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Drodzy nauczyciele, pedagodzy,
pracownicy oświaty!
Przed Wami kolejny rok szkolny, czas pełen wyzwań
i wytężonej pracy na rzecz rozwoju polskiej
edukacji, która stanowi jeden z fundamentów kraju.
Wykonywany przez Państwa zawód jest wyjątkowy.
To Państwo prowadzicie młodych ludzi w niezwykłej
podróży w świat wiedzy. To Państwo jesteście
sternikami i wytyczacie ich kurs ku przyszłości.
To Wy rozbudzacie w młodych ludziach pasję
i kreatywność. To dzięki Wam nauka okazuję się
być też zabawą, przygodą, wyzwaniem i paszportem
do spełniania najskrytszych marzeń.
Dziękuję Państwu za tę wielką pracę.
Życzę satysfakcji i niegasnącej pasji.
Życzę, aby ta praca także dla Państwa
była wyjątkową przygodą.
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
Wydawcą Pisma Lubuskich Nauczycieli GRONO jest Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze, którym kieruje Lidia Bugiera /fot. Ewa Duma/

LUBUSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
Marzena Toczek
Jaka ma być szkoła przyszłości? Czy razem możemy zmienić polską
edukację? Jakie bariery ma do pokonania oświata oraz jak to zrobić? – na
te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy Okrągłego Stołu. - Mówiąc o edukacji i szkole myślimy o przyszłości ojczyzny i nas wszystkich. Edukacja
jest fundamentem rozwoju każdego kraju. Moim marzeniem jest szkoła,
która kształci przyszłych liderów, ludzi wolnych otwartych i kreatywnych
- po prostu szczęśliwych Polaków - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak,
gospodarz spotkania.
Nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych, instytucji oświatowych,
samorządowcy, dyrektorzy szkół, rodzice i przedstawiciele organizacji
pozarządowych usiedli przy okrągłym stole, aby rozmawiać o przyszłości
polskiej i lubuskiej szkoły. - Wydawać by się mogło, że polska edukacja ma
renomę, markę w świecie i ma się bardzo dobrze. Mamy przecież najlepszych
informatyków na świecie. Ale czy taka elita daje świadectwo całej edukacji?
Nauczyciele masowo odchodzą z zawodu, ponieważ otrzymują zbyt niskie
płace, bo dłużej nie da się pracować w takich warunkach. Mamy o czym
rozmawiać – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz i inicjatorka
debaty.
Czytaj dalej na str. 2 →

W przeddzień nowego roku szkolnego w Lubuskiem odbyły się
dwa okrągłe stoły - oświatowe. Pierwszy zorganizowała
Pani Marszałek, a drugi – Pan Wojewoda. W obu przypadkach
wnioski i tezy zostaną przekazane Ministerstwu
Edukacji Narodowej.
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Szanowni Państwo,
z przyjemnością i nieskrywaną satysfakcją publikujemy
pierwszy numer Pisma Lubuskich Nauczycieli GRONO.
Jest to – tak naprawdę – wznowienie, po blisko 20 latach czasopisma, które
z powodzeniem i dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze wydawał w latach 1991 – 2000.
Warto kontynuować dobrą praktykę tym bardziej, że tematów w oświacie ciągle mamy
dużo: zmiany w edukacji nie ustają, pojawia się coraz więcej wyzwań, zadań, znaków
zapytania. Do ciągle aktualnych problemów wciąż dochodzą nowe.
Nasz Ośrodek stara się towarzyszyć lubuskim nauczycielom oraz dyrektorom szkół
i placówek w ich drodze zawodowej, a nawet być o krok do przodu. Rokrocznie nasza
oferta edukacyjna wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom.
W ubiegłym roku, na przykład, zrealizowaliśmy 465 edycji różnych form doskonalenia,
w których uczestniczyło blisko 9 tysięcy uczestników. Przeprowadziliśmy
6 wojewódzkich konferencji, 118 szkoleń rad pedagogicznych, liczne konsultacje,
seminaria, kursy nadające uprawnienia. Wspomagaliśmy szkoły w rozwoju,
kontynuowaliśmy realizację sieci współpracy i samokształcenia. Dziękujemy Państwu
za udział w naszych szkoleniach, które – jak wynika z ankiet ewaluacyjnych –
w przeważającej większości spełniły Państwa oczekiwania.
W nadchodzącym roku szkolnym też liczymy na Państwa obecność i zainteresowanie.
Przygotowaliśmy bogatą ofertę szkoleń, konferencji, seminariów. Bardzo wiele z nich
to nowości będące odpowiedzią na oczekiwania środowiska oświatowego naszego
regionu. Na podstawie badań prowadzonych przez Ośrodek określiliśmy priorytety
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli województwa lubuskiego w rozpoczynającym
się roku szkolnym. Są to: nowoczesna metodyka, praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, a także rozwój osobisty nauczyciela w kontekście motywacji
do pracy. Nowa oferta Ośrodka na rok szkolny 2019/2020, to ponad 300 programów
różnych form doskonalenia.
Nowy rok szkolny planujemy rozpocząć w poszerzonym składzie osobowym. Do zespołu
nauczycieli konsultantów niebawem dołączy 18-osobowa grupa doradców
metodycznych. Oczekujemy podpisania porozumienia między Wojewodą Lubuskim
a Marszałkiem Województwa Lubuskiego, wynikającego z art.188 ust.1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996, z późn. zm.), a także
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz.1045). Zadania doradcy metodycznego
będą realizowane na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia
wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty: Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze oraz
Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie
Wielkopolskim. Harmonogram dyżurów i zakres zadań doradców metodycznych w ODN
niebawem zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.
O tym, co się będzie działo w Ośrodku, będziecie Państwo mieli już niebawem okazję
przeczytać nie tylko na naszej stronie internetowej, ale również na Facebooku. Liczymy
na Państwa obecność, zainteresowanie i… polubienia.
Zachęcam do lektury, dyskusji, a także prezentowania dobrych praktyk, własnych opinii.
Warto się pochwalić własnymi dokonaniami, sukcesami w pracy, coś zaproponować czy
też rozpropagować.
Na zakończenie chciałabym podziękować i pogratulować autorom artykułów, które
znalazły się w pierwszym numerze Grona. Chciałabym życzyć Pani Ewie Dumie –
redaktor naczelnej naszego czasopisma oraz współpracownikom satysfakcji z realizacji
nowego zadania. Wszystkim nam – pracownikom oświaty - udanego roku szkolnego
i wiele zadowolenia z wykonywanej pracy.

