zminimalizowania zjawiska zwanego syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, przejawiającego się słabą korelacją między możliwościami poznawczymi ucznia a jego stopniami. Przyczyn rozbieżności
należy upatrywać w źle stosowanych zasadach oceniania,
ale też braku spojrzenia na motywacyjne aspekty procesu
nauczania - uczenia się, których źródła tkwią w niewłaściwej diagnozie wstępnych osiągnięć ucznia, braku kultury
samooceny i oceny koleżeńskiej w klasie, nierozpoznaniu
czynników wychowawczych, rzutujących na proces kształcenia. Szkoła powinna być miejscem rozwoju każdego ucznia, a czasem stan stagnacji dotyczy ucznia i o niskim,
i o wysokim potencjale intelektualnym. W obu przypadkach trzeba uruchomić mechanizmy wspierające, oparte
na mocno zindywidualizowanych działaniach, uruchamiających motywację do wysiłku. W pierwszym przypadku należy zapewnić uczniowi opanowanie wymagań edukacyjnych w stopniu umożliwiającym dalsze uczenie się, w drugim skuteczne będzie podejście coachingowe - uczeń,
dzięki dyskretnej pomocy, samodzielnie wyznaczy ambitne cele, które może osiągnąć. Niezwykle ważne w procestrona
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sie oceniania jest uwzględnienie bardzo zróżnicowanych
narzędzi badania osiągnięć uczniowskich. Z różnych powodów obecna szkoła ocenia wiedzę i umiejętności uczniów na podstawie przeprowadzanych testów, które rzadko bywają standaryzowane i podporządkowane taksonomicznym regułom. Zdarza się, że wszystkie oceny cząstkowe odnoszą się wyłącznie do pisemnej formy sprawdzania
osiągnięć ucznia. Brakuje ocen za odpowiedzi ustne, za aktywność, polegającą np. na udziale w debacie, wypowiadaniu swoich sądów i opinii na podejmowany temat, analizie omawianego na lekcji problemu, sformułowaniu hipotezy i zweryfikowaniu jej zgodnie z metodologią określonej gałęzi nauki. Rzadko ocenia się za wygłoszenie referatu, w którym pojawia się odwołanie do samodzielnie sporządzonej bibliografii. Ciągle pojawia się problem z oceną
za pracę w parach i w zespołach, zwłaszcza podczas realizacji drobnych projektów edukacyjnych - krótkotrwałych
lub długoterminowych. Analiza tematów projektów, realizowanych w szkołach z różnych etapów edukacyjnych,
wskazuje, że problematyka artystyczna, społeczna góruje nad naukową, pozwalającą na odkrywanie praw rządzących różnymi dyscyplinami naukowymi. Zbyt rzadko oceniamy uczniów, którzy występują w roli małych czy młodych badaczy, wykonujących praktyczne zadania, tworzących konkretne wytwory (przedmioty czy urządzenia).
Wydaje się konieczne z punktu widzenia efektów
kształcenia, by oceniać nie tylko merytoryczną wartość
wykonanej pracy, ale i samą umiejętność jej prezentowania. Nie jest łatwo mówić o swoich poczynaniach, o przyjętych celach i zrealizowanych osiągnięciach, o sukcesach
i barierach, które towarzyszą pracy badawczej lub innej,
realizowanej samodzielnie lub we współpracy z innymi.
Karty ocen, towarzyszące projektom, powinny uwzględniać bardzo wiele aspektów pracy, w tym te, które określają rolę ucznia jako lidera, eksperta, recenzenta, „motywatora”, wykonawcy itp.
Osobną kwestią, o której należy wspomnieć, jest ocenianie pracy zadanej do wykonania w domu. Nie ulega wątpliwości, że można, czy też należy ją docenić, zwłaszcza
jeżeli stwierdzimy jej wartość merytoryczną i samodzielność. Od razu rodzą się jednak pytania o charakter zadań
domowych i kryteria ich oceniania. Odpowiedzi nie są łatwe i jednoznaczne: zadania, choć adresowane do wszystkich albo chętnych, raczej powinny mieć charakter zindywidualizowany, dawać szansę uczniom tzw. słabym przez
możliwość utrwalenia omawianych treści, i przedmiotowo
uzdolnionym, dzięki możliwości pogłębienia, rozszerzenia
owych treści lub ich twórczego potraktowania. Na pewno
ważna jest nauczycielska refleksja, dotycząca celu zadania pracy domowej oraz świadomość, że brak wykonania
zadania nie jest podstawą do postawienia oceny niedostaOBLICZA
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tecznej. Niektórym wydaje się to kontrowersyjne, ale takie rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem: brak zadania nie
jest dowodem braku wiedzy i umiejętności, raczej nierzetelności, braku solidności, a to elementy podlegające ocenie z zachowania.
Meandry oceniania wymuszają intensywną pracę członków rady pedagogicznej na rzecz doskonalenia szkolnych zasad oceniania - zapisy muszą być podporządkowane obowiązującemu prawu, przejrzyste, oczywiste
dla każdej ze stron, powinny też uwzględniać specyfikę szkoły (etap edukacyjny, typ szkoły, tzw. środowiskowość), określać szczegółowe kryteria oceniania wiedzy
i umiejętności uczniów, włącznie z wskazaniem wyma-

gań na ocenę celującą (niekoniecznie musi to oznaczać
wykroczenie poza podstawę programową!), warunki poprawy oceny na wyższą, sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów itp.
Ocenianie jest trudne... Niech będzie jednak przyjazne dla wszystkich zainteresowanych i wspierające ucznia w rozwoju indywidualnym i społecznym. Musi - powtarzam świadomie - być nieodłączną częścią procesu nauczania, motywować do wysiłku, wzmacniać poczucie wartości
własnej ucznia, podsycać jego ambicje, by wiedzieć i potrafić coraz więcej.
Krystyna Pac-Marcinkowska
konsultant DODN we Wrocawiu

Alternatywne
formy komunikacji

GENOGRAM

Ludzie najczęściej komunikują się za pomocą mowy.
Od najwcześniejszych miesięcy naszego życia słyszymy
mowę innych, a później sami się nią samodzielnie posługujemy. Tak mijają lata i stajemy się mistrzami tej formy komunikacji. Jednak - niestety - człowiek potrafi manipulować mową i zakładać tzw. „maski”, powodujące, że sens
słów się zatraca. Dlatego też, jeśli widzimy, że dziecko zaczyna się zachowywać w szkole inaczej niż do tej pory, zadanie mu pytań typu: „czy u Ciebie wszystko w porządku?”, „czy w domu coś się dzieje?” nie pozwala na uspokojenie czujności, choćby odpowiedź dziecka brzmiała potwierdzająco: „tak, wszystko w porządku”. Często jest to
„maska”, gdyż dziecko w większości przypadków nie chce
powiedzieć nic złego o rodzicach i najbliższym środowisku. Prawdą jest też, że nie zawsze wiemy, o co pytać, gdy
sytuacja nie jest do końca rozpoznana i opieramy się na
niesprawdzonych do końca przesłankach, domniemaniach,
szczątkach informacji z zewnątrz. Bardzo rzadko udaje
nam się rutynowymi pytaniami trafić w sedno problemu.
Dlatego warto używać alternatywnych form komunikacji.
Małgorzata Kwiatkowska w swojej książce pt. „Dzieci głęboko niezrozumiane” wymienia i opisuje osiem kanałów
komunikacji: oddech, sygnały płynące z ciała, wyraz oczu,
mimika, postawa – układ ciała, gestykulacja, odgłosy nieartykułowane, mowa1. Powszechnie znanym sposobem kowww.dodn.dolnyslask.pl

munikacji z osobami, które mają problemy natury psychologicznej, są testy projekcyjne: rysunek drzewa lub rysunek rodziny, ale ich interpretacja obarczona jest ryzykiem
niewiarygodności. Warto zatem sięgać po jeszcze inne,
mniej znane narzędzia. Jednym z nich jest genogram układany z kamyków. Jego idea zaczerpnięta jest z wersji klasycznej, wykorzystywanej przez terapeutów lub psychoterapeutów2. Genogram to schemat podobny do drzewa
genealogicznego, w który wpisuje się graficznie informacje o rodzinie. Ilustruje on związki i relacje między krewnymi oraz ważne daty z życia członków rodziny. Informuje też o wizji życia rodzinnego, jaką dana osoba otrzymała od swojej rodziny, wskazując prawdopodobne przyczyny
jej aktualnej sytuacji życiowej. Ukazuje również problemy, z jakimi boryka się osoba układająca genogram. Genogram umożliwia poznanie dysfunkcyjnych „tradycji” rodzinnych, często nieświadomie przekazywanych z pokolenia na pokolenie, takich jak trudności w związkach interpersonalnych, przemoc, alkoholizm. W szkolnej rzeczywistości uczeń na spotkaniu z psychologiem lub pedagogiem
układa sam genogram z kolorowych kamyków. Kamyki powinny być różnej wielkości oraz wielokolorowe. Można je
kupić np. w sklepach akwarystycznych oraz z artykułami
dekoracyjnymi. Gdy zaczynamy rozmowę z uczniem, prosimy go, by z pojemnika wybrał kamień, który symbolizuje
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jego. Następnie uczeń dobiera kamienie, które symbolizują najbliższych - mamę, tatę.

Fot. 1. Hipotetyczna sytuacja

Dzięki tym kamykom możemy uczniowi zadać kilka pytań. Mogą to być następujące pytania: dlaczego kamyk
symbolizujący Ciebie jest koloru niebieskiego?, dlaczego
mama jest kamykiem koloru zielonego?, dlaczego tata jest
koloru czarnego?, dlaczego mama jest tak blisko Ciebie?,
dlaczego tata jest dalej niż mama? Wcześniej, gdy uczeń
nie ułożył genogramu, nauczyciel czy też pedagog mógłby nie wiedzieć, jakie pytania zadać. Tutaj uczeń, głównie
dzięki swym stanom nieświadomym, sam opowiedział historię swego życia za pomocą kamyków. Zadaniem nauczyciela jest umieć odczytać to przesłanie. Genogram powinien być rozbudowany o pozostałych członków rodziny: rodzeństwo, dziadków, ciocie, wujków.

Układanie genogramu przez ucznia to sięgnięcie do jego
stanów nieświadomych. Dlatego tę wersję stosuje się np.
w psychoterapii ericksonowskiej, która często bazuje na
ukrytych pokładach psychicznych człowieka. Dzięki wybieraniu kamyków z pojemnika osoba poprzez dźwięk ocierania o siebie kamieni uspokaja się, relaksuje i wycisza. Jest
to ważny aspekt podczas rozmowy z uczniem. Powinien on
być odprężony, a przez to pozbawiony oporów. Istotne jest
stworzenie atmosfery, w której nauczyciel wzbudza zaufanie. Podczas rozmowy terapeutycznej z użyciem kamieni
mogą wyjść na jaw bardzo trudne sprawy, dotyczące życia
ucznia. Dlatego też nauczyciel powinien być na to przygotowany. Genogram ten jest narzędziem pomocniczym do
przeprowadzenia rozmowy. Nie można uważać go za jedyne narzędzie diagnostyczne, choć pewne elementy posiada. Dzięki jego zastosowaniu możemy łatwiej dojść do rzeczywistego problemu ucznia. Widząc genogram, zadajemy
pytania na temat tego, co przedstawia bezpośrednio uczeń
przez ułożenie kamieni. Dużo zależy więc od umiejętności zadawania pytań, spostrzegawczości oraz umiejętności
wyciągania wniosków. Biegłość w jego analizie przychodzi
z czasem wraz z ilością przeprowadzonych rozmów przy
użyciu genogramu z kamyków.
Ważnym aspektem jest również obserwacja. Kiedy
uczeń wybiera kamyki, nauczyciel powinien go bacznie obserwować. Często mimika ucznia podpowie, jakie zadać
pytania. Jeśli dla ucznia mama jest wyjątkową osobą, to
szukając kamyka, który ma ją symbolizować, jego wyraz
twarzy będzie pogodny, pojawi się uśmiech. Natomiast,
gdy uczeń będzie szukał kamyka, który symbolizuje osobę, która go krzywdzi, to na twarzy nie będzie uśmiechu,
pojawi się smutek lub złość. Poza tym najczęściej dziecko
będzie starało się szybko pozbyć kamienia symbolizującego krzywdziciela. Dlatego ważna jest baczna obserwacja
uczniów. Dzięki komunikatom płynącym z mowy ciała dowiemy się o nich więcej niż z rozmowy. Komunikacja za pomocą mowy obarczona jest dużym pokładem manipulacji.
Dziecko już od najmłodszych lat uczy się manipulacji. Idąc
do szkoły, jest już jej „mistrzem”. Dlatego używajmy alternatywnych form komunikacji.
dr Dawid Misiak
1 M. Kwiatkowska, Dzieci głęboko niezrozumiane. Program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Wyd. Oficyna
Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, Warszawa 1997.
2 Podczas rozmowy terapeutycznej terapeuta zapisuje za pomocą symboli drzewo genealogiczne wraz z relacjami poszczególnych członków rodziny.
Np. w klasycznym genogramie kwadrat oznacza mężczyznę, kółko kobietę.

Foto 2. Rodzina (dziecko, rodzice i dziadkowie)

strona

18

OBLICZA

WSPIERAMY ZAWODOWCÓW

Być
NA BIEŻĄCO

Swoją karierę edukacyjną i zawodową trzeba umieć zaplanować. Wrocławska młodzież może to zrobić we
współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Wrocławskiego. Biuro, prowadzące działalność od 1997 roku,
zaprasza osoby zainteresowane do swojej siedziby przy ul. Kuźniczej 49A. O zadaniach Biura, o wymaganiach współczesnego rynku pracy i pracodawców rozmawiam z Panią Dominiką Buczkowską, kierowniczką
Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Elżbieta Zalewska-Pięta: Przeglądając strony internetowe wrocławskich biur karier, odniosłam wrażenie,
że pracodawcom zależy na współpracy z nimi. Czy można
więc powiedzieć, że wykwalifikowany, kompetentny pracownik jest poszukiwany na rynku pracy?
Dominika Buczkowska: W grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy w ramach projektu „Akademia Rozwoju - kluczem
wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, współfinansowanego przez Unię Europejską, badanie ponad 150. pracodawców z regionu. Zadaliśmy im m.in. pytanie: Jakie cechy pracowników są szczególnie cenione w waszej firmie?
Do najważniejszych cech pracodawcy zaliczyli: umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz zaangażowanie.
Również inne, dostępne na rynku badania pokazują, że
pracodawcy bardzo cenią sobie u pracowników tzw. kompetencje miękkie - organizacyjne, znajomość języków obcych, sprawną obsługę komputera, elastyczność, współpracę w zespole, zarządzanie projektami, umiejętność
pracy projektowej i organizacji pracy własnej. Oczywiście,
w zależności od specyfiki danego stanowiska, nacisk położony będzie na różne kompetencje.
E.Z: Jakiego rodzaju usługami Biura Karier zainteresowani są pracodawcy?
D.B: Pracodawcy zainteresowani są głównie: udostępnianiem studentom i absolwentom ofert pracy/praktyk/
staży poprzez publikację ich na stronach www biur lub facebooku, prowadzeniem różnych szkoleń, w tym warsztatów dla studentów i absolwentów, udziałem w targach pracy organizowanych przez uczelnie, publikowaniem na stronach internetowych Biura, stronach wydziałowych oraz
w mediach społecznościowych informacji o konkursach
adresowanych do studentów, dniach otwartych czy innych
projektach dotyczących rekrutacji. Chcemy być postrzegani jako skuteczny pośrednik w relacji pracownik - pracodawca.
E.Z: Jakich odbiorców swojej działalności poszukujecie, aby umożliwić im wybór drogi rozwoju zawodowego
www.dodn.dolnyslask.pl