Lidia Bugiera
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
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LUBUSKA SZKOŁA
PRZYSZŁOŚCI
Ciąg dalszy z okładki
Dyskusja prowadzona była wokół trzech tez.
Teza 1: Przyszłość szkoły zależy
od nas samych

Jaka powinna być więc nowoczesna szkoła?
Zdaniem Grażyny Wojciechowskiej – radnej
miasta Gorzów Wlkp. nowoczesna szkoła to
taka, w której nauczyciel jest przewodnikiem
i przyjacielem uczniów i rodziców. - Jednak
wspomniany nauczyciel musi być godnie
wynagradzany. Pensje od wielu lat stoją w
miejscu. Jeśli nie damy odpowiednich
podwyżek dla nauczycieli, to oświata
skończy tak, jak służba zdrowia. Szkoła musi
mieć spokój. Muszą być zagwarantowane
środki na działania – podkreślała.
Według Radosława Wróblewskiego – Rzecznika Funduszy Europejskich, przez wiele lat
związanego z lubuską oświatą, nowoczesna
szkoła to szkoła autonomiczna. - Jestem
zwolennikiem autonomii dyrektorów szkół
i oświaty, teraz obserwujemy centralizację.
To powoduje, że dyrektorzy mają ograniczone pole do realizacji swoich pomysłów.
Zacznijmy słuchać dyrektorów szkół przy
tworzeniu prawa oświatowego. To musi być
szkoła obywatelska, która przygotowuje
młodego człowieka do życia w społeczeństwie – wyjaśnił. O otwartości w szkole
mówił także Dobiesław Barczyński –
pedagog (prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas”). Wspomniał pierwszego ministra edukacji prof.
Samsonowicza, który wprowadził do szkół
Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
Idee przez niego głoszone są mu szczególnie
bliskie i jego zdaniem nadal aktualne. Szkoła
według profesora miała zapewnić nieskrępowany rozwój, możliwość kształtowania nowych myśli, rozwiązań, idei. Podkreślał, że szkoła powinna kreować człowieka wolnego, rozwijającego swoje talenty,
otwartego i odważnego. - Szkoła nowoczesna to jest szkoła otwarta. Nie możemy się
w szkole zamykać. Musimy być otwarci na
myślenie młodych. Nie możemy nimi
manipulować. My mamy być ich opiekunami. Nowoczesna szkoła to nasza wspólna
przyszłość. - Szkoła nie może być upolityczniana. Ona ma być wolnym, suwerennym
bytem – dodał prof. Wiesław Hładkiewicz
(UZ). Jednak czy mamy wpływ na to, aby ta
wizja się urzeczywistniła? – Tak, przyszłość
szkoły zależy od nas. Jednak dopóki jej nie
zdiagnozujemy, to nie potrafimy wprowadzać właściwych zmian. Kręcimy się wokół
własnej osi, a trzeba postawić diagnozę
i ewolucyjnie dokonywać zmian. Szkoła
przyszłości to jest szkoła w naszym zasięgu –
mówiła Aleksandra Mrozek, radna sejmiku
województwa.
Teza 2: Moc szkoły tkwi
we współpracy wszystkich podmiotów

Zmiany w polskiej szkole są potrzebne, ale
nie są możliwe bez współpracy wielu podmiotów. - Potrzeba całej wsi żeby wychować