oraz ułatwić znalezienie zatrudnienia, odpowiadającego
ich wykształceniu i kwalifikacjom?
D.B: Najważniejszymi odbiorcami naszych usług są studenci i absolwenci oraz wspomniani wcześniej pracodawcy. Studenci i absolwenci, odwiedzający Biuro Karier, mają możliwość kompleksowego przygotowania się do planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, poznania
swoich predyspozycji i preferencji zawodowych, wykonania testów badających kompetencje, czy też przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej. W Biurze Karier można porozmawiać z doradcą kariery na temat dokumentów aplikacyjnych czy efektywnych sposobów poszukiwania pracy/praktyki, rozwiać swoje wątpliwości dotyczące kariery
i zaplanować dalsze działania na rzecz przyszłej pracy zawodowej. Ze wszystkimi studentami i absolwentami, potrzebującymi wsparcia informacyjnego lub chcącymi poznać siebie, pracuje się bardzo ciekawie. Jest to pewien
proces, rzadko zatem kończy się na jednym spotkaniu.
Oprócz poradnictwa zawodowego, które ma formę zarówno konsultacji indywidualnych, jak również spotkań grupowych, Biuro Karier realizuje wiele inicjatyw, do których
zaprasza pracodawców. Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery, Program Mentoringowy dla studentów, Program 4
kroki do kariery to tylko niektóre przykłady takiej współpracy. Jej celem jest zawsze m.in. przygotowanie młodych
ludzi do rozpoczynania swojej kariery zawodowej, zapoznanie ich z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców
oraz zachęcenie do samorozwoju i świadomego podejmowania decyzji zawodowych.
E.Z: Osoba poszukująca pracy przychodzi do Was, gdyż
potrzebuje rozmowy doradczej, czy bardziej liczy na skierowanie na szkolenia, kursy, umożliwiające sprawne poruszanie się po rynku pracy?
D.B: Z naszych usług korzystają zarówno osoby zainteresowane indywidualnym wsparciem doradczym, związanym z planowaniem kariery zawodowej czy przygotowaniem np. do mającej się odbyć niebawem rozmowy kwalistrona
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fikacyjnej na konkretne stanowisko, jak i zainteresowane
udziałem w różnych formach poradnictwa grupowego. Coraz więcej osób korzysta również z coachingu kariery oraz
z udziału w symulacjach rozmowy kwalifikacyjnej. Cieszymy się, gdy jednym z efektów naszej wspólnej pracy jest
refleksyjna postawa studentów oraz ich większa samoświadomość celów zawodowych.
E.Z: Czy organizujecie kursy, szkolenia, zwiększające
kwalifikacje zawodowe?
D.B: Biuro Karier organizuje głównie warsztaty związane z szeroko rozumianym przygotowaniem do wejścia na
rynek pracy, np. dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, planowania ścieżki zawodowej i edukacyjnej, wzmacniania
kompetencji miękkich, szczególnie cenionych przez pracodawców. Szkolenia zwiększające kwalifikacje zawodowe
realizowane są najczęściej w sytuacji, gdy Biuro Karier posiada środki zewnętrzne np. dzięki projektom, współfinansowanym przez Unię Europejską.
Przykładem szkoleń specjalistycznych, jakie realizowało Biuro w 2015 roku są np. „Projektowanie aplikacji
mobilnych” czy „Niestandardowe metody badań empirycznych”. Organizacja ich była możliwa dzięki projektowi „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, który był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
E. Z: Z jakimi szkołami z rejonu lub szkolnymi ośrodkami kariery ( SzOK ) współpracujecie?
D.B: W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
(OTK ) doradcy zawodowi z naszego Biura odbyli spotkania z młodzieżą np. z II LO im. Księdza Jana Twardowskiego
w Oleśnicy oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Podczas tych spotkań przeprowadzaliśmy warsztaty,
w których młodzież szkolna chętnie uczestniczyła.
E.Z: Kto może być kandydatem ubiegającym się o staż
zawodowy?
D.B: Biuro Karier posiada internetową bazę ofert pracy, praktyk i staży. Warunki ubiegania się o praktykę czy
staż określa zawsze pracodawca. Inną sprawą są płatne
staże organizowane dla studentów - wspomniany wcześniej w naszej rozmowie projekt „Akademia Rozwoju….”
dawał studentom możliwość odbycia trzymiesięcznych,
płatnych staży u wybranych pracodawców i, co za tym
idzie, zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Płatne staże organizowane są przez Biuro Karier w sytuacji, gdy uda nam się uzyskać dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej.
E.Z: Czy są w kontakcie z Biurem Karier inne podmioty niż te, do których adresowane są usługi biura. Kogo zaliczacie Państwo do swoich partnerów?
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D.B: Do naszych partnerów zaliczyć możemy m.in. instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i organizacje zrzeszające pracodawców. Dobrym przykładem takiego partnerstwa jest współpraca, jaką nawiązały Biura
Karier, zrzeszone w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Z Dolnośląskimi Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
a szczególnie z wrocławskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizowaliśmy już kilka wspólnych inicjatyw na przestrzeni ostatnich lat, począwszy od
wspólnego udziału w OTK, Targach Pracy, na szkoleniach
skończywszy.
E.Z: Jaką rolę przy poszukiwaniu pracy ma działalność
studentów w różnych organizacjach studenckich i czy powinna być udokumentowana?
D.B: Pracodawcy cenią sobie u kandydatów do pracy
konkretne doświadczenie zawodowe oraz posiadane i rozwijane w trakcie studiów pozaakademickie kompetencje.
Działalność w organizacjach studenckich czy kołach naukowych, połączona z autorefleksją, dotyczącą umiejętności,
jakie zdobyło się dzięki tego typu aktywności, są w wielu
wypadkach istotnym atutem. Pod warunkiem oczywiście,
że nie jest to tylko „martwy” zapis w CV, a działalność nie
ograniczała się tylko do wpisania na listę członków.
E.Z: Osoby, które do Was przychodzą, są zainteresowane poznaniem swojego potencjału zawodowego i osobowościowego, czy raczej są to studenci/absolwenci, którzy
wiedzą, czego chcą?
D.B: Częściej pojawiają się u nas osoby chcące poznać
swój potencjał, przeanalizować preferencje i predyspozycje zawodowe, porozmawiać o mocnych i słabych stronach czy stworzyć indywidualny plan na rozpoczęcie kariery zawodowej po studiach. Osoby, które wiedzą, czego
chcą, ale nie mają pomysłu na zrealizowanie celu, częściej
decydują się na udział w coachingu kariery lub innych programach oferowanych przez Biuro Karier, np. w Programie
Mentoring dla studentów.
E.Z: Biura Karier zrzeszają się w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier oraz Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Poza
promocją biura, organizacje te dają możliwość współpracy czy może mobilizują do rywalizacji?
D.B: Ogólnopolska Sieć Biur Karier istnieje od początku działalności pierwszych biur karier w Polsce. Ze względu jednak na ogromną liczbę ABK-ów, bardziej efektywną
współpracę udaje się nawiązać w ramach sieci regionalnych, takich jak Dolnośląska Sieć Biur Karier. Dolnośląska
Sieć Biur Karier zrzesza Akademickie Biura Karier z Wrocławia i Dolnego Śląska. Aktywnie współpracujemy od kilku lat, nie tylko dzieląc się doświadczeniem, ale realizując wspólne inicjatywy, skierowane do studentów i absolwentów, takie jak: Menu Kariery, Program Mentoring dla
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studentów, coroczne spotkania z wiodącymi pracodawcami z regionu, wspólne seminaria i konferencje tematyczne. Tegoroczną wspólną inicjatywą DSBK jest Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier, którą zrealizowaliśmy w dniach 13-14 września w ciekawej formule
Open Space. Naszym wspólnym celem jako DSBK jest promowanie usług ABK-ów w środowisku akademickim, wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie się w realizowanych projektach. Zależy nam również na tym, abyśmy
w środowisku pracodawców i innych interesariuszy byli postrzegani jako wiarygodni i wartościowi partnerzy w realizacji projektów związanych z podnoszeniem zatrudnialności absolwentów szkół wyższych.
E.Z: Oferty pracy we wrocławskich biurach karier są
te same?
D.B: Pracodawcy zgłaszający oferty do Biur Karier sami
podejmują decyzję, czy chcą daną ofertę zgłosić do więcej
niż jednego biura. Najczęściej uzależnione jest to od specyfiki oferty i wymagań na dane stanowisko. Pracodawca, szukający matematyków, złoży ofertę w Biurze Karier Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Szukając
finansistów, skieruje się najpierw do Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej. Oferty pracy będące w dyspozycji poszczególnych Biur Karier zależą od profilu
danej uczelni i w pewnych przypadkach mogą się powielać.
E.Z: Na czym polega wytyczanie ścieżki kariery?
D.B: Najważniejszym elementem jest poznanie siebie, swoich mocnych, słabych stron, predyspozycji i preferencji zawodowych, czyli uzyskanie istotnego stopnia
samoświadomości. Kolejnym elementem jest poznanie
rynku pracy, jego możliwości, ale i ograniczeń, zapoznanie się z oczekiwaniami pracodawców. Warto umieć dopasować te dwa elementy układanki do siebie i oprócz
pytania „czego chcę?”, zadać sobie również pytanie „co
dzisiaj jest dla mnie możliwe?”. Planując karierę zawodową warto też pamiętać, że żyjemy w czasach life long
learning, co oznacza, że uczymy się przez całe życie. Najprawdopodobniej również kilkakrotnie w czasie aktywności zawodowej będziemy zmieniać nie tylko pracodawców i stanowiska, ale również wykonywane zawody. Warto przygotować się na redefiniowanie swojej kariery zawodowej od nowa.
E.Z: Jak w obecnej sytuacji gospodarczej zdefiniowałaby Pani pojęcie kariery?
D.B: Definicji kariery jest wiele i można na nią spojrzeć z różnych naukowych perspektyw. Potocznie oznacza
zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk w jakiejś organizacji, co związane jest z awansem. Dzisiejszy rynek pracy
sprawia jednak, że każdy musi definiować karierę zawodową w subiektywny sposób. Nie tylko samą karierę, ale również sukces.
www.dodn.dolnyslask.pl

Dla mnie kariera zawodowa to rozwój, wykorzystywanie własnego potencjału zarówno w sferze zawodowej, jak
i pozazawodowej. To uczenie się nowych rzeczy, ale również umiejętność dostosowania się do zmieniających okoliczności.
Kariera nie musi być pionowa, nie musi dotyczyć tej
samej branży. Żyjemy - jak wspomniałam - w czasach life long learning i możemy realizować swoje kariery w różnych obszarach.
E.Z: Jakiego pracodawcy szuka student/absolwent
przychodzący do Biura Karier? Czy istnieje w środowisku
akademickim pojęcie - powiedzmy - „pracy marzeń”?
D.B: W badaniu pt. „Młodzi na rynku pracy”, które zrealizowały firmy Effectiveness, Careers Compass, Odyseja
PR, a w którym nasze Biuro Karier było partnerem, pojawiło się pytanie: „Jakiego rodzaju wsparcia będziesz oczekiwać od pracodawcy w pierwszym okresie pracy?”. Ponad 70 % respondentów odpowiedziało, że najważniejsze
dla nich w pierwszym okresie będą: „przyjazne otoczenie i swobodna atmosfera pracy” oraz „możliwość uczenia się od innych, czyli efektywna praca zespołowa”. Studenci zwracali też uwagę na to, że w pierwszym momencie w nowej firmie niezwykle istotny jest czas na wdrożenie się i zaadaptowanie do nowej sytuacji.
Ciekawe były również wypowiedzi studentów na temat „pracy marzeń”. Znaczna większość respondentów
stwierdziła, że praca marzeń to taka, która daje stabilność
oraz spełnienie oraz pozwala skupić się na życiu osobistym
(life balance). Równie istotne okazało się poczucie wykorzystywania w pracy swojego potencjału oraz sensu wykonywanej pracy.
Czyli dla młodych ludzi duże znaczenie zaczyna mieć life balance – przyjazne łączenie pracy zawodowej z życiem
osobistym, możliwość realizacji ambitnych celów zawodowych bez uszczerbku dla prywatnych planów.
E.Z: Jak w Pani ocenie wygląda poradnictwo na odległość i kto z takiej formy pomocy najczęściej korzysta?
D.B: Zdarza nam się konsultować drogą on - line dokumenty aplikacyjne. Uruchomiliśmy parę lat temu usługę dla studentów i absolwentów pod nazwą „Pogotowie
rekrutacyjne”, która pozwala na bardzo szybkie skonsultowanie przez doradcę kariery CV i listu motywacyjnego
on-line. Z takiej możliwości korzystają najczęściej osoby,
które z różnych względów nie mogą pojawić się na indywidualnej, bezpośredniej konsultacji.
E.Z: Dziękuję za rozmowę.
Elżbieta Zalewska-Pięta
konsultant DODN we Wrocławiu

strona

21

WSPIERAMY ZAWODOWCÓW

TUTOR
a profesjonalny

DORADCA ZAWODOWY

Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu
lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór
lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego1.

Tak brzmi ogólnodostępna definicja w Internecie.
Ważnym jej aspektem jest określenie „proces doradzania”. Proces bowiem to przebieg następujących po sobie
i powiązanych przyczynowo określonych zmian.2 A zmiany
muszą mieć swoją przyczynę. I taką „przyczyną” są spotkania doradcy i ucznia. Ich celem jest zwiększenie samoświadomości ucznia, aby mógł realnie wybrać swój przyszły zawód. Narzędziami, które pozwalają realizować ten
cel są wszelkiego typu testy, ankiety, kwestionariusze...
Niewątpliwie są one bardzo pomocne, choć trzeba podchodzić do nich z pewną ostrożnością. Wypełniłam sumiennie jeden z testów doradztwa zawodowego dostępnego w Internecie i wyszło mi, że jestem typem twórcy: odpowiadają Ci działania o charakterze twórczym,
lubisz działać niekonwencjonalnie, cenisz sobie nowości i zmienność otoczenia. Jesteś nastawiony na zmiany
i różnorodność. Najprawdopodobniej będziesz realizował
się w działaniach związanych z wyrażaniem siebie i wymagających przełamywania schematów i twórczego myślenia. Rekomendujemy poszukiwanie pracy na stanowiskach takich jak: pisarz, reżyser, grafik, malarz, fotograf, piosenkarz, pracownik agencji reklamowej, projektant mody, architekt wnętrz. Podoba mi się ten opis moich predyspozycji zawodowych. Jest jednak jedno, małe „ale”. Nie jestem ani plastykiem, ani pracownikiem
agencji reklamowej czy architektem wnętrz. Jestem nauczycielem, a jako nauczyciel cenię sobie kreatywność,
różnorodność, twórcze myślenie, zarówno u siebie, jak
i u innych. Te cechy, według mnie, są niezbędne właśnie
w zawodzie nauczycielskim, który wymaga i „twórczego
myślenia”, i „przełamywania schematów”. Każdy, kto był
nauczycielem, wie, o czym mówię. Nie mam natomiast
zdolności plastycznych, które predysponowałyby mnie do
zawodów artystycznych.
Oczywiście, ktoś powie, że wypełnienie jednego testu
nie jest doradztwem zawodowym. I będzie miał rację. Dobry doradca zawodowy jest kimś więcej niż tylko osobą,
która daje testy i na podstawie ich wyników określa przyszłość innych. Dobry doradca zawodowy nie jest wróżką,
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jest człowiekiem, którego zadaniem jest wspieranie młodych ludzi w chwilach, kiedy podejmują ważne, czasami
życiowe decyzje. Dobry doradca zawodowy umie zadawać odpowiednie pytania i potrafi słuchać, myśleć, analizować. Te umiejętności interpersonalne – oczywiście obok
dużej wiedzy merytorycznej – są niezbędne w pracy doradcy zawodowego. Biorąc pod uwagę tylko umiejętności
interpersonalne spotkania doradcy zawodowego i ucznia,
bardzo przypominają tutoring.
Czym jest tutoring?
Podstawą tej metody jest indywidualna relacja między
nauczycielem a uczniem. Jest to spotkanie podczas którego tutor-nauczyciel koncentruje się na potrzebach i problemach młodego człowieka. Przedmiotem pracy tutorskiej
jest indywidualny rozwój podopiecznego, zarówno w sferze intelektualnej, jaki i w sferze emocjonalnej. W ten
sposób rodzi się w uczniu poczucie samodzielności i odpowiedzialności za własne działania. A te rozwojowe efekty są wspólne zarówno dla tutoringu, jak i doradztwa zawodowego.
W jaki sposób tutoring i doradztwo zawodowe mogą
się uzupełniać?
Tutoring, podobnie jak doradztwo zawodowe, opiera się na doświadczeniu i tutora (doradcy), i ucznia. Jest
metodą opartą na nieformalnej, choć ustrukturalizowanej
formie pracy. I mimo spontanicznego charakteru jest w pewien sposób uporządkowany i zaplanowany. Indywidualne
spotkania to proces wymiany doświadczeń, rozmów, dookreślania celów, działania, wspierania. Aby takie spotkania mogły przynieść pozytywne efekty, muszą być oparte
na obustronnym zaufaniu i szacunku oraz pozytywnym nastawieniu – są to warunki konieczne. Także w doradztwie
zawodowym.
Można pokusić się o stwierdzenie, że realizacja doradztwa zawodowego ma dużo wspólnego z tutoringiem. Te
wspólne miejsca (loci communes) mogą sprowadzić się do
czterech podstawowych zasad:
Dobrze poznaj osobę, z którą pracujesz, jej mocne
i słabe strony po to, by określić jej możliwości. ZadaOBLICZA
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niem doradcy–tutora jest poznawanie ludzi, z którymi pracuje. A jest to proces, nie akt. Doradca–tutor, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, wspiera młodego człowieka w dookreślaniu jego własnej drogi. Dobry doradca–
tutor unika wyobrażania sobie, że wie, co jest dobre dla
innego człowieka.
Wzmacniaj jego mocne strony. Doradca-tutor prowadzi tak spotkania, aby zobaczyć w młodym człowieku kogoś, kto ma potencjał, kogoś, komu warto poświęcić swój
czas i energię. Nie patrzy na młodego człowieka jak na kogoś, kto ma deficyty.
Wykorzystuj otoczenie, aby sprzyjało rozwojowi.
Konsekwencją takiego podejścia jest stwarzanie młodym
ludziom różnorodnych okazji do rozwoju w otaczającej
ich rzeczywistości. Ważne jest, aby młodzi ludzie widzieli
i wiązali swój rozwój z konkretną rzeczywistością.
Podstawową rolą doradcy-tutora jest słuchanie. A jeżeli już zadaje pytania, to tylko po to, aby lepiej zrozu-