jedno dziecko. Nie ma mowy o dobrej szkole
bez współpracy. Nauczyciel, samo-rząd,
szkoła jako organ prowadzony. Wszystkie
ręce na pokład. Jest to możliwe – podkreślała
marszałek E. Polak. Przywołała przykłady
współpracy w obszarze oświaty, które
przyniosły znakomite efekty i są dowodem na
to, że było warto. - Pracowałam w Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej i wówczas
realizowaliśmy projekt, w który zaangażowanych było 70 podmiotów - „Lubuska szkoła
równych szans”. W jego ramach wspieraliśmy programy rozwojowe szkół. To były
fantastyczne projekty! I dlatego powtórzymy
ten projekt i wpiszemy do Strategii Rozwoju
Województwa. Chcemy stworzyć partnerstwo, żeby stworzyć szkołę, o jakiej marzymy. Mamy już w ramach obecnej
perspektywy partnerstwo w zakresie modernizacji szkół zawodowych, które świetnie
działa. Piszemy już nowy program operacyjny i czekamy na państwa podpowiedzi
i pomysły. Przykładem, że współdziałanie
jest możliwe i daje dobre efekty jest też
kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim. Trzeba słuchać co się dzieje i być
elastycznym, czasem rezygnować z innych
priorytetów – wyjaśniła. Zaznaczyła także, że
szkoły potrzebują włączenia rodziców,
którzy mają niezwykły potencjał oraz wolontariatu. Szkoły według marszałek nie korzystają z szans jakie dają ich absolwenci –
ambasadorowie. - Moc szkoły to współpraca
– zapewniała Pani Marszałek.
Przykład na dobre efekty współpracy zaprezentowała także Agnieszka Makarska –
dyrektor IV LO w Zielonej Górze. – Doskonałym przykładem jest nasza kampania
STOP DOP. Zaczęło się od zatrucia naszych
uczniów. Dla nas było to impulsem do
działania i reakcji na problem. Okazało się,
że w naszym mieście współpraca jest możliwa. Nasz pomysł objął działaniami profilaktycznymi uczniów wszystkich szkół, rodziców i specjalistów. Spotkał się z ogromnym
poparciem. To pozwoliło nam zrealizować
wiele wartościowych działań – wyjaśniła.
Uczestnicy debaty zwrócili także uwagę
na brak w dyskusji przedstawicieli wojewody
i kuratorium oświaty. - Mówiąc o współpracy mówimy o wspólnej rozmowie i działaniu.
A brak tych osób świadczy o braku chęci
współpracy. Nie ma też współpracy z ministerstwem edukacji. A ta na pewno dałaby
nowe skuteczne rozwiązania – mówiła
Bożena Mania – przewodnicząca struktur
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Teza 3: Wiele barier da się pokonać, problem
tkwi jedynie w strategii działania

Polska szkoła ma przed sobą wiele wyzwań
i barier do pokonania. O nich rozmawiali
uczestnicy debaty.
Na pierwszy plan wysuwają się wydatki
na oświatę. Jednak, jak podkreślała Irena
Podsiadły – naczelnik wydziału edukacji
w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze,
to nie są wydatki, te pieniądze trzeba
traktować, jak inwestycję w przyszość. - Dla
mnie to już nie jest problem chociaż, że
powiat od wielu lat dokłada do oświaty. Dla
mnie to jest wyzwanie. Co roku zbieram siły,

aby przekonać wszystkich radnych, że do
oświaty trzeba dołożyć. Bo szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, to całe środowisko. Szkoła to nie tylko nauka, to musi być
coś więcej, co przyciągnie ucznia do szkoły.
A za uczniem pójdą rodzice – wyjaśniła.
Co jeszcze boli polską szkołę? Agresywni,
borykający się z problemami uczniowie.
- W szkole potrzebni są pedagodzy i psycholodzy. Trzeba młodzież „zagospodarować”.
Nauczyciele podczas strajku mówili nie tylko
o pieniądzach, ale też o coraz większych
problemach z wychowankami. Musimy sobie
odpowiedzieć na pytanie, jakiego obywatela
chcemy mieć w przyszłości. Bariera, którą
powinniśmy przełamać to opór przed komunikacją i strach przed mówieniem o problemach – podkreślał Radosław Wróblewski.
Co jeszcze nie podoba nam się w polskiej
szkole? – Nuda, strach i ciągłe zmiany.
Jesteśmy nieatrakcyjni jako szkoła dla młodego pokolenia. Trzeba uczyć jak pozyskiwać wiedzę, kształtować umiejętność zadawania pytań; nauczyciel powinien być
przewodnikiem ucznia. Chodzi o to, żeby
uczeń, uczył się samodzielnie i żeby tego
chciał – podkreślała dyrektor Niepublicznej
Szkoły Podstawowej Montessori i przedszkola Ślimaczek Wioletta Poźniak-Bartkowiak.
- Szkole trzeba przywrócić autorytet – mówił
Adam Szymczak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.
O problemie szkolnictwa zawodowego
mówił dyrektor nowosolskiego Elektryka.
- Prowadzenie szkół zawodowych przez
powiaty to niewypał. Każda szkoła tworzy
swoje zawody i czasami kilka szkół obok
siebie tworzy te same profile. Kształcenie
dualne sprawdza się w zawodach rzemieślniczych, ale nie we wszystkich. Kolejna rzecz,
która wymaga zmiany to egzaminowanie.
Wyłączamy na dwa tygodnie szkołę, żeby
egzaminować; to ją paraliżuje. Polityka
regionalna powinna mieć wpływ na to co się
dzieje w powiatach w obszarze kształcenia
zawodowego – wyjaśnił.
Debatę podsumowała marszałek Elżbieta
Anna Polak. - Traktuję tę rozmowę jako
preludium do kolejnych. Ważne jest,
że siebie słuchamy, a pan wojewoda niech
żałuje. Chciałabym, żebyście państwo w swej
pracy byli jeszcze bardziej odważni. „Kasy”
zawsze będzie za mało. Ale pamiętajcie,
najważniejszy jest nauczyciel i znaczenie
szkoły w środowisku. Musimy przywrócić
wiarę w siłę szkoły, w siłę zawodu nauczyciela. Szkoła powinna być otwarta. Dialog
jest podstawą partnerstwa. Trzeba głośno
i wyraźnie się o to upominać, bo warto!
Chodzi o przyszłość Polski – zakończyła.
Od redakcji:
Koncepcja debaty oraz moderowanie
dr Lech Sałaciński z Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze oraz
dr. hab. Grażyna Miłkowska, prof.
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Artykuł opracowała Marzena Toczek –
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego.
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SZKOŁA
BEZ PAPIERÓW
Jerzy Rozynek
W artykule przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania informatycznego
systemu zarządzania szkołą oraz zastosowania w tym celu narzędzi IT. Zaprezentowano,
jak korzystając z nowoczesnej techniki ograniczyć biurokrację w szkole i pozbyć się
zbędnych „papierów”, jak w granicach istniejącego prawa stworzyć „szkołę bez
papierów”.
W większości wysoko rozwiniętych krajów
głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Z analiz ekonomistów wynika, że od 40%
do 60% wzrostu gospodarczego wynikało
z rozwoju GOW. Źródłem wiedzy jest natomiast informacja, która staje się dominującym symbolem współczesnego społeczeństwa. Właściwa i w odpowiednim czasie
odebrana informacja pozwala człowiekowi
na podejmowanie decyzji odpowiednich do
sytuacji, w których się znajduje. Informacja
i ciągle doskonalone techniki informacyjne,
stały się dla współczesnego człowieka tym,
czym dla naszych przodków była rewolucja
przemysłowa z przełomu XVIII i XIX wieku.
Ogromny wpływ na system funkcjonowania
społeczeństwa, wywarł sposób gromadzenia,
przetwarzania i wymiany informacji. Stąd
współczesne społeczeństwo nazywamy społeczeństwem informacyjnym.
Szczególne miejsce w rozwoju społeczeństwa informacyjnego zajmuje współczesna
szkoła. To szkoła ma przygotować młodych
ludzi do samodzielnego korzystania z informacji w trakcie nauki w szkole i po jej
zakończeniu. Ma sprzyjać kształtowaniu
postawy otwartej wobec technologii informacyjnej, rozbudzać świadomość potrzeby
i konieczności jej stosowania w każdej
dziedzinie życia. Zadania te można realizować tylko w oparciu o nowoczesne techniki
informacyjne wykorzystywane w dydaktyce
oraz zarządzaniu szkołą.
W centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (wcześniej Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych) od 20 lat wykorzystywane jest wsparcie systemami IT
w zarządzaniu szkołą. Działania zostały
rozpoczęte od opracowania arkusza organizacyjnego szkoły, planu lekcji, poprzez
dziennik elektroniczny do obecnie stosowanego systemu UONET+. Od początku
zarządzanie szkołą wspierane było produktami firmy VULCAN oraz własnymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie IT.
Korzystanie z dziennika elektronicznego,
drukowanie świadectw, arkuszy ocen, udostępnianie informacji rodzicom oraz uczniom
jest we współczesnej polskiej szkole prawie
normą. W ramach tego opracowania chciałbym zachęcić dyrektorów szkół do szerszego
poznania i stosowania w praktyce zarządzania szkołą nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających naszą pracę. Oto kilka przykładów.

Moduł zestawienia dyrektora szkoły
można zastosować do dokładnej analizy
oceniania, uczęszczania na zajęcia szkolne,
korzystania przez rodziców i uczniów z systemu UONET+. Z przygotowanych zestawień możemy wygenerować zbiorcze dane
na radę klasyfikacyjną, sprawdzić stopień
realizacji podstawy programowej i wiele
innych informacji. Jako przykład wykorzystania w praktyce do analizy prawidłowości stosowania zasad oraz systematyczności oceniania w szkole, pokazano dwa
przygotowane wykresy: rozkład ocen klasyfikacyjnych wystawionych przez wybranego
nauczyciela (Rysunek 1) oraz rozkład ocen
klasyfikacyjnych wystawionych w wybranej
klasie (Rysunek 2). Dane generowane w zestawieniach pozwalają dyrektorowi na bieżąco kontrolować i analizować sytuację
w szkole, podejmować działania korygujące
i naprawcze.
Ważnym elementem systemu jest rejestr
zmian, który pozwala dyrektorowi prześledzić kto i kiedy wprowadził zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania oraz danych
osobowych uczniów i pracowników, orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W module wycieczki zaplanujemy wycieczkę szkolną (Rysunek 3), automatycznie wygenerujemy konieczną dokumentację (Rysunek 4): kartę wycieczki, listy uczestników,
zgody rodziców. Po zatwierdzeniu wycieczki
przez dyrektora szkoły, udział ucznia
i nauczyciela lub oddziału w wycieczce
zostanie z automatu odnotowany w dzienniku
lekcyjnym.
Moduł zastępstwa jest niezastąpionym narzędziem do planowania pracy szkoły w
sytuacjach awaryjnych, tj. choroba nauczyciela, delegacja, konieczność dokonania
bieżących korekt w planie lekcji. Dokonane
w module zastępstwa zmiany są przenoszone
do dziennika lekcyjnego, a informacja o dokonanych zmianach jest umieszczana na
stronie www szkoły w zakładce uczniowie
/zastępstwa. Moduł ten pozwala rozliczyć
godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa (Rysunek 5).