mieć swojego podopiecznego. Kiedy doradca-tutor mówi,
pomaga nazywać problemy, porządkować myślenie…
Oczywiście taka struktura jest dużym uproszczeniem,
ale nie zmienia to faktu, że i doradztwo zawodowe, i tutoring mają ten sam cel: wspieranie młodego człowieka
w werbalizowaniu jego własnych celów, marzeń, wizji oraz
pokazywaniu mu możliwości ich realizacji.
Może więc warto połączyć wiedzę i doświadczenia jednych i drugich, aby wspólnie lepiej realizować swoje zadania? Być może dobry doradca-tutor zobaczy w kimś, kto
lubi działać niekonwencjonalnie”, przyszłego kreatywnego nauczyciela, a nie agenta reklamowego.
Małgorzata Lubańska
konsultant DODN we wrocławiu
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Poradnictwo_zawodowe. Pisownia
oryginalna.
2 Źródło: http://sjp.pwn.pl/slowniki/proces.html

DZIŚ UCZEŃ,
JUTRO PRACOWNIK

– humanistyczne refleksje po konferencji zawodowców!
Sukces jest wynikiem właściwej decyzji – Eurypides

Czy to niezwykły fakt, że humanistka uczestnicząca
w konferencji przygotowanej dla nauczycieli zawodu czuje potrzebę dzielenia się refleksjami na jej temat? Niekoniecznie! Wiele omawianych kwestii należy odebrać jako
uniwersalne priorytety edukacyjne!
Wprawdzie konferencja odbyła się w maju 2016 roku
(w siedzibie DODN we Wrocławiu), lecz jej treści są nieustannie aktualne. Wśród prelegentów - specjalistów znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego i potrafili je twórczo wykorzystać
w oparciu o potrzeby rynku pracy, jak np. Ireneusz Rutowicz, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Przedstawił on sposób realizacji trafnego wizjonerstwa – dzięki jego zabiegom zwykła szkoła
zawodowa stała się „szkołą słoneczną”, kształcącą młodzież do pracy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Było to możliwe dzięki szerokiej współpracy ze środowiskiem
specjalistów z kraju i zagranicy. Kolejny referent, Ryszard
Makowski, Członek Zarządu Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej, w konferencyjnej refleksji „Klaster eduwww.dodn.dolnyslask.pl

kacyjny – łącznik potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego” podkreślił celowość takiego działania szkolnictwa zawodowego oraz przedstawił wieloaspektowe szanse zatrudnienia
młodych pracowników. Wystąpienie Katarzyny Druczak,
doradcy zawodowego z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu,
zaakcentowało konieczność planowania kariery zawodowej uczniów już w gimnazjum – koniecznie w powiązaniu
z potrzebami rynku pracy. Po następnych wypowiedziach
– Wojciecha Zagórskiego, Dyrektora ATUM Sp. z o.o. oraz
Rafała Rongiersa, Inżyniera Odnawialnych Źródeł Energii BIMS Plus FHH Sp.z o.o., uczestnicy uzyskali pewność,
że absolwenci szkół zawodowych o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uzyskają w Polsce atrakcyjne zatrudnienie. Dane z badań bowiem przekonują, że w ciągu najbliższych 10. lat powstanie około
70 000 miejsc pracy, związanej z rozwojem źródeł energii odnawialnej. Następnie Paweł Ułaszewski, Kierownik
„Fundacji Alae – Skrzydła Rozwoju” ukazał działania na
rzecz upowszechnienia informacji o zawodach doceniastrona
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nych na obecnym rynku pracy wśród gimnazjów, w szkołach ponadgimnazjalnych i wśród osób dorosłych. Treści konferencji mogą stanowić wzór dla ustalenia działań systemowych, które przygotują system edukacji do
pracy w zgodzie z potrzebami rynku, by wyeliminować
bezrobocie wśród absolwentów wielu szkół. Od kilku lat
bowiem narasta niepokojący problem poszukiwania pracy przez naszą najmłodszą część społeczeństwa, dlatego
więc warto postawić sobie pytanie o sposób dokonywania
przez nią wyboru własnej drogi kształcenia. Obecny rynek
pracy wykazuje brak kompetentnych specjalistów w różnych dziedzinach, a przecież potrzebujemy wykwalifikowanych, godnych zaufania fachowców, podążających za
nowymi technologiami, otwartych na nowe rozwiązania, dobrze komunikujących się z klientami…
Środowisko edukacyjne próbuje naprawić niebezpieczne efekty defensywy szkolnictwa zawodowego, bowiem
w ostatnich latach zminimalizowano jego znaczenie, a nawet zlikwidowano wiele placówek kształcenia zawodowego. W tym czasie nasi rozsądni sąsiedzi zza Odry dbali
o rozwój szkół zawodowych oraz silnie korelowali ich rozwój z potrzebami rynku pracy oraz konkretnych pracodawców. Zaś w naszym kraju narastała niechęć wobec kształcenia zawodowego i zbyt często nadużywano stwierdzenia: „Nie chcesz się uczyć? Cóż, pójdziesz do zawodówki”… Nauka w szkole zawodowej nie była przecież powodem do chwały... Obecnie na rynku dostrzec można wzrost
potrzeb w sferze wielorakich usług. Cóż z tego, skoro dobrych, cenionych fachowców jest niewielu. Pojawiają się
także zupełnie nowe zawody, związane z postępującym
rozwojem cywilizacyjnym, takie jak np. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wiele innych. Poszukiwani są wciąż nowi specjaliści, których coraz lepiej docenia się materialnie…
Uważni obserwatorzy kolejnych zdarzeń konferencyjnych mogli dostrzec wiele sugestii w kwestiach do przemyślenia przez nauczycieli oraz uczniów wcześniejszych
etapów edukacyjnych, nie tylko stricte zawodowych. Dobrze byłoby, gdyby w konferencji wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Po raz kolejny
akcentowano bowiem problem prowadzenia efektywnej
preorientacji zawodowej (dlaczego nadal deprecjonujemy szkoły zawodowe?), konieczności dokonywania rzetelnej diagnozy uzdolnień, talentów oraz zainteresowań młodzieży już od chwili pojawienia się jej w szkole podstawowej. Tylko nauczyciele na co dzień pracujący z młodzieżą,
wsparci rzetelnymi obserwacjami rodziców, mogą właściwie zdiagnozować potencjał uczniów i pomóc im podjąć
decyzję o wyborze drogi kształcenia. Ponadto szkolny doradca zawodowy, przyjazny uczniowi i rzetelny w działaniu, ma prawo – i obowiązek! - zasugerować mu wybór zastrona
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wodowej drogi w dorosłość. A zatem – po raz kolejny – podkreślmy konieczność dokonywania rzetelnej diagnozy
potencjału ucznia na każdym etapie edukacyjnym oraz
potrzebę monitorowania jego uzdolnień!
Uczestnikom konferencji uświadomiono, że siermiężna
przeszłość szkoły zawodowej z przestarzałymi warsztatami szkolnymi odchodzi do lamusa. Rzeczywiście, w sytuacji niedoinwestowania oświaty trudno spodziewać się natychmiastowego „skoku cywilizacyjnego” w zakresie wyposażenia, lecz przykłady dobrych praktyk edukacyjnych
przekonują o możliwościach rozwoju szkolnictwa zawodowego. Wielu uczestników konferencji zapamiętało wystąpienia osób ściśle związanych z kształceniem kadr dla
zawodów – Ireneusza Rutowicza, Dyrektora Zespołu Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, oraz Pawła Ułaszewskiego, Kierownika „Fundacji Alae – skrzydeł
rozwoju”(Świebodzice). Z ich relacji wynikało, że bliska
współpraca młodzieży z przemysłem, konkretnymi zakładami pracy może procentować podnoszeniem poziomu
wiedzy merytorycznej, praktycznej i z zakresu etyki pracy.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, atrakcyjnym praktykom zagranicznym. Podczas działań za granicami kraju najczęściej okazuje się, że polski
uczeń potrafi dobrze i efektywnie pracować, jest konkurencyjny wobec już sprawdzonych pracowników zakładu
pracy… Wspomagani przez fundację uczniowie szkół zawodowych doskonalą swą wiedzę teoretyczną (są np. uczeni matematyki…) i praktyczną – uczestniczą w szkoleniach
różnego typu, wykorzystując nowoczesny sprzęt, nieobecny w szkole. Uzyskują nie tylko wiedzę zawodową, ale
także dotyczącą organizacji i kultury pracy, uczą się szacunku do pracy. Dostrzec więc można ogromny sens organizowania takich spotkań jak konferencja „Dziś uczeń, jutro
pracownik” z jak najszerszą ofertą zakładów pracy i wielkim gronem zainteresowanych nauczycieli oraz uczniów!
Innym aspektem zjawiska jest możliwość przekwalifikowania się nauczycieli zawodu w związku z pojawianiem się nowych specjalności lub pozyskania przez nich
uzupełniającej, nowej, aktualnej wiedzy – propozycja
taka pojawiła się m.in. w materiałach konferencyjnych.1
Aby także mogli sprostać wyzwaniom współczesności…
Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez
względu na to, czy ma 20 – czy 80 lat. Kto kontynuuje
naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu
jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.” (H. Ford)
Jednym z trudniejszych zadań nauczyciela zawodu
jest przekonanie młodych ludzi o konieczności stałego
dokształcania się, pozostawania w nieustannej gotowości do samodoskonalenia, a nawet – w związku z lawinowo postępującym rozwojem cywilizacyjnym – przygotowanie do diametralnej zmiany swego zawodu, profilu wyOBLICZA
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kształcenia, zainteresowań, pasji… Być może nie jest to
takie trudne w związku z faktem, że młodzi na co dzień
żyją w świecie nieustannych zmian i wiedzą, że są skazani na permanentny rozwój. „Cyfrowi Tubylcy”2, jakimi
są obecni uczniowie, nieustannie obserwują te przemiany - laptop obecny ma się nijak do komputera sprzed roku, wczorajszy smartfon jest ubogi w stosunku do obecnego … Obserwacja rzeczywistości uświadamia, iż jedynym pewnikiem jest zmiana – i do niej należy ciągle się
dostosowywać.

Aby zapomnieć o modelu dawnego fachowca, postrzeganego jako „smętnego pana w berecie z antenką pod dobrą datą”, musimy wspólnie i kompleksowo pomyśleć o nowym wzorcu kształcenia zawodowego – oraz nowym wzorcu pracownika.

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocławiu

1 Por. – reklama studiów podyplomowych z zakresu odnawialnych źródeł
energii – „adresowane do nauczycieli praktycznej nauki zawodu OZE”.
2 Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji, red Sergo Kuruszwili, Kraków 2014, s.87.

ZAWODOWCY
w DODN

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu od września 2015 roku włączył do swoich
statutowych zadań wspieranie nauczycieli przedmiotów zawodowych. W związku z tym w placówce zatrudnieni zostali nauczyciele konsultanci, reprezentujący branże: elektryczno-elektroniczną, turystyczno-gastronomiczną, logistyczno-spedycyjno-transportową, budowlaną, administracyjno-usługową.

Mając na uwadze priorytet państwa na rok szkolny
2015/2016 z zakresu kształcenia zawodowego „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” DODN podjął wiele działań sprzyjających jego realizacji. Między innymi w grudniu 2015 r. odbyła się regionalna konferencja „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”, adresowana do dyrektorów szkół zawodowych
z Dolnego Śląska oraz przedstawicieli środowisk współpracujących ze szkołami. Pojawiły się na niej treści powiązane z tematem wiodącym, m.in. o kształceniu dualnym jako nowej perspektywie w polskiej szkole (zarysował ją Wojciech Zalewski, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu), potrzebach dolnośląskiego rynku pracy (przedstawione zostały przez Artura Mazurkiewicza, Prezesa Zarządu
Dolnośląskich Pracodawców), kształceniu zawodowym jako gwarancji zatrudnienia (zaprezentowała go Lilla Jaroń,
Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Urzędu Pracy we Wrocławiu). Konsultanci przedstawili uczestnikom konferencji
ofertę kształcenia zawodowego, ukierunkowaną na potrzeby nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, sygnalizując jednocześnie swoją otwartość wobec potrzeb szkoleniowych środowiska.
W maju 2016 r. zespół zawodowców, kontynuując problematykę wpisaną w priorytet ministerialny, zorganizował
konferencję „Dziś uczeń - jutro pracownik”. Na konferencji pojawili się przedstawiciele oświaty, pracodawców, klawww.dodn.dolnyslask.pl