Rysunek 1. Rozkład ocen klasyfikacyjnych
wystawionych przez wybranego nauczyciela

Rysunek 2. Rozkład ocen klasyfikacyjnych
wystawionych w wybranej klasie

Rysunek 3. Planowanie wycieczki

Rysunek 4. Przygotowanie wydruków

Jako przykład programu znacznie usprawniającego proces planowania i analizowania wyników egzaminu maturalnego jest program
Matura Optivum. Przy jego pomocy możemy
zaplanować egzamin maturalny (Rysunek 6),
automatycznie wygenerować konieczną
dokumentację, po egzaminie przygotować
szczegółową analizę wyników (Rysunek 7).
Szkoła jest organizacją uczącą się, istotnym
ogniwem społeczeństwa informacyjnego
i globalnego, powinna zdobycze tego wieku
umiejętnie wykorzystywać dla poprawy
jakości funkcjonowania. Ważną rolę
w tym zakresie odgrywa portal informacyjny
dedykowany pracownikom szkoły. Został
przygotowany w oparciu o WordPress –
napisany w języku PHP system zarządzania
treścią (Rysunek 8). Zamieszczane w nim
komunikaty i zarządzenia dyrektora szkoły
pozwalają na szybki i bezpośredni przekaz
informacji pomiędzy dyrektorem a pracownikami szkoły. Dostęp do wybranych treści
portalu jest chroniony hasłem (Rysunek 9).

Rysunek 5. Rozliczenie godzin
ponadwymiarowych

Rysunek 6. Planowanie egzaminów
maturalnych ustnych.
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Korzystanie z portalu pozwala wyeliminować znaczną część dokumentów w formie
papierowej.
CKZiU w Sulechowie jest zespołem zatrudniającym około stu pracowników rozlokowanym w pięciu budynkach. Każdy zainteresowany może w każdej chwili dotrzeć do
przygotowanej informacji. W portalu publikowane są plany pracy, materiały z zebrań
Rady Pedagogicznej, akty prawne, wzory
dokumentów, procedury postępowania.
Portal pełni także ważne źródło informacji
dla dyrektora szkoły. Poprzez system ankiet
pozwala na zbieranie opinii i informacji od
pracowników (Rysunek 10). Ankiety można
dodawać do artykułów lub tworzyć ankiety
autonomiczne.
W artykule zaprezentowano wybrane obszary
zarządzania szkołą, korzyści jakie daje spra-

wne wykorzystywanie narzędzi IT. Pokazano, jak dzięki nowoczesnym technologiom
można ograniczyć biurokrację i wyeliminować tony papieru chroniąc tym samym
nasze piękne lasy.
Jerzy Rozynek dyrektor Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sulechowie

Od redakcji:
W roku szkolnym 2019/2020 ODN
w Zielonej Górze przygotował krótkie szkolenie z zakresu wykorzystywania IT w zarządzaniu szkołą o podobnym tytule „Szkoła bez
papierów”, które będzie prowadzone przez
autora artykułu. Szczegóły na temat zapisów
na stronie www.odn.zgora.pl

EKSPERYMENT CZY POKAZ?
Aleksander Ławiński

Rysunek 7. Analiza przebiegu egzaminu
maturalnego

Rysunek 8. Widok portalu dla niezalogowanych

Wiosna i jesień w szkołach oraz placówkach oświatowych to zwyczajowo czas
wycieczek. Podczas nich mamy możliwość korzystania z oferty ośrodków edukacji
nieformalnej, które proponują programy opisane jako „eksperymenty naukowe”.
Wobec braku odpowiedniego wyposażenia w pracowniach szkolnych podejmujemy
decyzję o wzięciu udziału w odpłatnych zajęciach eksperymentalnych i pokazach
organizowanych na miejscu (w szkołach lub placówkach), w oparciu o dostarczone
specjalnie na te na zajęcia pomoce dydaktyczne.
Często trudno jest dokonać trafnego wyboru spośród wielu ofert reklamowanych jako
np. „rozwijające kreatywność zajęcia i eksperymenty naukowe”. Dlatego, dokonując
wyboru zajęć dodatkowych warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania:
•
•
•
•
•

Dlaczego warto stosować metodę badawczą i eksperymenty w nauczaniu
i uczeniu się?
Czy proponowane w ofertach zajęcia są wartościowe edukacyjnie?
Czym właściwie jest metoda naukowa/badawcza w nauczaniu?
Na czym polega metoda eksperymentu w nauczaniu?
Po czym rozpoznamy, że metoda badawcza i eksperymentowanie zostały
zastosowane poprawnie na obserwowanych zajęciach?
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w podstawach programowych, raportach
z badań i publikacjach metodycznych, których wiele w ostatnich latach umieściły
i udostępniły na swoich stronach internetowych: Centrum Nauki Kopernik,
Instytut Badań Edukacyjnych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Szczególnie warto zapoznać się np. z publikacjami:

•
•
•

Rysunek 9. Logowanie do portalu

Skirmuntt G.,2018: Nauczanie przez eksperymentowanie. Metoda eksperymentu
w praktyce szkolnej. Bank Dobrych Praktyk. ORE. Warszawa
Piątek T., 2015:Doświadczenie (nie) oswojone stosowanie metody badawczej na
lekcjach przyrody. Raport. CNK. Warszawa
Enzo B. Arévalo-Garcia i inni, 2018: Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji
pozaformalnej. Badanie oferty zajęć przyrodniczych IBE. Warszawa.

Rysunek 10. Zgłaszanie awarii komputera

Źródła:
Rysunki 1-5: opracowanie własne wygenerowane z programu UONET+.
Rysunki 6-7: opracowanie własne wygenerowane z programu Matura
Optivum. Rysunki 8-10: opracowanie
własne portal szkoły.

Słowa „eksperyment” i „kreatywność” stały się ostatnio bardzo modne
i odmieniane przez wszystkie przypadki. Mamy obecnie do czynienia z pokoleniem
ambitnych rodziców, babć i dziadków przekonanych o wysokiej wartości zajęć
dodatkowych, którzy chętnie finansują zajęcia rozwijające kreatywność. W efekcie
dynamicznie rozwija się sektor różnego rodzaju ośrodków edukacji nieformalnej,
których oferta często posiada duże walory rekreacyjne wzbogacone w „naukowe
zabawy”, ale niekoniecznie wartościowe poznawczo.
W ocenie oferty i sposobu prowadzenia zajęć warto zastosować konkretne kryteria
oceny, które pozwolą nam uniknąć sytuacji, w której płacimy za niezbyt przydatne
edukacyjnie zajęcia.
Czytaj dalej na str. 5 →

4

KRYTERIA OCENY ZAJĘĆ

EKSPERYMENT CZY POKAZ?
Ciąg dalszy ze str. 4

Grupa nauczycieli uczestniczących w organizowanych w roku szkolnym
2018/2019 przez ODN spotkaniach Sieci nauczycieli stosujących eksperymenty
w nauczaniu przeprowadziła obserwacje i analizy dotyczące jakości oferty
publicznych oraz niepublicznych ośrodków popularyzujących naukę
w Zielonej Górze.
Wzięto pod uwagę dwie placówki: Centrum Przyrodnicze przy ulicy
Dąbrowskiego (www.centrumprzyrodnicze.pl) oraz Krainę Eksperymentów przy
ulicy Wyszyńskiego (www.krainaeksperymentow-zgora.pl). Podczas wizyt
nauczyciele zapoznali się z koncepcją pracy i ofertą obu instytucji oraz
przeprowadzili wywiady z zatrudnionymi w nich animatorami. Natomiast
w ocenie oferty zastosowano zamieszczone poniżej kryteria oceny ośrodków
edukacji przyrodniczej zaproponowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie (na podstawie: Zyta Sendecka, 2018 Kształcenie w klasach IV–VIII
szkoły podstawowej a instytucje popularyzujące naukę. Zestawy materiałów dla
nauczycieli szkół ćwiczeń . Zestaw 10 , Zeszyt 3 ORE. Warszawa).
W ofercie Centrum Przyrodniczego wysoko oceniono bogatą ofertę prezentacji
i pokazów doświadczeń z zakresu nauk przyrodniczych , prowadzonych w oparciu
o pomoce i eksponaty, przez wysoko wykwalifikowanych animatorów. Dominującą formą udziału uczestników w tych zajęciach jest obserwacja.
Oferta Krainy Eksperymentów to obecnie około 30 różnorodnych warsztatów
pozwalających na samodzielne, indywidualne lub zespołowe prowadzenie
doświadczeń i eksperymentów z zakresu nauk przyrodniczych przez uczestników
zajęć. Dominującą formą udziału uczestników w zajęciach są samodzielne próby
eksperymentowania w oparciu o zestawy pomocy dydaktycznych, prowadzone
pod nadzorem animatora.
Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceny oferty i sposobu prowadzenia
zajęć okazało się przydatne w praktyce i posłużyło pogłębionej refleksji
uczestniczących w spotkaniach nauczycieli oraz pracowników obu instytucji.
W związku z tym zachęcam do stosowania zamieszczonych w artykule kryteriów
wyboru oferty i oceny zajęć we własnej praktyce.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze zajęć ośrodków przyrodniczej
edukacji pozaformalnej oraz instytucji popularyzujących naukę?
Przeglądając oferty ośrodków przyrodniczej edukacji pozaformalnej oraz instytucji popularyzujących naukę, warto zwrócić uwagę na dostępność i czytelność
informacji dotyczących organizacji zajęć poza szkołą. Należy również uwzględnić istotne dla procesu dydaktyczno-wychowawczego ich elementy, odpowiadając na pytania:
1. Czy kontakt z ośrodkiem jest prosty czy utrudniony? Czy odbierane są
telefony i e-maile oraz w jakim czasie udzielana jest odpowiedź?
2. Czy i w jaki sposób w materiałach przygotowanych przez daną instytucję
sformułowane są cele dydaktyczne zajęć – czy opisują umiejętności, które
uczeń może uzyskać, rozwinąć, pogłębić w trakcie zajęć?
3. Czy cele zajęć są spójne z celami kształcenia zawartymi w podstawie
programowej przedmiotów przyrodniczych? Czy uwzględniają kształcenie
i rozwijanie umiejętności rozumowania naukowego?
4. Czy zakres tematyczny i realizowane treści obejmują treści z podstawy
programowej?
5. Czy w ofercie znajduje się zapis, jakimi metodami prowadzone są zajęcia
(wykład, warsztaty, laboratoria, formułowanie problemu i jego rozwiązywanie, zajęcia w terenie, inne)?
6. Czy są opisane formy pracy uczestników zajęć i sposób, w jaki będą
realizowane zajęcia – czy poprzez pracę indywidualną uczestników, czy
zajęcia w grupach, czy też w formie zbiorowej?
7. Czy jest podana informacja o tym, gdzie odbywają się zajęcia? Czy w sali
audytoryjnej z rzutnikiem multimedialnym, czy w sali laboratoryjnej lub
ćwiczeniowej/warsztatowej, czy w terenie (w lesie, na łące itp.)? Informacja
taka ułatwi nauczycielowi i uczniom przygotowanie się do zajęć, np. przez
dobór odpowiedniego stroju i obuwia.
8. Czy zajęcia są bezpłatne lub ile wynosi odpłatność?
9. Warto też sprawdzić (np. telefonicznie), czy ośrodek dostosowuje się
do wymagań nauczyciela w zakresie treści, umiejętności i poziomu
merytorycznego zajęć. Pomaga to w takim ich przygotowaniu, które
odpowiada potrzebom uczniów i nauczyciela, także pod względem poziomu
merytorycznego i języka przekazu.