strów edukacyjnych i innych instytucji, zainteresowanych
jakością kształcenia zawodowego. Adresatami wydarzenia
byli tym razem nie tylko dyrektorzy szkół, ale również doradcy zawodowi i pedagodzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa dolnośląskiego. Prowadzącym udało się pokazać, jak zmienia
się polska szkoła i jak rozwija się współpraca między szkołą a środowiskiem powiązanym z rynkiem pracy oraz placówkami badawczo-naukowymi. Przykłady dobrych praktyk w zakresie efektywnej współpracy przedstawili Ireneusz Rutowicz, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz Ryszard Makowski, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. Swoje wystąpienia rozpoczęli od przywołania słów H.
Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to
postęp, wspólna praca to sukces”, które określiły ich działania na rzecz kreowania szkolnictwa zawodowego, opartego na potrzebach rynku pracy. Taką potrzebą okazało się
uruchomienie nowego kierunku w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w oparciu o program nauczania współtworzony przez specjalistów z kraju i zagranicy. Kierunek został uruchomiony w 2004 r. jako eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez MENiS.
Katarzyna Druczak, doradca zawodowy w Zespole Szkół
nr 5 w Wałbrzychu, zaprezentowała działania klastra edukacyjnego „Invest in Edu” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako łącznika potencjału gospodarczestrona
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go, edukacyjnego i naukowego. Obecni na konferencji Roman Kowalczyk, Kurator Oświaty we Wrocławiu oraz Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podkreślili ważną rolę procesu zrzeszania się szkół, przedsiębiorstw,
wyższych uczelni, placówek badawczych, izb rzemieślniczych, samorządów lokalnych i władz województwa dla
potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Uznali też, że dużą szansę stwarzają szkołom zawodowym projekty unijne, których założeniami są m.in. praktyki i staże
zawodowe odbywane u pracodawców, proces kształcenia
oparty na nowoczesnych technologiach i szerokiej współpracy różnych podmiotów, powiązanych z rynkiem pracy.
O zainteresowaniu projakościowymi zmianami w szkolnictwie zawodowym na pewno świadczy zorganizowana
z inicjatywy członków klastra „Invest in Edu” WSSE konferencja pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” w Wałbrzychu z udziałem Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z propozycją nowej struktury szkolnictwa zawodowego, w której - obok tradycyjnego technikum - ma
się pojawić dwustopniowa szkoła branżowa. W konkluzji
swojego wystąpienia Wicepremier stwierdził, że bez solidnych podstaw systemu edukacji zawodowej nie będzie
szansy na budowę silnego polskiego przemysłu oraz nowoczesnej gospodarki.
Oprócz klastra WSSE, na Dolnym Śląsku aktywnie działają Strefowy Klaster Edukacyjny Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości oraz Dolnośląski Klaster Edukacyjny Legnickiej SSE. Skupiają one już po kilkadziesiąt różnych podmiotów. Razem z Ministerstwem Gospodarki za cel funkcjonowania stawiają dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wypracowania optymalnego modelu kooperacji ze szkołami i firmami. Na razie wymiernymi rezultatami ich działalności są: klasy patronackie, targi edukacyjne, praktyki zawodowe, stypendia lub nagrody
dla najzdolniejszych uczniów i w przyszłości - pewna praca w firmach z obszaru specjalnych stref ekonomicznych.
Konsultanci DODN w ubiegłym roku szkolnym przeprowadzili wiele szkoleń, adresowanych do nauczycieli zawodu różnych specjalności, m.in. warsztaty dla nauczycieli branży budowlanej (z udziałem producentów materiałów budowlanych Fakro, Atlas, Xella), dotyczące przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, metodyki nauczania w zawodach technik
logistyk i technik spedytor oraz kompetencji kluczowych
w kształceniu zawodowym. Obecnie pracowali, we współpracy z UMWD jako organem prowadzącym, nad projektem unijnym „Zawodowy Dolny Śląsk II”, którego celem
strategicznym ma być dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w regionie. Niektóre zadania konsultantów są mocno powiązane
strona
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z doskonaleniem funkcjonowania systemu nadawania kwalifikacji zawodowych: pełnią funkcję obserwatorów na egzaminach, egzaminatorów, twórców zadań egzaminacyjnych, co wiąże się ze ścisłą współpracą z OKE i CKE.
Członkowie Zespołu ds. kształcenia zawodowego
w lutym 2016 r. uczestniczyli w wizycie studyjnej w Aurich
(Dolna Saksonia), podczas której mieli okazję poznać rozwiązania edukacyjne w szkolnictwie zawodowym w Niemczech. Wyjazd zakończył się podpisaniem bilateralnego
porozumienia o współpracy DODN we Wrocławiu z Niemiecko-Holenderskim Uniwersytetem Ludowym - Domem Europejskim w Aurich.
7 lipca 2016 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił cztery kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, a wśród nich: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Powodem tak sprecyzowanego priorytetu jest odpowiedź
rynku edukacyjnego na zapotrzebowanie rynku pracy na
dobrze wykształconych specjalistów, zaopatrzonych w nowoczesną wiedzę i umiejętności techniczne oraz kompetencje kluczowe. Nie ma wątpliwości, że zapewnienie korelacji między rynkiem pracodawców a rynkiem młodych
pracobiorców, czyli absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, nie jest łatwe, wymaga dłuższego czasu, ale myślenie o osiągnięciu tego celu musi być perspektywiczne.
W październiku 2016 r. miała miejsce konferencja „Doradztwo zawodowe dla potrzeb rynku pracy” z udziałem
Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
Iwony Krawczyk, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Lilli Jaroń, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość
wysłuchania wystąpień Agnieszki Pijaczyńskiej, Dyrektora
Biura Karier Wyższej Szkoły Bankowej oraz Katarzyny Druczak, doradcy zawodowego ZS Nr 5 w Wałbrzychu o tym,
jak wiele robi się obecnie dla uczniów i studentów, zainteresowanych wejściem na rynek pracy.
W początkowej fazie realizacji jest projekt Zawodowy
Dolny Śląsk, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w dolnośląskich szkołach zawodowych,
zwłaszcza w obszarze zawodów deficytowych oraz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (odsyłam do ciekawego artykułu Ewy Norkowskiej, Kierownika ds. kształcenia
zawodowego DODN we Wrocławiu).
Można mieć zatem nadzieję, że „zielone światło” dla
edukacji zawodowej otworzy perspektywę dla młodych
ludzi, poszukujących swojego miejsca na coraz bardziej
wymagającym rynku pracy, ale też przyczyni się do poprawy kondycji ekonomicznej regionu.
Małgorzata Reichel
konsultant DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu
OBLICZA
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NOWY PROJEKT

na rzecz
kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku -

ZAWODOWY DOLNY ŚLĄSK
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 2 stycznia 2017 r. rozpoczął realizację
projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 2 stycznia 2017 r. rozpoczął realizację projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Jest to projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne. Beneficjentem projektu
jest Województwo Dolnośląskie, którego Partnerami
są: 13 dolnośląskich powiatów, 4 gminy i Politechnika
Wrocławska. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2018 r. Zadania zaplanowane w projekcie mają wspierać
praktyczną naukę zawodu uczennic i uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska, kształcących się w zawodach deficytowych (technik spedytor, technik logistyk, technik cyfrowych
procesów graficznych, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik z kwalifikacją M.19, elektryk i operator obrabiarek skrawających) i Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji (RIS). Działaniami objętych zostanie 2490 uczniów i uczennic oraz 60 nauczycieli z 43 szkół.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w dolnośląskich szkołach zawodowych w obszarze zawodów deficytowych i RIS. Projektodawcy założyli
osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów, objętych działaniami na rynku pracy, dzięki wzrostowi ich kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł).
Wszystkie zadania w projekcie są formą zaawansowanej kontynuacji działań, jakie regularnie prowadzą szkoły i placówki kształcące w zawodach. Zakres interwencji
jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planów rozwoju
szkół oraz raportu z diagnozy organów prowadzących szkoły, który powstał przy współudziale Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Partnerskie organy prowadzące i same szkoły, biorące udział w badaniu,
widzą wyraźną potrzebę ścisłej współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym, tak aby można było stworzyć
www.dodn.dolnyslask.pl

warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy już na
poziomie edukacji w szkołach zawodowych. Odpowiedzią
na w/w potrzeby są zaplanowane w projekcie działania.
Uczennice i uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach
laboratoryjno-warsztatowych na Politechnice Wrocławskiej, dedykowanych poszczególnym zawodom:
- warsztaty spedytorsko-logistyczne (technik logistyk,
technik spedytor),
- szkolenie dla specjalistów cyfrowych procesów graficznych (technik informatyk, technik cyfrowych procesów
graficznych),
- szkolenie ze sterowania urządzeniami i napędami
przemysłowymi (technik elektryk),
- szkolenia i warsztaty informatyczne (technik informatyk),
- technologie wytwarzania przyrostowego (technik mechanik),
- kompatybilność elektromagnetyczna w elektroenergetyce (technik elektryk)
- sterowniki PLC (technik mechanik).
Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice
Wrocławskiej będą prowadzone w halach symulacyjnych
Politechniki w: Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Katedrze Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych.
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Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej, którzy
zechcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, zaplanowano staże zawodowe u pracodawców w poszczególnych
regionach. Programy staży będą wykraczać poza zakres
kształcenia zawodowego praktycznego i praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Staże prowadzone będą w systemie miesięcznym, w wymiarze 150 godzin. Umiejętności nabyte w okresie stażu ułatwią uczniom wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność na tym rynku i dadzą szansę uzyskania stabilnej, dobrze płatnej pracy.
Kolejne działanie w ramach projektu to współpraca kół
naukowych uczelni z kołami szkolnymi w formie utworzonych kół współpracy zorientowanych na przemysł. W projekcie zaplanowano działanie 20 branżowych kół naukowych, dopasowanych do profilu szkoły biorącej udział
w projekcie oraz wspierających uczennice i uczniów
kształcących się w zawodach deficytowych i RIS. Zaplanowano nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, adekwatnie do branży deficytowej, w której szkoła kształci,
a kołem naukowym Politechniki Wrocławskiej. Koła naukowe, poza szerzeniem wiedzy (prowadzeniem szkoleń dla
swoich członków) skupiają swoją działalność na tzw. projektach zorientowanych na przemysł. Uczestnicy zadania
będą systematycznie odwiedzać przedsiębiorstwa współpracujące w ramach projektu, które za pośrednictwem Politechniki będą proponowały innowacyjne
zagadnienia do pracy kół. Efektem prac
będą mini-prototypy, opisy merytoryczne
lub raporty, które będą mogły w przyszłości posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej
współpracy w tym zakresie. W ramach zadania, oprócz pracy w grupach mieszanych (student-uczeń) na Uczelni (w pracowniach projektowo-laboratoryjnych),
uczestnicy będą mieli okazję poznać
problem od strony przedsiębiorstwa oraz
na bieżąco korzystać ze wsparcia merytorycznego wykładowców akademickich.
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W ramach projektu realizowane będą także
szkolenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu na Politechnice Wrocławskiej i w Dolnośląskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Szkolenia będą prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej oraz nauczycieli konsultantów z DODN. Pracownicy naukowi Politechniki zaproponowali następujące szkolenia (do
wyboru przez nauczyciela): Grafika inżynierska 3D,
Technologie przyrostowe, Sterowniki dla branży mechanicznej, Technologie rozwoju produktu, Programowanie OSN, Przetwórstwo tworzyw sztucznych,
Roboty przemysłowe, Logistyka, Automatyka. Proponowany roboczy zakres odpowiada bezpośrednio na potrzeby nauczycieli zawodu w klasach kształcących w branżach deficytowych. Nauczyciele konsultanci Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przeprowadzą szkolenia nt. Kształtowanie uczniowskich kompetencji personalnych i społecznych pożądanych na rynku pracy.
W ramach projektu zaplanowano doposażenie szkół
uczestniczących w projekcie w produkty i urządzenia, które będą wykorzystane w nauczaniu zawodów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza powoduje, iż większe szanse na znalezienie pracy mają dzisiaj osoby posiadające wysokie specjalistyczne kompetencje zawodowe i rozwinięte umiejętności społeczne. Wyposażenie ucznia w takie kompetencje jest możliwe poprzez
wsparcie, jakie zaproponowane zostało szkołom w projekcie – naukę przez działanie. Zaproponowane aktywności mają powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy,
a w efekcie przygotować dobrze wykwalifikowaną kadrę,
która niebawem zasili rynek pracy.
Ewa Norkowska
Kierownik ds. kształcenia zawodowego
DODN we Wrocławiu
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Spotkanie robocze...
16.01.2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu Zawodowy Dolny Śląsk. W spotkaniu uczestniczyło 79 osób: beneficjent Województwo Dolnośląskie, realizator projektu DODN we Wrocławiu, przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz
liderzy i reprezentanci szkół biorących udział w projekcie z gmin: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław;
powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, polkowickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.
Uczestników spotkania przywitała Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN. Następnie głos zabrał Jerzy
Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, który życzył wszystkim owocnej pracy w realizacji projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Następnie głos zabrał Prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,
Piotr Górski, który przedstawił harmonogram warsztatów i Kół Współpracy dla uczniów, harmonogram warsztatów
dla uczniów i nauczycieli; propozycje warsztatów i projektów naukowych w ramach Kół Współpracy, zajęć laboratoryjnych dla uczniów, terminy przesyłania dokumentacji, a także przykładowy rozkład zajęć. Przedstawił również przykłady kół naukowych działających na terenie Politechniki Wrocławskiej, np. koła: Revir 3D, Synergia,
PWR Racing Team, Robocik, PIRM – Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych. Dziekan położył duży nacisk na
sposoby zachęcania młodzieży do brania udziału w zajęciach poprzez realizację projektów przez koła naukowe
działające na terenie Politechniki Wrocławskiej; zapoznanie z nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów; uzmysłowienie, że poprzez udział w zadaniach projektu młodzi zdobywają większe szanse na uzyskanie pracy oraz poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Po wystąpieniu odbyła się dyskusja dotycząca szczegółów realizacji projektu. Na zadawane pytania odpowiadali Tomasz Tilgner, kierownik Wydziału Edukacji i Nauki Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projektów UMWD oraz
Jolanta Kabata, główny specjalista.
Na koniec spotkania konsultanci zawodowi DODN: Agata Kwaśniak-Szumlakowska, Agnieszka Krupa, Małgorzata Reichel przedstawiły opracowane narzędzia niezbędne do rekrutacji uczestników, regulaminy oraz zasady naborów na staże, zajęcia laboratoryjne i koła zainteresowań.

www.dodn.dolnyslask.pl
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O potędze

wrocławskiej
EDUKACJI MUZYCZNEJ
(Jubileusz niezwykłej szkoły)
Każda sztuka zawsze dąży do tego, aby stać się muzyką.
(Walter Pater)