Na co warto zwrócić uwagę w trakcie zajęć
prowadzonych przez firmy zewnętrzne?

Nauczyciel uczestniczący w zajęciach razem z uczniami powinien mieć możliwość
obserwacji tego, co się podczas nich dzieje.
Najczęściej występuje wtedy w roli widza,
a nie prowadzącego.
Warto wykorzystać tę zmianę perspektywy
by zauważyć, czy zajęcia realizowane są
zgodnie ze sztuką nauczania.
Można także zaobserwować, czy uczniowie
mają możliwość rozwijania na nich umiejętności korzystania z metody naukowej
w poznawaniu świata przyrody.
Pomocne mogą być tutaj pytania, na które
możemy uzyskać odpowiedzi, obserwując
zajęcia:
1. Czy na zajęciach są realizowane
sformułowane w ich opisie cele
dydaktyczne?
2. Czy prowadzący informuje uczestników o celach podejmowanych czynności?
3. Czy prowadzący posługuje się językiem dostosowanym do wieku i możliwości percepcji odbiorców?
4. Czy prowadzący słucha uczestników,
czy pozwala im na zadawanie pytań,
odpowiada na nie, reaguje na objawy
znudzenia?
5. Czy prowadzący korzysta z dostępnych pomocy dydaktycznych, czy są
one dostosowane do treści i kształtowanych umiejętności?
6. Czy prowadzący stwarza przyjazną,
sprzyjającą poznawaniu i badaniu
atmosferę na zajęciach?
Aleksander Ławiński
nauczyciel konsultant ODN
w Zielonej Górze; a.lawinski@odn.zgora.pl

Od redakcji:
Dzieci, podczas zajęć w Krainie Eksperymentów
(Zielona Góra) wykonały samodzielnie różne
czynności, używając naczyń laboratoryjnych
i substancji chemicznych.
/fot. Ewa Duma/
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METODY ROZWIJAJĄCE
TWÓRCZE MYŚLENIE

od optymizmu. Przywdziewając kolorowe kapelusze, myślimy nieco
inaczej. Kapelusz czerwony – emocje; Kapelusz biały – fakty; Kapelusz
czarny – pesymizm; Kapelusz żółty – optymizm; Kapelusz zielony –
możliwości, twórczość; Kapelusz niebieski – analiza procesu