W roku 2016 przypadła 70. rocznica istnienia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Jest to miejsce, w którym
kształcono wiele talentów - osób obecnie znanych w świecie muzyki i kultury. Jeśli przyjrzymy się oszlifowanym diamentom, które zawdzięczają m.in. wstęp do świata muzyki tej właśnie placówce, docenimy pracę szkoły…
Polsce i światu znane są osiągnięcia licznych absolwentów szkoły - jubilatki. Wśród nich znalazł się Krzysztof Jabłoński, wirtuoz-pianista, laureat Konkursu Chopinowskiego z roku 1978, który za swoje wybitne osiągnięcia zdobył niezwykle cenne stypendium artystyczne im. Fryderyka Chopina.
Należy także wymienić wirtuozów skrzypiec: Bartosz
Bryła (m.in. uzyskał wyróżnienie oraz nagrodę specjalną
za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego na
8. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu), Piotr Gadzina (uczestniczył m.in.
w Międzynarodowym Konkursie Kameralnym im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi), Krzysztof Jakowicz (spośród licznych
konkursów, w których brał udział, wymienię polski - otóż
w 1962 roku zdobył III nagrodę i nagrodę specjalną Henryka Szerynga na 4. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu). Z tej szkoły wyszli
również utalentowani kompozytorzy: Grażyna Pstrokońska-Nawratil (jest laureatką konkursów kompozytorskich,
m.in. Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich
z 1968 i 1973r., Konkursu im. Grzegorza Fitelberga (1972)
oraz wielu innych), Agata Zubel, także śpiewaczka (laureatka wielu konkursów, m.in. w roku 2002 uzyskała I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, a w 2003
roku – nagrodę główną Fundacji Bankowej im. Leopolda
Kronenberga na Konkursie Muzyki XX i XXI w. dla Młodych
Wykonawców, organizowanym przez Polskie Towarzystwo
Muzyki Współczesnej), Paweł Mykietyn, także klarnecista
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(spośród jego licznych sukcesów, warto przypomnieć, że
w roku 2000 został laureatem Paszportu „Polityki”, w 2008
roku jego „Symfonia nr 2” z roku 2007 znalazła się na liście kompozycji rekomendowanych przez Międzynarodową
Trybunę Kompozytorów, a ponadto ten sam utwór otrzymał Nagrodę Mediów Publicznych w dziedzinie współczesnej muzyki poważnej OPUS 2008). Kolejni wybitni absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu to Łukasz Długosz,
flecista (laureat wielu konkursów fletowych, m.in. w 2001
roku otrzymał IV nagrodę oraz nagrodę specjalną za największą indywidualność artystyczną na 9. Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. Friedricha Kuhlaua w Uelzen, I nagrodę na 30. Ogólnopolskim Konkursie Młodego
Muzyka w Szczecinku oraz I nagrodę i nagrodę specjalną
Janosa Balinta na 4. Polskim Festiwalu Fletowym w Sieradzu) oraz utalentowany trębacz jazzowy – Piotr Wojtasik (w 2008 roku otrzymał Fryderyka dla muzyka jazzowego roku i za album Circle - dla autora najlepszej jazzowej płyty). Niezwykłym talentem muzycznym został obdarzony wybitny dyrygent i multiinstrumentalista – Marek Pijarowski (w 1974 r., jako najmłodszy uczestnik konkursu,
zdobył I miejsce na konkursie dyrygenckim im. Grzegorza
Fitelberga w Katowicach, a w 1977 r. był finalistą Konkursu im. H. von Karajana w Berlinie), który zadebiutował we
Wrocławiu w 1973 roku, by już rok później zostać asystentem dyrygenta, a w 1975 roku drugim dyrygentem filharmonii. W 1980 roku objął stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej oraz Polskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova.
Obie te funkcje pełnił aż do 2001 roku. W latach 2002-2005
był dyrektorem artystycznym Filharmonii Łódzkiej. Od roku 2007 pełni funkcję szefa-dyrygenta Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. W ostatnich latach Dolnoślązacy mogli śledzić przebieg kariery światowej sławy wrocławskiej sopranistki – Aleksandry Kurzak (laureatki Międzynarodowego
OBLICZA
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Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w 1998 roku
oraz konkursów w Helsinkach, Barcelonie, Kantonie), córki
znanej sopranistki, Jolanty Żmurko. Aleksandra Kurzak zadebiutowała w Operze Wrocławskiej, w latach 2001–2007
była solistką Staadtsoper w Hamburgu. Od 2007 związana
była m.in. z takimi teatrami jak: Metropolitan Opera w Nowym Jorku, ROH Covent Garden w Londynie, Bayerische
Staatsoper w Monachium, Wiedeńska Staatsoper.
Większość wybitnych absolwentów wrocławskiej szkoły przekazuje swą wiedzę i umiejętności innym muzykom
w licznych ośrodkach w Polsce, a nawet poza granicami
kraju. Niezwykły jest fakt, że znakomici absolwenci szkoły
zajmują się tak odmiennymi dziedzinami muzyki…
Jak przystało na miejsce, z którego pochodzą owi muzycy, szkoła to placówka z tradycjami. Powstała w styczniu 1946 roku z inicjatywy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego pod nazwą Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina, zaś jej pierwszymi pedagogami byli Julian Bidziński, organista, Alicja Hakowska - Rozgórska, ówczesny
koncertmistrz orkiestry operowej i Halina Wągrowska,
pianistka. Istniały wtedy jedynie klasy śpiewu, fortepianu i skrzypiec oraz odbywały się wykłady z teorii muzyki. W roku szkolnym 1946/47, w wyniku reformy szkolnictwa muzycznego, szkołę podzielono na trzy typy: pięcioletnią niższą (dla dzieci w wieku od 7do 14 lat), sześcioletnią średnią (dla młodzieży od 15 do19 lat), szkołę umuzykalniającą (dla dzieci i młodzieży bez muzycznych planów
zawodowych). Powstały nowe klasy: altówki, kontrabasu,
klarnetu, trąbki i akordeonu. Kolejne lata przynosiły następne reorganizacje w zakresie kształcenia, np. w roku
szkolnym 1949/50 w szkole średniej rozbudowano zakres
wiedzy teoretycznej - wprowadzono wtedy kształcenie słuchu, naukę o muzyce, rytmikę, zasady muzyki, harmonię,
harmonię specjalną, kontrapunkt, historię muzyki, instrumentoznawstwo z akustyką, formy muzyczne, czytanie
partytur, liturgikę, chorał gregoriański, łacinę, język włoski, naukę o organach, emisję głosu, chór, orkiestrę, naukę o Polsce współczesnej. W latach 1946 - 1970 nad wysokim poziomem nauczania w szkole czuwał dyrektor Julian
Bidziński. Działalność dydaktyczna nie wykluczała pracy
artystycznej - organizowano wiele popisów, koncertów,
przygotowywano audycje umuzykalniające dla zakładów
pracy, audycje radiowe z udziałem uczniów i nauczycieli.
Pięknem muzyki zachwycały także chór i orkiestra szkolna,
zespół akordeonowy, zespół rytmiki i kwartet smyczkowy.
Znaczącą zmianę wprowadziło w szkole wejście w życie nowego zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki od stycznia 1950 roku, w wyniku którego upaństwowiono samorządowe szkoły artystyczne. Od tej chwili szkołę średnią
i część Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego przyłączono do Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki,
www.dodn.dolnyslask.pl

tworząc Państwową Szkołę Muzyczną nr 1. Nowe szkoły zostały szkołami artystycznymi typu zawodowego. Placówka
realizowała programy ogólnokształcące oraz muzyczne dla
szkoły podstawowej oraz liceum. Od 1971 roku placówka
zaistniała jako Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
która ponadto realizowała sześcioletni cykl nauczania, zarówno w szkołach I, jak i II stopnia. Z okazji 30-lecia szkoła uzyskała w dniu 25. października 1980 roku imię Karola
Szymanowskiego, zaś w wyniku następnych reform zmieniono jej nazwę na Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II
stopnia im. Karola Szymanowskiego.
Obecnie realizuje ona różnorodne formy pracy dydaktycznej i wychowawczej, między innymi organizuje różnego rodzaju popisy, koncerty, a także mobilizuje uczniów
do udziału w konkursach krajowych i zagranicznych. Dla
funkcjonowania szkoły istotne są koncerty ogólnoszkolne,
wśród nich koncerty półroczne i końcoworoczne, koncerty
dyplomantów oraz koncerty okolicznościowe (na terenie
szkoły, a także poza nią, jako jedna z form działalności na
rzecz środowiska wrocławskiego). Dorobek pracy uczniów
i pedagogów wszystkich sekcji instrumentalnych OSM I i II
stopnia poświadczają zwłaszcza koncerty półroczne i końcoworoczne, zazwyczaj organizowane w Filharmonii Wrocławskiej z udziałem najzdolniejszych uczniów. Szkoła prezentuje bogaty dorobek artystyczny - działają tu orkiestra
symfoniczna, chór oraz zespoły instrumentalne. Ponadto w latach 70-tych istniały: zdobywająca liczne nagrody
szkolna orkiestra dęta, prowadzona przez Michała Nikonowa, a także zespół big-bandowy, kierowany przez Jana
Walczyńskiego. Dotąd działają również zespoły kameralne,
zdobywające nagrody we Wrocławskich Konkursach Zespołów Kameralnych. W szkole funkcjonuje także chór kameralny o bogatych tradycjach. Każdą sekcję instrumentalną reprezentują laureaci licznych przesłuchań i konkursów. Wielu utalentowanych uczniów zostało stypendystami Fundacji na Rzecz Dzieci, niektórzy z nich otrzymali nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w nauce. Bogata przeszłość warunkuje współczesny
wzrost znaczenia i rozwoju szkoły. Doświadczeni pedagodzy nadal wytrwale pracują z młodzieżą, by osiągać kolejne spektakularne sukcesy…
A my, słuchacze, wciąż pamiętamy, że nie potrafimy
żyć bez muzyki, a ponadto nieustannie obserwujemy jej
wpływ na każdą dziedzinę sztuki: dostrzegamy rytm w plastyce, melodię w wierszu – i wiemy, że Każda sztuka za-

wsze dąży do tego, aby stać się muzyką… Dlatego istnienie szkół muzycznych jest nierozerwalnie związane
z istnieniem każdego człowieka.
dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocawiu
strona
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GRAND TOUR
Jana hrabiego Potockiego
Artykuł ma formę wyimaginowanego dialogu z Janem Potockim. Okazją do jego napisania była przypadająca w 2016 roku 255. rocznica urodzin Jana Nepomucena Potockiego - arystokraty, erudyty, badacza, podróżnika (1761-1815). Inspiracją dla autorki były „Podróże” Jana Potockiego oraz „Jan
Potocki: biografia” F. Rosset’a.

Przed tym portretem stanął starszy
z zakresu historii ludów Azji i poznać języki.
o jakieś 15 lat nasz bohater. W rozmoTak oto zaczyna się życie wypełwie z synem, który przyszedł do ojca,
nione pasją poznania. Przez dwa lata
gdyż chciał wiedzieć, czym dysponuje
służy Jan Potocki w Zakonie Rycerzy
z rodzinnej schedy, powiedział: Ja Jan
Maltańskich, podobnie jak inni synohrabia Potocki - znany w salonach
wie wielkich rodów, których wysyłano
Paryża, Berlina, Wiednia, Warszana Maltę, by nauczyli się dobrych mawy, erudyta wygłaszający ciekawe
nier i wychowania.
sądy - nie zostawiłem po sobie niczego. Mężczyzna, który miał w swoim ży- Czyż mogłem nie skorzystać
ciu dwie żony, pięcioro dzieci, majątki,
z przywilejów bycia kawalerem
pisał rozprawy naukowe, był zniechęmaltańskim. Byłem młody, miałem
wówczas 17 lat. Jak tylko nadarzycony do życia i przepełniony goryczą.
W swoim życiu odbył Potocki barła się okazja podróży… i to na koszt
zakonu, zwiedziłem Afrykę Północdzo dużo podróży. Nie było nic niespotykanego w tych podróżach, gdyż wielu
ną. Świat, który chciałem poznać
i do którego dążyłem, dopiero zaPolaków, zwłaszcza młodych arystokraczął się przede mną otwierać.
tów, ulega modzie na Grand Tour, która
Józef Potocki (ojciec podróżninasila się w okresie romantyzmu. Doka) osiedla się w Tuluzie z dala od robrodziejstwa płynące z tych podróży są
nieocenione. Stanisław Kostka Potocki
dziny. Na szczęście dla swoich synów
gromadzi np. cenne dzieła sztuki, któ- Źródło: Alexander Varnek. Portret Jana Potockiego i żony wydaje dyrektywy, konieczre staną się zaczątkiem powszechnie (z piramidami). Obraz olejny po 1810. Zbiory Mu- ne do zapewnienia im zasobnego żydostępnej galerii w Wilanowie. W cza- zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
cia. Synom przekazuje część swych
posiadłości. To ułatwia im resztę żysie podróży chętnie szkicuje i zapisuje swoje wrażenia. Podobnie czyni Jan Potocki. W rozjazdach
cia - obaj stają się zamożni i niezależni. Jana Potockiego pieniądze się nie trzymają. Chętnie je wydaje. Bez zastanowiejest od dziecka. W młodości swej pomieszkuje między Szwajnia przepuszcza swoją część niemałej fortuny, i to lekką ręcarią, Polską i Austrią. Wraz z bratem Sewerynem uczy się
ką. Ma 19 lat i odtąd będzie mu się wydawało, że może dokow szkołach w Lozannie i Genewie.
nać wszystkiego.
- Dlaczego pokochałeś, Janie, podróże?
- Bardzo szybko stałeś się, Janie, znanym obieżyświatem.
- To podróże były oknem, które pewnego dnia otwo- Moje podróże - i te turystyczne, i te niepowtarzalrzyło przede mną całkiem nowe horyzonty w moim osobistym świecie.
ne, naukowe - owszem, przyniosły mi sławę już za życia.
Dotarłem aż na trzy kontynenty. Zjechałem całą Europę,
Często przebywa w Paryżu. Dzięki temu świetnie włada językiem francuskim. Język polski zna słabo i nigdy nie nauczy
część Afryki i Azji.
się go na tyle dobrze, by władać nim poprawnie.
Cel jest siłą napędzającą każde działanie. Oglądanie świa- Jednak nie byłeś Janie dobrym uczniem – zawiodłeś
ta i poznawanie go nadały sens życiu podróżnika, a przy tym
były bardzo ekscytujące i pozwalały zakosztować mnóstwa
swych profesorów. Skąd zatem w Tobie wiedza, którą niewątpliwie posiadłeś?
emocji.
Wielokrotnie żegluje po Morzu Śródziemnym. Płynie do
- To, czego nie udało się zrobić moim nauczycielom,
Włoch, na Sycylię, do Hiszpanii, do Francji. Rozkoszuje się
którzy widzieli we mnie jakiś talent, uczyniło… wojsko.
pięknem Wenecji, Florencji. Zna kilka języków, nie ma więc
Trafiłem do wojska austriackiego, bo posiadłość mojeproblemu z porozumiewaniem się. Z tych wczesnych podrógo ojca znalazła się pod zaborem austriackim”. I żeby…
ży nie odnaleziono, niestety, żadnego śladu relacji, notatek
„nie umrzeć z nudów”, czytałem wszystko, co wpadło
czy listów.
w moje ręce. Zauważyłem, że delektowanie się lekturą
rosło z każdym kolejnym przeczytanym dziełem. Chy- Jesteś, Janie. zachwycony Hiszpanią, jej pejzażami
ba wówczas uświadomiłem sobie siłę własnego umysłu.
i kobietami. Zwiedzasz Andaluzję pełną pięknego słońca,
Pragnąłem na przykład przeczytać wszystkie książki
korridy i flamenco.
strona
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Te wyprawy mają początkowo faktycznie charakter Grand
Tour. Wkrótce przestaje mu to wystarczać. Dość szybko staną
się zdecydowanie czymś więcej niż miejsca poznawane przelotnie, ledwo „dotknięte”. Zaczyna marzyć o podróżach bardziej osobliwych. Ma 20 lat, kiedy ogarnia go namiętność do
Wschodu. Teraz też bardzo chętnie przy okazji podróży sporządza zapiski. Toteż jego wojaże to kompilacja podróżowania i podróżnej prozy.
Właściwe listy z podróży pojawiają się, gdy jako dwudziestokilkulatek żegluje najpierw do Konstantynopola, a potem
do Egiptu. Nie jest turystą tradycyjnym. Oprócz zabytków interesuje go życie zwykłych ludzi, nie stroni od kontaktów z nimi.
Listy, które wówczas pisze, kieruje do matki. Jest nią Anna Teresa z Ossolińskich Potocka, która zwraca uwagę wybitną urodą i inteligencją. Autor listów ma sporo wątpliwości co
do własnego stylu pisania, dlatego prosi matkę, by pokazała je
komuś obiektywnemu.
- Miejsca, które oglądam, przygody, których doświadczam, mogą zaciekawić czytelników. Chcę je opisać i dać
ludziom, którzy nie mają sposobności odwiedzenia tych
miejsc. Nie wiem tylko, czy mój styl pisania spodoba się
czytelnikom.
Jego matka chętnie dzieli się opowieściami, spisanymi
przez jej syna, z królem Stanisławem Augustem. A ten jako
znawca literatury ocenia je wysoko, nagradza nawet autora
medalem Świętego Stanisława. W listach swych syn informuje też matkę o wydarzeniach politycznych z miejsc, w których
przebywa. A te doniesienia są dla króla bez wątpienia bardzo
cenne.
I gdy ktoś tak, jak Jan, umie interesująco pisać, to powodzenie gwarantowane. Nawet jeśli pisze po francusku, bo polski zna słabo.
Jan Potocki jest dwukrotnie żonaty, najpierw z księżniczką Julią Lubomirską z Łańcuta. Zaraz po ślubie towarzyszy ona
mężowi w kolejnej podróży po Europie. Z małżeństwa z piękną Julią ma dwóch synów, Alfreda i Artura. Nie interesuje się
nimi prawie wcale. Okazuje się, że Jan Potocki nie jest ani dobrym mężem, ani ojcem. Nie potrafi zadbać o swoje finanse
i o szczęście rodzinne.
- Dzięki znajomościom Twojej teściowej drzwi wszystkich salonów Paryża otwierają się przed Tobą. Zażyłość
z najświetniejszymi umysłami tamtych czasów bardzo Cię
rozwija intelektualnie.
- Tak, ufam teraz w swoje zdolności, wiedzę, rodzi się
u mnie namiętność do nauki.
Potocki jest zawsze ciekawy świata, bieżących wydarzeń.
- Pozostałeś, Janie, wierny swojemu postanowieniu,
by uczestniczyć w teatrze wydarzeń i być tak blisko sceny,
jak tylko jest to możliwe.
- Dlatego przybyłem do ogarniętej rewolucją Holandii.
Panująca tu wojna domowa wydała mi się widowiskiem
godnym zainteresowania. Na początku rysowałem wszystko, co wokół mnie się działo, ale szybko poczułem się obco
w kraju rewolucji i przestałem rozumieć te wydarzenia.
Po swoich licznych podróżach po świecie Jan Potocki wraca do Polski. Gdy Sejm Czteroletni rozbudzi oczekiwania Polaków, Potocki wkroczy do polityki. Postanawia zostać… posłem.
Od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego otrzymuje propozycję pracy bibliotekarza. Ma inspirować króla, zamawiać dla
niego książki, które w danym momencie narzucają ton i znaczenie w Europie. A także, jako człowiek doskonale orientujący się w trendach intelektualnych zachodniej Europy, ma dowww.dodn.dolnyslask.pl

pomagać królowi w likwidowaniu kulturowego dystansu między Polską a Europą.
- Janie, jesteś przecież Polakiem, przedstawicielem
polskiego rodu, nosisz polskie nazwisko. Pojawiasz się
w Warszawie, ubrany w kontusz i z podgoloną czupryną,
bywasz i popisujesz się w sfrancuziałych salonach Warszawy. Jednocześnie po polsku ledwie się porozumiewając. Nie uważasz tego za komiczne? Choć wybierasz formę
polską, to Twoje wnętrze pozostaje mimo wszystko kosmopolityczne. W Polsce chodzisz w stroju szlacheckim,
w Aleksandrii zaś w turbanie i stroju orientalnym. Dopasowujesz się do różnych kultur.
- Hmm...
Ale Potocki to też człowiek z pewną kartą patriotyczną.
W gruncie rzeczy chce służyć pewnej wizji Polski. Nic dziwnego, że widzenie Rzeczpospolitej kształtuje na podstawie edukacji, jaką odbiera nie w Polsce, lecz w Szwajcarii i we Francji. Prawdziwej Polski przecież nie zna, bo opuszcza ją jako
siedmioletnie dziecko. Myśli i mówi najczęściej po francusku.
- A może jako potomek rodu polskiego masz pomysł na
to, by tę Polskę zreformować?
I przyjmuje pewne prawdy. W jego wizji naprawiania
Rzeczpospolitej wszystko opiera się na zaufaniu do urzędu
monarchy i przekonaniu, że jeżeli ktoś jest królem na tronie
polskim, to takiej osobie zależy na Rzeczpospolitej (!). To on
wymyśla, żeby uzbroić chłopów, na ile się da i prowadzić przeciwko zaborcom wojnę partyzancką.
Król jednak wyśmiewa te pomysły.
Rozpoczyna działalność publicystyczną. Zakłada nawet
drukarnię, w której wydaje pisma polityczne, gazetki i ulotki, a także własne utwory literackie. Piórem i czynem wkracza w polityczne życie swych czasów. Wysławia wolność narodu polskiego i wielkość jego dziejów.
Jego znajomość Polski okazuje się mimo wszystko dość
powierzchowna. Tak samo dobrze czuje się we Francji, jak
i w Hiszpanii czy Niemczech. Jak się okazuje Polskę zna słabo.
Polityk na sprawy Rzeczpospolitej spogląda więc z góry. Perspektywę tę najlepiej opisuje podróż balonem, którą Potocki
odbywa w Warszawie w 1789 roku, czym budzi sensację. Relacja z niej, niestety, zaginęła.
- I co, Janie Potocki, zawiodłeś się na Rzeczpospolitej?
A jak król przystąpił do Targowicy, to niestety, gorzko Cię
rozczarował… .
Wycofuje się z kręgu polityki, z przerażeniem myśli o szalejącej tam zawiści. Ucieka w sferę książek, sztuki. Jako człowiek oczytany, mający coś do powiedzenia, mówi, że jego
droga powinna biec raczej ku poznaniu, ku księgom, aniżeli na polach bitew.
- Przecież szukam śladów Słowian, ich kultury.
- Janie, opisz swoja przygodę z teatrem, napisałeś
przecież sztukę teatralną.
Napisał „Parady”, potem wystawione w Sali Teatralnej
w Łańcucie. Prosiła go o to teściowa - księżna Izabela z Czartoryskich Lubomirska. Biografowie piszą nawet o romansie
z nią. Bardziej adorował ją, aniżeli własną żonę, Julię. Był
prawie jej utrzymankiem. Siedział w kieszeni, a raczej w… sakiewce księżnej.
Po krótkiej wizycie w Hiszpanii wędruje dalej - do Maroka. Podróż tę traktuje jako rozrywkę, by móc wsłuchiwać się
w ciszę pustyni czy szum morza. Ulega sugestywnej potrzebie
prowadzenia dziennika podróży. Chce się podzielić wrażeniami z podróży, ukazać piękno tych miejsc. Robi notatki, rysuje,
szkicuje mieszkańców, widoki, rośliny. Magia tych miejsc sprastrona
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wia, że wrażenia z tej podróży stają się podwaliną do opowieści fikcyjnych, jak: „Podróż do cesarstwa marokańskiego. Podróż Hafeza”. A te stają się następnie materią dla powstającego „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, powieści fantastycznej, nad którą pracuje przez następne lata.
- Jesteś przyjmowany na dworze przez marokańskiego władcę. Zawierasz znajomości z mieszkańcami, którzy
okazują Ci wiele życzliwości.
- Mogę oglądać miejsca i rzeczy ukryte normalnie
przed oczami ”zwykłych” podróżników. Korzystam z każdej okazji i zaglądam do haremów, a nawet Marokańczykom do łóżka, opisując między innymi… praktyki homoseksualne mężczyzn.
O ile podróż do Maroka była raczej dla rozrywki, to kolejna wyprawa - do Dolnej Saksonii - ma charakter naukowy. Potocki prowadzi tu zakrojone na szeroką skalę studia naukowe.
Bada m.in. dzieje starożytnej Słowiańszczyzny.
- Zebrałem już obszerny materiał źródłowy nt. Słowiańszczyzny. Doświadczenia moje spisuję w dzienniku
podróży, który zatytułowałem Dziennik po Dolnej Saksonii. Są tam moje spostrzeżenia archeologiczne.
I trzeba przyznać, że to bardzo poprawne opracowania.
Sam nie będąc archeologiem, do poznania przeszłości prehistorycznej przygotowuje się skrupulatnie. Do dziennika dołącza słownik i bogatą, własnoręcznie sporządzoną ikonografię.
Dzieło może służyć jako wzór.
- Przyjąłem takie metody badawcze, które jednak zmuszały
mnie do studiów w terenie, stąd moje dalsze podróże, tym razem przez stepy Astrachania i na Kaukaz. Badam tu rozmieszczenie ludów u stóp Kaukazu, ustalam charakterystyczne cechy
kultury wielu plemion, ich wierzenia, sztukę. Wnioski zebrałem
w pracy, którą zatytułowałem Pierwotne dzieje ludów Rosji.
I tu ilość nagromadzonego materiału okazuje się nader
ogromna. Potocki ulega bezgranicznemu zachwytowi różnorodnością ludów. Wszystko skrupulatnie opisuje i... rysuje.
Zaskakuje swoimi zdolnościami w rysowaniu. Jego rysunki
uzupełniają bogatą relację z podróży.
- Na zaspokojenie Twojej pasji podróżniczo-naukowej
zaczyna brakować Ci pieniędzy. Pożyczasz pieniądze od
swego przyjaciela targowiczanina Szczęsnego Potockiego, w końcu żenisz się z jego córką.
- A co w tym złego?
Po śmierci pierwszej żony, kolejną zostaje Konstancja z Potockich, córka Stanisława Szczęsnego. Ma z nią dwie
córki i syna. Szczęście małżonków jednak nie trwa długo. Jan
żyje ponad stan, a żona musi spłacać jego długi. Ponadto mąż
często wyjeżdża, a żona, no cóż.... pociesza się pod jego nieobecność, nawiązując dość liczne romanse.
- Pełno sprzeczności w Tobie, o Twoim patriotyzmie
może lepiej pomilczeć. Korzystasz z rosyjskiej gościnności. A po rozbiorach kraju wcale Cię to już nie krępuje, gdy
pojawiasz się u zaborcy.
- Rzeczpospolitej już nie było na mapach, a trzeba było coś robić. Państwem, z którym mogłem wiązać swoje
nadzieje, okazała się... Rosja.
Podczas kiedy jego żona rodzi kolejne dziecko, Potocki
wyrusza w dalszą podróż - tym razem do Chin. Wyprawa jest
konsekwencją przyjęcia przez niego posady przy dworze cara, w carskiej dyplomacji. Podróż do Chin zainicjowana zostaje przez cara Aleksandra I.
- Zostałeś mianowany kierownikiem działu naukowego,
mającego prowadzić badania lingwistyczne, etnograficzne i przyrodnicze. Ale nie dotarłeś do Chin.
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- Tak. Gdy ekipa nasza oczekiwała na zgodę na wjazd
do Cesarstwa Chin, nagle okazało się, że jesteśmy podejrzani o … szpiegostwo.
Potocki za niemożność wjazdu do Chin obwiniał członków
rosyjskiego dworu, którzy, jego zdaniem, nie respektowali
miejscowych zwyczajów.
- Janie, czy byłeś naprawdę podróżnym, czy szpiegiem
wysłanym przez wroga?
- A jakież to może mieć teraz znaczenie?
Choć kolejna wyprawa, tym razem do Mongolii, wymagała
odwagi i odradzano mu ją, określając jako niebezpieczną, to
jednak ciekawość rzeczy nieznanych zwyciężyła. Jego i partnera tej podróży, Niemca, Juliusza Klaproth, dzieliła różnica
wieku (około 20 lat), łączyła zaś pasja i nauka. Klaproth - etnograf i podróżnik - zna Potockiego od czasu studiów w Paryżu
i towarzyszy mu wcześniej w wyprawie na Kaukaz.
- Okazało się, że Mongolia była taką, jaką mi przepowiadano. W jurcie, jaką miałem do dyspozycji jako kierownik naukowy (członek poselstwa cara Wszechrosji) było bardzo zimno. Nie mogłem już jeść codziennie tłustej
baraniny. Bardzo tęskniłem za kaszą, jarzynami, owocami, szklanką wina pełnego słońca. I czułem się podle.
Podróżnik, który na siodle przejechał tyle setek mil u podnóża Kaukazu, który pływał po kanałach Holandii, teraz czuł,
że przyroda go przygniotła i zwyciężyła go.
Podróże, spotkania wydawnicze i inne okoliczności pochłonęły też niemal cały jego majątek. No cóż, Potocki nigdy w podróży nie oszczędzał. Uważa, że pieniądze nie są po
to, by je bezsensownie gromadzić, a raczej, by wydawać je
na marzenia. Zdecydowanie przedkłada swoje podróżnicze
przedsięwzięcia nad pilnowanie rodzinnych interesów i nadzorowanie majątku.
Na romanse żony Jan patrzy przez palce, przynajmniej do
pewnego momentu. Kiedy wyrusza w kilkuletnią podróż po Syberii, Konstancja jest już z kim innym. W 1808 roku małżon-

Rysunek Jana Potockiego Ingusz i Osetyniec.
Źródło: Potocki, Jan. Podróże. Zebr. i oprac. Leszek Kukulski.
Warszawa 1959.
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kowie podpisują separację majątkową i występują o rozwód.
Tym samym małżeństwo Konstancji i Jana przechodzi do historii.
W jesieni życia, kiedy budzi się obolały (cierpi na podagrę)
i samotny - błądzi myślami już nie po znanych krajach, lecz
pustych pokojach Uładówki - posiadłości ziemskiej.
U kresu życia nie pisze już nic, tylko siedzi i rysuje… karykatury. A kiedy zaczyna go boleć dłoń, boi się o jej sprawność.
- Czy będę w niej jeszcze mógł utrzymać pióro?
- Janie, czy już uległeś chęci zakończenia tego?
- Czego?
Było to poddanie się, rezygnacja z życia. Jego samobójcza
śmierć, zaplanowana dość skrupulatnie w najdrobniejszych
szczegółach, i dokonana w Uładówce, jest zwieńczeniem oryginalnego życia podróżnika - fantasty.
Tego, czego się obawiał, stało się faktem. Wie już, że nie
potrafi uciec od siebie, swego strachu i przeznaczenia. Nie
znajduje już miejsca na ziemi i musi je znaleźć gdzie indziej.
- Gdzie? Sam tego nie wiedział.
Grudniowego poranka 1815 roku słychać strzał w korytarzach dworku uładowskiego. Potocki zakończył swe życie,
strzelając sobie w głowę z pistoletu.

Należy raczej zakwestionować mit o kulce, którą od kilku
dni odpiłowywał z jakiejś puszki, by użyć jej do samobójczego strzału. Powstał on chyba tylko dlatego, by podkreślić niezwykłość tego człowieka.
Śmierć zamknęła koło jego życia. W podróży, jaką było jego życie, nieustannie przenosił się. Zdawać by się mogło, że
to „przemieszczanie” się Potockiego trwa też po jego śmierci.
Nawet ostatnia kwatera Potockiego – ta cmentarna – okazuje
się być nie dla niego. Cmentarz katolicki przy kościele w Pikowie, gdzie spoczywał Potocki, został przeniesiony, ale po drodze szczątki podróżnika zniknęły.
Jan Potocki nie pozostawił swojej ostatniej woli, żadnego testamentu. Alfred i Artur – synowie z pierwszego małżeństwa – po śmierci matki wychowywani byli przez swoją babkę
Lubomirską. Obaj odziedziczyli wielką część jej majątku. Zostali właścicielami jej słynnych rezydencji: Alfred - Łańcuta,
a Artur - Krzeszowic i zakupionego potem krakowskiego pałacu Pod Baranami.
Urszula Tobolska
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
we Wrocławiu

TOŻSAMOŚĆ DOLNOŚLĄZAKÓW
– UNIA WIELU KULTUR
Projekt, który łączy Dolnoślązaków

Koncepcja Projektu powstała w 2012 roku i dotyczy szeroko rozumianej wielokulturowości Dolnego Śląska. Jego głównym celem jest pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców naszego regionu oraz budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z poszanowaniem dziedzictwa przodków. Ważne jest też tworzenie możliwości nawiązywania współpracy między lokalnymi społecznościami Dolnego Śląska
i tych państw, których historia powiązana jest z dziejami współczesnymi naszego regionu. Efektem wszystkich działań ma być umocnienie poczucia tożsamości regionalnej oraz zintegrowanie różnych środowisk, działających na rzecz przyszłości mieszkańców Dolnego Śląska, pamiętając o bogatej, choć czasem trudnej przeszłości.
W ramach realizacji projektu Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wspierany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, organizuje samodzielnie lub współpracując z innymi instytucjami, wiele przedsięwzięć,
np. konkursy, konferencje, warsztaty. W 2013 roku miał miejsce zorganizowany we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną konkurs
Księżna Daisy na Dolnym Śląsku, a w 2014 roku młodzież dolnośląskich szkół została zaproszona do wzięcia udziału w konkursie Szkoła trzech
pokoleń. W tym samym roku DODN z różnymi instytucjami lokalnymi zorganizował niemal we wszystkich powiatach Dolnego Śląska konferencje, których ukoronowaniem było forum pt. My Dolnoślązacy, przeprowadzone z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. W latach 2015-2016
odbyły się następujące wydarzenia: konferencje „Pamięć o kresach wschodnich i jej edukacyjny charakter” (grudzień 2015), Problematyka
kresowa, osadnicza, przesiedleńcza w nauczaniu najnowszej historii (maj 2016 - w ramach realizacji II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych), Współuczestnictwo w II Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą (czerwiec 2016), konferencja „Wołyń – budzenie prawdy historycznej” (wrzesień 2016).
Ostatnia konferencja została zorganizowana z inicjatywy doktora Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
oraz DODN we Wrocławiu przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym. Połączona z projekcją filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Wołyń” stała się dla licznych uczestników ogromnym przeżyciem.
W 2016 roku DODN współpracował także z OKiS-em i Gazetą Wrocławską przy organizacji konkursu Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka,
we wrześniu konsultanci DODN prowadzili w Krzyżowej warsztaty Młodzież dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, a w listopadzie realizowany był grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pn. Tożsamość Dolnoślązaków budowana na ocalonej od zapomnienia przeszłości.
Skrótowe przypomnienie dotychczasowych działań, które odbyły się w ramach projektu Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur, wyraźnie wskazuje, jak ważne dla DODN jest propagowanie edukacji regionalnej jako elementu kształtowania tożsamości młodych ludzi i świadectwa historii.
W roku 2017 realizacja projektu będzie kontynuowana ... Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach, o których będziemy informować na stronie www.dodn.dolnyslask.pl oraz na łamach „Obliczy”.
Małgorzata Lubańska
konsultant DODN we Wrocławiu
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Działać aktywnie
na rzecz
EDUKACJI REGIONALNEJ!
Świat takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali.
(poeta i współpracownik KEN, Józef Epifani Minasowicz)

W licznych rozważaniach na temat edukacji regionalnej podkreśla się walor aktywnego uczestnictwa młodzieży w procesie nauczania. Kształcenie, które spełnia wymienione postulaty, musi wykorzystywać aktywizujące
metody nauczania, umożliwiające indywidualne i niepowtarzalne zaistnienie dziecku w jego grupie, a następnie
środowisku. Nie jest ono osiągnięciem współczesnej myśli pedagogicznej – wywodzi się ze szczególnie istotnego
dla polskiej dydaktyki dwudziestolecia międzywojennego.
Już wtedy dostrzeżono negatywy nauczania tradycyjnego, biernego, oderwanego od życia. Franciszek Bereźnicki
podkreśla, że nastąpiła wówczas aktywizacja polskiej myśli dydaktycznej, uwzględniającej dokonania pedagogów
zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Postawa otwartości na te dokonania owocowała nowoczesnością polskiej
myśli pedagogicznej. Już w okresie międzywojennym „do
podniesienia poziomu pracy dydaktycznej zmierzano poprzez aktywizację ucznia, uwzględnianie jego zainteresowań, usamodzielnianie i indywidualizację, wiązanie nauki z życiem oraz kształtowanie postawy twórczej.” Jakże bliskie współczesnej dydaktyce są hasła „nowej szkoły”
z dwudziestolecia międzywojennego!
Już w 1925 roku Stefania Sempołowska, autorka jednej z pierwszych książek regionalnych przeznaczonych
dla młodzieży Książki o Warszawie, podkreślała we wstępie do niej następujący fakt: „Poglądowość musi się łączyć z samodzielnością w pracy, zarówno w czasie lekcji,
jak i na wycieczkach. Niech dziecko samo postrzega, a nie
tylko widzi to, co mu nauczyciel pokazuje. Starajmy się,
aby dziecko przy nauczaniu miało rolę twórczą, rolę odkrywcy, zdobywcy nowych dla siebie światów myślowych.
Nie twórzmy z góry schematów dla obserwacji, postrzeżeń
dziecinnych, (jak najenergiczniej zastrzegam się przeciw
takiej formie zużytkowania podanego przeze mnie materiału). Na pierwszy plan wysuwać się musi to, co dziecko
samo spostrzeże.” Wydawałoby się, że Sempołowskiej doskonale znany jest tzw. stożek Dale’a, z którego wynika, że
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90% wiedzy zapamiętujemy w trakcie działania, zaś podczas słuchania zdołamy ocalić zaledwie ok. 10% przekazywanej wiedzy... Warto sięgnąć po kolejny przykład głębokiej, choć może bardziej intuicyjnej wiedzy dawnych pedagogów o najbardziej efektywnych metodach przekazywania wiedzy, w tym przypadku także regionalnej. Nauczycielka Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium
im. E. Orzeszkowej w Warszawie, Zofia Gąsiorowska, opisała w 1929 roku w jednym z numerów „Pracy Szkolnej”
działania uczniów w związku z wykonaniem projektu fragmentu portu warszawskiego. W trakcie pracy wystąpiły
liczne zadania typowo polonistyczne, m. in. dzieci pisały wypracowania (np. Wycieczka nad Wisłę, Nasze roboty.
Jak wygląda nasza przystań?), wykonywały ćwiczenia ortograficzne (np. Przy budowie – ćwiczenia w poprawnym
użyciu „rz” i „ż”), pisały dyktando pt. Warszawa, odmieniały rzeczowniki i przymiotniki (po zapoznaniu się z tekstami na temat Wisły i Gdańska), czytały także wiele innych
tekstów wiążących się z ich pracą i omawiały je. W wyniku wspólnego wykonywania prac plastycznych powstała piękna makieta portu warszawskiego, zaś dodatkowe
efekty tej pracy były nie do przecenienia. O ile wziąć pod
uwagę fakt, iż działający wówczas dydaktycy nie posiadali
naszej wiedzy na temat różnorodnych wzorców myślenia,
które warunkują sposoby przyswajania wiedzy (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy i typy mieszane), na szczególny podziw może zasługiwać intuicyjne prowadzenie zajęć,
podczas których każdy uczeń uzyskiwał zadanie, wykonywane przez niego z radością, bo w zgodzie z reprezentowanym przez siebie wzorcem myślenia...
Ponieważ my, spadkobiercy tych idei, możemy korzystać
z efektów najnowszych i najbardziej aktualnych badań psychologicznych, niewątpliwie będziemy często i chętnie wykorzystywać w nauczaniu – nie tylko regionalnym – metody
aktywizujące naszych uczniów do wspólnej pracy.
Należy także podkreślić fakt, iż nie sposób nauczać
regionalizmu bez docenienia osiągnięć krajoznawstwa.
OBLICZA
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Znawca problemu edukacji regionalnej, pan Profesor Kazimierz Denek, podkreślił, że już w państwie rzymskim podróże były nieodzownym elementem wyższego wykształcenia. W średniowieczu i renesansie nie brakowało ludzi
zainteresowanych otaczającym ich światem, zaś francuski pisarz oświeceniowy, a zarazem wybitny pedagog, Jean Jacques Rousseau, polecał stosowanie wycieczek, by
uczący się rozwijali twórcze zdolności obserwacji i dociekliwości. Polacy także doceniali zalety nauczania wykorzystującego dydaktyczno - wychowawcze walory wycieczek: członkowie Komisji Edukacji Narodowej zachęcali do stosowania wycieczek i dłuższych wędrówek w nauczaniu różnych przedmiotów, by zerwać ze zdobywaniem
wiedzy jedynie z ksiąg. Akcentowali konieczność zetknięcia młodzieży bezpośrednio z życiem kraju i możliwością
poznawania różnych zjawisk w naturalnym dla nich środowisku. Także dla współczesnych nauczycieli istotna i aktualna może być maksyma poety i współpracownika KEN,
Józefa Epifaniego Minasowicza: „Świat takich nauczycieli
chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali.” Prekursorem współczesnych wycieczek regionalistycznych stał się jednak niewątpliwie Tadeusz Czacki, twórca
Liceum Krzemienieckiego. Dzięki jego pedagogicznym zaleceniom młodzież licealna z tzw. Aten Wołyńskich peregrynowała w okolice Krzemieńca, by gromadzić zbiory muzealne, poznawała swą ziemię ojczystą i życie ludu, wstępując do chat włościańskich i rozmawiając z ich mieszkańcami. Zatem tradycje wycieczek regionalnych sięgają
w odległą przeszłość polskiej edukacji. Wprawdzie stałe
miejsce w programach nauczania mogły one uzyskać dopiero w okresie II Rzeczypospolitej, po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 roku, a powtórnie wycieczki powróciły do nich w 1991 roku, jednak wiemy, że nieustannie towarzyszyły one procesowi nauczania. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż planowane przez nas wyciecz-

ki szkolne stwarzają wielorakie możliwości zaangażowania młodych ludzi w proces ich tworzenia, począwszy od
możliwości wspólnego planowania tras, zwiedzania zabytków, kalkulacji kosztów, udziału w czynnościach organizacyjnych, skończywszy na typowo merytorycznym przygotowaniu do ich przeprowadzenia – powierzeniu im funkcji przewodnika np. podczas zwiedzania zabytków. Przyznam się tu do podsłuchiwania pewnej szkolnej wycieczki w sanktuarium w Bardzie – muszę stwierdzić, że uczniowie w roli „przewodników wycieczki” spisali się bardzo
profesjonalnie... Każdą wycieczkę można zaplanować tak,
by spełniła wiele funkcji; nie musi się przecież ograniczać
do krajoznawstwa i turystyki, np. warto w muzeum przeprowadzić lekcje języka polskiego, historii, sztuki, a także
np. biologii, geografii i innych przedmiotów – także związanych z regionem, w którym żyjemy.
Zajęcia dotyczące wiedzy o regionie, które przeprowadzimy w szkole, mogą wspierać rozwój samodzielności uczniów, ich aktywność i zaangażowanie w różne formy działania. Zaprośmy ich zatem do pracy w grupie, zaangażujmy we wspólne tworzenie projektu edukacyjnego, pozwólmy samodzielnie poprowadzić zajęcia lub „przewodniczyć”
szkolnej wycieczce (oczywiście, uprzednio udzieliwszy stosownych wskazówek!), zachęćmy do wieloaspektowo rozumianej twórczości regionalnej - może powstaną interesujące artykuły, wiersze lub piosenki dotyczące regionu? Ilość
propozycji aktywnych działań może być nieograniczona!
A wtedy nasi podopieczni, dzięki atrakcyjnemu kształtowaniu postawy zaangażowania w problemy swych „małych ojczyzn”, mogą stać się świadomymi swych patriotycznych
obowiązków, dorosłymi obywatelami „wielkiej Ojczyzny”...
dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocawiu

Drzewa pokryte szadzią. Fot. Noemi Nikończuk-Kowalczyk
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SKĄD NASZ RÓD?

– czyli o tym, jak moja rodzina
trafiła na Dolny Śląsk
Ludzie zawsze zastanawiali się,
w jaki sposób można podróżować w czasie. Wiem, że takie wycieczki są możliwe! Właśnie odbywam taką podróż,
rozmawiając z moimi babciami.
Zmieniam swe miejsce w czasie i przestrzeni, by poznać losy najbliższej rodziny. Zobaczę miasto Görlitz w czasach wojny oraz Wołyń – krainę niegdyś
polską, a obecnie - część Ukrainy, gdyż
moje babcie i moi dziadkowie przybyli
z daleka na Dolny Śląsk. Czytelniku, możesz odbyć tę niezwykłą podróż razem ze mną! Wystarczy
uważnie przeczytać moją opowieść…
Historia babci Ali i dziadka Romka
Jest rok 1937. Miejsce akcji to miasto Sambor, położone około 40 kilometrów na południowy wschód od Przemyśla – wtedy Polska, dziś Ukraina. Właśnie urodził się mój
dziadek. Matka czule tuli małego Romana. Pozostaną tutaj
jeszcze dwadzieścia jeden lat.
Malutki Romek skończył niedawno dwa latka. W wiosce Majdan w obwodzie lwowskim na świat przychodzi Ala,
która zostanie potem moją babcią. Cieszy się cała jej rodzina, a malutka dziewczynka śpi spokojnie w kołysce.
Jeszcze się nie spodziewa, że za pięć lat straci ukochanego tatę (zostanie brutalnie zabity przez banderowców).
Wkrótce potem, w roku 1945, Polacy, a wraz z nimi moja
babcia wraz ze swoją matką i bratem, zostają wysiedleni
przez radzieckich urzędników. Podróż będzie trwała dwa
miesiące, a odbędą ją pociągiem w wagonie przeznaczonym do przewozu bydląt. W tym czasie stanie się w nim
wiele dramatycznych rzeczy – urodzą się małe dzieci, umrą starzy ludzie… A to wszystko w pociągu! Po tej wyczerpującej podróży dotrą do Strzegomia, gdzie po kilku latach
kupią dom.
Roman ma dwadzieścia jeden lat. Właśnie odbywa podróż do Wałbrzycha, ponieważ, tak jak Ala, został wysiedlony z Sambora. Będzie mieszkał w Wałbrzychu przez kolejne dwadzieścia jeden lat, po czym wyprowadzi się do
Strzegomia.
Alicja ma szesnaście lat, kiedy przyjeżdża do Wałbrzycha w poszukiwaniu pracy. Tutaj zamieszka u cioci Romana, dzięki czemu pozna go. Roman zostanie jej mężem
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i będą mieli dwóch synów. Młodszy z nich, Krzysztof, zostanie moim tatą. Jego brat, Janusz, urodził się dziewięć lat
wcześniej, w domu.
Jest rok 2005, szósty dzień stycznia. Dzisiaj umrze Roman. Za piętnaście dni urodzę się ja. Nigdy więc nie poznam dziadka Romka, ale dowiem się, że bardzo na mnie
czekał. Babcia będzie żyć sama przez około cztery lata
w Strzegomiu, potem z Wałbrzycha przyjedzie nasza rodzina - zamieszkamy razem z nią przy cichej ulicy pod piątką…
Historia babci Tosi i dziadka Janka
W tym samym czasie w zupełnie innej rodzinie dzieje
się podobnie…
Jest rok 1943, październik. Trwa II wojna światowa.
W gospodarstwie rolnym w okolicach Görlitz przymusowo
pracują Polacy, których Niemcy przywieźli tutaj na początku wojny z okolic Sieradza. W tych strasznych okolicznościach rodzi się Janek. Teraz jest małym brzdącem, lecz za
sześćdziesiąt dwa lata zostanie moim dziadkiem.
Janek ma dwa latka, gdy na świat przychodzi Antosia. Dziewczynka rodzi się w lesie, gdyż wioskę, w której
mieszkali jej rodzice, Rudnię Bobrowską na Wołyniu, spalili hitlerowcy. Razem z Antosią na świat przyszedł jej braciszek – Antoś. Niestety chłopiec nie przeżył trudnego porodu w prowizorycznej chatce. Tosia ma już starsze rodzeństwo, więc nie musi obawiać się samotności. W lesie mieszkać będzie dwa dni. Potem Rosjanie zabiorą ją, jej rodzinę
i innych ludzi ze wsi w okolice Kątów Wrocławskich. Podobnie jak wcześniej Ala, Tosia odbędzie dwumiesięczną podróż wagonem towarowym, by w końcu dotrzeć na Dolny
Śląsk. Tam jej ojciec, Franciszek, wybierze Szymanowice,
OBLICZA
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by stały się ich nowym miejscem na ziemi. Wcześniej obejrzy gospodarstwa w innych okolicznych wsiach, ale w Szymanowicach zboże rośnie najbujniej, więc stwierdzi, że
tam jest najlepsza ziemia. Przez dwa lata rodzina Tosi będzie dzielić dom z mieszkającymi tam Niemcami, którzy
następnie zostaną wysiedleni w głąb ich rodzinnego kraju.
Rok 1952, wrzesień. Janek i Antosia rozpoczynają rok
szkolny. Siedmioletnia dziewczynka idzie do podstawówki w Siemidrożycach, aby zacząć naukę w pierwszej klasie.
Janek wędruje do swojej szkoły w Świebodzicach, gdzie
rozpocznie trzeci rok nauki w szkole podstawowej. Później
Tosia będzie uczyła się w liceum w Środzie Śląskiej. Maturę napisze w wieku osiemnastu lat, w trzynastej klasie.
Później dostanie się do Szkoły Pielęgniarskiej we Wrocławiu, którą skończy jako dwudziestolatka. Na sześć miesięcy przeprowadzi się do Kamiennej Góry, gdzie będzie pracowała na oddziale dziecięcym. W tym mieście pozna też
swojego męża – Janka. Wezmą ślub i przeprowadzą się do
Wałbrzycha.
Jest rok 2005, styczeń. Jan i Antonina zostają dziadkami. Ich młodsza córka Sabina właśnie urodziła dziecko.
Z powodu mojego przyjścia na świat cieszy się cała rodzina. Antonina i Jan nadal mieszkają w Wałbrzychu. Ich
wnuczka zamieszka w tym samym mieście i często będą się
odwiedzali. Przy Antoninie mała Hania zrobi pierwsze kroki, a w domu swojej cioci wypowie swoje pierwsze słowo
– kot. Antonina i Jan zawsze będą silnie związani ze swoją wnuczką.
Historia Sabiny i Krzysztofa oraz moja
Wałbrzych, rok 1969. Na świat zaraz przyjdzie Krzyś.
Dziewięcioletni Janusz nie może doczekać się, kiedy zobaczy braciszka. Nagle otwierają się drzwi szpitalnej sali. Uśmiechnięta Alicja trzyma w ramionach chłopczyka.
Za dwa lata urodzi się w tym samym szpitalu jego przyszła żona – Sabinka. Jej mama, Antonina, przyniesie starszej o pięć lat Iwonce małą siostrę. Obie dziewczynki będą
uwielbiały książki. Zostaną też harcerkami. Iwonka poślubi
Niemca i wyprowadzi się z kraju - wraz z mężem zamieszkają w pięknym domku w Bawarii. Sabinę i Krzysztofa połączą znajomi z drużyny harcerskiej.
Jest dziewiąty września 1995 roku. Sabina i Krzysztof
biorą ślub. To niezwykły dzień. Mają po jednym świadku,
piękne, eleganckie ubrania i wilgotne ze szczęścia oczy.
Pan młody liczy sobie dwadzieścia sześć lat, panna młoda – dwadzieścia cztery. Ten wspaniały dzień połączy ich
na zawsze…
Mija dziesięć lat od ślubu Sabiny i Krzysztofa. Jest środek nocy, lecz oboje nie śpią. W tym samym szpitalu położniczym w Wałbrzychu, w którym urodzili się oni, przychodzę na świat ja. Rodzice nadają mi imiona Hanna Agnieszka.
www.dodn.dolnyslask.pl

Mija kilka miesięcy od moich narodzin. Ksiądz właśnie
polewa mi głowę wodą święconą. Otwieram oczy i cichutko się śmieję. Za dwa lata spotka mnie coś, o czym potem
opowie mi mama…
Mam dwa latka. Jestem w Strzegomiu. Trwa remont
domu, w którym wkrótce zamieszkamy. Przyjechałam
wraz z rodzicami, by spotkać się z babcią Alą. Nagle słychać dzwonek do drzwi. Za nimi stoi starsza Niemka. Zaproszona do mieszkania opowiada, że urodziła się w tym
domu. Pyta, czy może go zobaczyć. Jakże wielkie jest jej
zdziwienie, gdy Sabina odpowiada po niemiecku „Oczywiście!”. Rozczulona kobieta zwiedza dom i opowiada swoją historię. Kiedy się urodziła, jej ojciec walczył na wojnie. Jej mamę i rodzeństwo Rosjanie wysiedlają do Niemiec. Wkrótce potem umiera jej matka, a dzieci zostaną
odesłane do różnych domów dziecka. Kobieta nie ma kontaktu z braćmi i siostrami, odnajduje ich dopiero po kilkunastu latach, ale są już sobie obcy. Przez całe życie marzy,
żeby zobaczyć miejsce, w którym jej rodzina była szczęśliwa. Na koniec wizyty otrzyma od Alicji prezent – obrazek, który należał do poprzednich właścicieli domu, czyli
do jej rodziców. Kobieta na pożegnanie daje mi w prezencie banknot. Niestety, nie cieszę się z prezentu, usta układam w podkówkę. Mama wyjaśnia, że nie rozumiem jeszcze, co można zrobić z takim „papierkiem”. Nie zastanawiając się wiele, kobieta wyciąga z kieszeni drobne – euro
i centy. Wszystkie nominały! Moja radość jest przeogromna, kiedy oglądam prezent – monetami mogę się fajnie bawić! Do dziś moi rodzice i pani Helga piszą do siebie kartki na święta.
Dwa lata później przeprowadzamy się do Strzegomia.
Tam dzieją się rzeczy oczywiste – idę do przedszkola, szkoły, poznaję nowych przyjaciół…
I tu kończy się pierwszy etam mojej podróży. Docieram do chwili obecnej. Cieszę się, że poznałam losy mojej
rodziny. Okazuje się, że wszyscy dziadkowie doświadczyli
wysiedlenia, a i ja mieszkam w domu, z którego ktoś został
wysiedlony. Czy to nie dziwne?
Hanna Prokop
uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu

www.dodn.dolnyslask.pl
www.informator.dodn.dolnyslask.pl
www.zawodowy.dodn.dolnyslask.pl
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Kryształowy
zachwyt

w Piechowicach
Tuż przed Szklarską Porębą, w Piechowicach, mieści się
Huta Szkła Kryształowego Julia, jedyna atrakcja turystyki
przemysłowej w tej części Polski.
Miejsce to nadal podtrzymuje lokalne tradycje – jej pracownicy od 150 lat zajmują się ręczną produkcją kryształowych dzieł sztuki. Huta to również jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych, zarówno przez dorosłych,
rodziny z dziećmi, jak i grupy przedszkolne oraz szkolne. Huta Julia stała się także wartościowym miejscem wycieczek
edukacyjnych. Uczniowie mogą dowiedzieć się między innymi, jak gorąca jest masa szklana, z której wytwarzane są
kryształy; z czego składa się szkło; co odróżnia szkło kryształowe od szkła sodowego; jakimi narzędziami posługują się
hutnicy; jak wygląda proces zdobienia szkła i jakie nietypowe zamówienia były realizowane w hucie? Na powyższe pytania oraz wiele innych młodzież uzyskuje odpowiedź podczas
zwiedzania huty. Uczniowie, oglądając cały proces produkcji wraz z wykwalifikowanym przewodnikiem, mogą odkryć
wiele tajemnic związanych z wytwarzaniem kryształów. Kiedy przechodzą ścieżką edukacyjną bezpośrednio obok stanowisk pracy, uważnie przyglądają się pracy hutników, zdobników, obserwują z bliska etapy produkcji. W czasie tematycznego zwiedzania huty pod nazwą „Sekrety szkła” przewodnik
opowiada o technologii i ciekawostkach związanych z kryształem i jego produkcją; działanie to jest wyjątkową lekcją fizyki i optyki... Ponadto uczestnicy są świadkami widowiskowych eksperymentów, o których trudno zapomnieć.

Poza możliwością zwiedzania huty przedstawiamy propozycję innego atrakcyjnego działania - warto zaangażować
grupę do współdziałania w warsztatach. Dzieci w wieku od
pięciu do ośmiu lat podczas spotkania w mini-hucie odtwarzają (w bezpieczny sposób!) poszczególne etapy produkcji szkła kryształowego. Zabawa przy miniaturowym piecyku, przebieranie się w strój hutnika, znakowanie i „zdobienie” plastikowego kubeczka pozwalają najmłodszym zrozumieć, na czym polega praca hutnika i jak przebiega produkcja szkła kryształowego. Na koniec każdy uczestnik otrzymuje dyplom Młodego Hutnika. W hucie odbywają się również
zajęcia z malowania szkła kryształowego, dostępne dla dzieci w wieku od 7 lat. Każdy z uczestników otrzymuje kryształową skałkę z wytłoczonym motywem, którą może własnoręcznie ozdobić specjalnymi farbami do malowania szkła.
Na starsze dzieci, powyżej 9 roku życia, czekają trudniejsze
warsztaty z grawerowania na szkle. Uczestnicy mogą poczuć
się jak zdobnicy szkła. Na kryształowej szklance grawerują
finezyjne motywy zdobnicze i tworzą biżuterię z kryształu,
oryginalną pamiątkę z pobytu w Karkonoszach.
Serdecznie zapraszamy do Piechowic!

Warto przeczytać !

Książka Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą Paula Dixa to lektura dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Jest ona przeznaczona zarówno dla doświadczonych, jak i dla nowych adeptów zawodu. Autor stara się w niej odpowiedzieć na odwiecznie nurtujące pedagogów
pytania, m.in.: jak stać się autorytetem dla swoich uczniów; jak nawiązać dobre relacje z uczniami, sprzyjające tworzeniu klimatu zaufania i współpracy w klasie. Nauczyciele mogą uzyskać także podpowiedzi, jak wspólnie z uczniami wypracować system obowiązujących reguł i zasad, w jaki sposób motywować uczniów do nauki i osiągania zamierzonych celów, czy wreszcie - jak radzić
sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
Szczególnym walorem tej pozycji jest fakt, że stanowi ona także zbiór propozycji do zastosowania w pracy – ciekawych rozwiązań praktycznych, bowiem na końcu każdego rozdziału znajdują się przykłady strategii i procedur postępowania na różnych etapach kształcenia oraz wskazówki, których wdrożenie przyniesie korzyści nauczycielom oraz uczniom. Treści te wynikają również z doświadczeń autora, gdyż Paul Dix jest doświadczonym praktykiem, specjalistą od zachowania i motywacji oraz jednym z prekursorów nowatorskich zmian w systemie szkolnictwa
w Wielkiej Brytanii.
Joanna Kaczmarska
konsultant DODN we Wrocławiu
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Od JĘZYKA GWIZDÓW
do diety
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
(interaktywna wystawa „Skarby europejskiej kultury tradycyjnej” w Muzeum Etnograficznym
we Wrocławiu!)

Pani Kurator wystawy, Hanna Golla, przekazała nam informację o niezwykle interesującej wystawie „Skarby europejskiej kultury tradycyjnej”, przygotowanej w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu; „prezentuje ona 91 zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
pochodzących z 28 krajów europejskich i wpisanych na Listy światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO (Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz Listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego wymagającego pilnej ochrony). W październiku 2003 roku podczas trzydziestej drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO przyjęto Konwencję w sprawie
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konwencja odnosi się do współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych, w tym do tradycji i przekazów ustnych,
sztuk widowiskowych, zwyczajów, rytuałów i obrzędów,
wiedzy i praktyk dotyczących przyrody i wszechświata,
umiejętności związanych z tradycyjnym rzemiosłem.
Polska ratyfikowała Konwencję w 2011 roku, a od 2014
sukcesywnie tworzona jest Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie znajduje się na
niej siedemnaście zjawisk, mogących ubiegać się o kandydowanie na listy międzynarodowe. Plansze umieszczone przed siedzibą muzeum i stanowiące ważną część wystawy ilustrują między innymi: pochód Lajkonika, szopkarstwo krakowskie, hafciarstwo kaszubskie, żywiecko-suskie zabawkarstwo.
Rekomendowana ekspozycja ma charakter multimedialny, składają się na nią prezentacje planszowe, filmy, fotografie. Zobaczyć będzie można między innymi: taniec rekrutów z Czech, Paradę Dzwonników z regionu Kostav w Chorwacji, konny połów krewetek w Belgii, obchody święta ognia w Pirenejach.
Dopełnieniem wystawy są także eksponaty związane z
częścią przedstawionych zjawisk. Można zobaczyć między innymi: stroje kobiece z Bułgarii, Węgier i Laponii, ceramikę rumuńską z Horezu, maski karnawałowe z Binche
w Belgii i z Imst w Austrii, pierniczki z Chorwacji, fujary ze
www.dodn.dolnyslask.pl

Słowacji, paszport, dyplom i różaniec pielgrzyma do Santiago de Compostela.
Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw
UNESCO oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa; prezentowana będzie w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu,
ul. Traugutta 111/113, w okresie od 2 września 2016 do 26
lutego 2017 roku.”
Obejrzenie wystawy utwierdza nas w przekonaniu o jej
wyjątkowym charakterze. Przykładów jest wiele – począwszy od faktu, że przy wejściu do ekspozycji umieszczono
wielką mapę dotykową, która zapoznaje z lokalizacją zjawisk kulturowych na kontynencie europejskim. Kolejne ciekawostki - przedstawieniu zjawiska języka gwizdanego towarzyszy możliwość usłyszenia go, bowiem dla zwiedzających dołączono słuchawki; niektóre zjawiska kulturowe
można obserwować na niewielkich ekranach, np. niezwykły tradycyjny taniec z Dalmacji, Nijemo Kolo, który jest
wykonywany bez akompaniamentu muzycznego. Pojawiają się także zjawiska, których nie można przypisać jednemu państwu, lecz kręgowi państw, jak np. zbawienna dla
zdrowia dieta śródziemnomorska. Niezwykle interesujący
jest plakat reklamujący wystawę – wykorzystuje on istnienie malarstwa dekoracyjnego z Petrykiwki na Ukrainie. Nasz
zasób wiedzy o tym fakcie poszerza dodatkowa informacja,
zapoznająca z symboliką barwnych malowideł; otóż kogut
symbolizuje ogień i rozwój duchowy, inne ptaki – światło,
harmonię oraz szczęście. Głównym zadaniem malowideł
była ochrona ich właścicieli przed nieszczęściami i chorobami; nic więc dziwnego, że pojawiały się one na domach, instrumentach muzycznych i przedmiotach codziennego użytku… Zachętę do odwiedzin warto zakończyć odniesieniem
do muzyki Janosika – na jednym z ekranów prezentowany
jest zespół z Terchowej. W tej słowackiej wiosce do dziś kultywuje się obecność legendarnego zbójnika; organizowane
są Międzynarodowe Festiwale „Dni Janosika”, podczas których rozbrzmiewa janosikowa muzyka góralska; stanowi ona
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obecnie wyznacznik tożsamości mieszkańców wsi oraz jej
okolic; nie jest on jedyny. Jeśli zdecydujemy się odwiedzić
tę część Słowacji, zobaczymy w okolicy wsi olbrzymi pomnik
Janosika, zaś jeden z trudniejszych szlaków turystycznych
Małej Fatry nosi miano „drogi Janosika i jego towarzyszy”.

Wystawa może stanowić także wskazanie dla turysty
planującego europejskie peregrynacje!
kustosz Hanna Golla,
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
dr Anna Stodolna-Rybczyńska
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do Dolnośląskiej
Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia

Szkoła XXI wieku ciągle poszukuje
twórczych rozwiązań w zakresie realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych.
Zachęca nauczycieli do innowacyjnej i aktywnej pracy. Ma ambicje, by zapewnić
wszystkim uczniom równe szanse i wszechstronny rozwój. Takie możliwości stwarza
zarówno uczniom, jak i nauczycielom Dolnośląska Sieć Szkół Wspierająca Uzdolnienia. To „rodzina” szkół, które w drodze postępowania akredytacyjnego uzyskały Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia,
dowodzący, że w ich placówkach wspieranie zainteresowań i uzdolnień ma charakter systemowy, a
proces dydaktyczno-wychowawczy oparty jest na szczegółowej diagnozie potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.
Dyrektorzy, liderzy wspierania uzdolnień i nauczyciele z szkół należących do DSSWU biorą udział w międzynarodowych i regionalnych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach, podczas których pogłębiają swoją
wiedzę z zakresu wspierania uzdolnień, wymieniają się doświadczeniami zawodowymi, dzielą przykładami dobrych
praktyk, mają możność uczestniczenia w różnych projektach edukacyjnych o szerszym zasięgu i pozyskiwania regionalnych środków finansowych na wspieranie uzdolnień.
Serdecznie zapraszamy dolnośląskie szkoły i placówki
do wstąpienia do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających
Uzdolnienia. Wymaga to od rady pedagogicznej i całego
środowiska szkolnego pewnego wysiłku na rzecz stworzenia realnego programu wspierania zainteresowań i uzdolnień w ujęciu egalitarnym, zgodnie z koncepcją Dolnośląstrona
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skiego Systemu Wspierania Uzdolnień,
stanowiącą ważny element Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w obszarze edukacji. Zespół Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień,
działający w ramach statutowych działań DODN we Wrocławiu, wspiera bardzo mocno w tym zakresie - organizuje warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, kurs szkolnego lidera wspierania
uzdolnień, prowadzi konsultacje indywidualne i zespołowe.
Certyfikat Szkoły Wspierającej
Uzdolnienia ma charakter prestiżowy, nadawany jest bowiem przez Kapitułę, której członkami są m.in.: Marszałek
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty,
przedstawiciel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, członek Zarządu Miasta Wrocławia ds. oświaty, dyrektor
Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Dolnośląską Radę Wspierania Uzdolnień współtworzą przedstawiciele szkół wyższych różnego typu, organizacji pracodawców, mediów, stowarzyszeń wójtów i burmistrzów, konwentu starostów, dyrektorów szkół, co świadczy o randze przedsięwzięcia na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku.
Czekamy na Państwa decyzję - droga do DSSWU jest otwarta dla każdej dolnośląskiej placówki edukacyjnej.
Halina Nawrotek
Koordynator Dolnośląskiego Centrum
Wspierania Uzdolnień
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