Wioletta Wodnicka
Teoretycy kształcenia i wychowania są zgodni, że spośród różnych
czynników decydujących o jakości i efektywności pracy szkoły,
najważniejszym jest niewątpliwie nauczyciel, który swym talentem
pedagogicznym potrafi przekonać uczniów do podejmowania trudu
i przejmowania odpowiedzialności za własne uczenie się. Takie
założenie jest zgodne z poglądami Marii Montessori i potwierdza jej
opinię, iż najlepszym wskaźnikiem sukcesu nauczyciela jest świadome
działanie, zaangażowanie uczniów – bez potrzeby jego ingerencji.1
Nowoczesna dydaktyka przywiązuje w związku z tym ogromną wagę
do kształtowania pozytywnego stosunku ucznia do nauki, rozbudzania
jego dociekliwości poznawczej czy rozwijania jego talentów. Osiągnąć
taki stan można m.in. poprzez dobór właściwych metod nauczania.
W różnorodnych publikacjach metodycznych wiele mówi się o stosowaniu metod aktywizujących. Rzeczywiście, przynoszą one rezultaty,
bo angażują ucznia (nie tylko nauczyciela!). Stosując nowoczesne
metody czy techniki, należy pamiętać, iż nie mogą one stać się celem
samym w sobie. Winny być zawsze podporządkowane realizacji
określonych celów, stymulować działania ucznia, angażować emocjonalnie, utrwalać umiejętność myślenia interdyscyplinarnego. Ich zadaniem jest nie tylko ukierunkowanie na kształcenie określonych
umiejętności, ale także na kształtowanie różnorodnych postaw, zwłaszcza uświadomionej potrzeby uczenia się przez całe życie. Zadaniem
szkoły jest bowiem nie tylko umożliwienie zdobycia wykształcenia, ale
przede wszystkim wspieranie rozwoju osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne
i przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji, aktywności poznawczej i twórczej, rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na
problemy społeczne, samowychowania, samokształcenia i kierowania
własnym rozwojem.2
Na temat istniejących prób klasyfikacji metod kształcenia opinie
dydaktyków są nadal podzielone. Proponują różne kryteria podziału
metod3, biorąc za podstawę ich tworzenia m.in.: cele dydaktycznowychowawcze (realizowane w różnych ogniwach procesu kształcenia),
charakter poznawczy przedmiotu (zakres treści programowych),
zdolności poznawcze uczniów, kategorie logiki, źródła wiadomości lub
charakter działalności nauczyciela. Niezależnie od panującej mody czy
preferencji ludzi nauki – nie ma strategii, metod czy technik
jednoznacznie najlepszych. Istotne jest, by nauczyciel inspirował
uczniów do poszukiwania nowej wiedzy, rozwiązywania problemów
czy czerpania radości z odkrywania nowych zjawisk. Służyć temu będą
metody rozwijające twórcze myślenie, które – w porównaniu z innymi
– zapewniają lepsze efekty nauczania, rozwijają zainteresowania,
kształtują umiejętność pracy w zespole, prowadzą do wzbogacania
słownictwa i rozbudzają kreatywność. Dzięki pracy z wykorzystaniem
tychże metod nauczyciel „odejdzie” od roli eksperta czy mentora w
czasie lekcji, a stanie się obserwatorem, animatorem uczniowskich
działań. Przede wszystkim przyjmie rolę facylitatora organizującego
proces uczenia się uczniów4. Kolejna reforma dokonująca się obecnie
w polskiej szkole stwarza nauczycielom możliwość wprowadzenia
stosownych zmian w „dydaktyce dnia codziennego” i stawia wyzwania
w postaci konieczności dostosowania się do nowej filozofii nauczania.
Wdrożenie zaproponowanych niżej metod pozwoli na przystosowanie
własnego warsztatu pracy do wymogów zmieniającego się świata, a tym
samym zmieniającego się sposobu myślenia o edukacji.
METODY I TECHNIKI ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE5

Prowokacyjne kapelusze Edwarda de Bono (myślowe kapelusze) –
to metoda sprzyjająca ćwiczeniu myślenia, oddzielaniu logiki
od emocji, kreatywnych pomysłów od konkretnych danych, pesymizmu
A. Wójcik, Pedagogika Montessori – ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej
pedagogiki, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/23/2018. Wydawnictwo UR,
s. 268-269.
1

J. Rutkowiak, Rozwój zawodowy nauczyciela a szkoła, Warszawa: WSiP 1982, s.
184.
3
Różne klasyfikacje metod przywołuje Maria Węglińska w książce Jak przygotować
się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1997, s. 100-107.
2

Metoda „6x6x6” – jej istotą jest to, że 36 osób ma możliwość
przedyskutowania w bardzo krótkim czasie jakiegoś tematu i poznania
poglądów większości członków grupy lub wykonania sześciu różnych
zadań. W 6 grupach 6-osobowych przez 6 minut uczestnicy dyskutują
(rozwiązują zadania), a następnie w nowych grupach prezentują wyniki
pracy swoich grup. Każda osoba pełni więc w krótkim czasie rolę
zarówno uczestnika dyskusji, jak i sprawozdawcy.
Metaplan – to plastyczny zapis dyskusji, prowadzonej przez
uczestników, którzy dyskutują na określony temat, tworząc
jednocześnie plakat jej treści (jako skrócony zapis narady). Wszystkie
uwagi są zapisywane na kartkach określonego kształtu i koloru w formie
równoważników zdań (zawiadomień). Metoda ta skłania do myślenia,
analizowania problemów, poszukiwania przyczyn, przewidywania
skutków, formułowania wniosków.
PROBLEM
JAK JEST?

JAK BYĆ
POWINNO?

DLACZEGO NIE JEST
TAK, JAK BYĆ
POWINNO?

WNIOSKI ZALEŻNE

WNIOSKI NIEZALEŻNE

OD NAS

OD NAS

Metoda sądu literackiego (metoda trybunału) – polega na zorganizowaniu w klasie rodzaju widowiska, będącego inscenizacją
rozprawy sądowej nad kwestią stanowiącą jakiś ważny problem
literacki. Należy podzielić zespół uczniowski na widownię i na osoby
biorące bezpośredni udział w procesie (oskarżony, adwokat, prokurator,
sędzia, obrońca, świadkowie). Nauczyciel inicjuje proces, śledzi
przebieg dyskusji i kieruje zabieraniem głosów. Na końcu dokonuje
podsumowania. Metoda ta uczy poprawnego argumentowania, obrony
zajmowanego przez siebie stanowiska.
Dywanik pomysłów – jedna z technik prowadzenia dyskusji; grupy
dyskutujące tworzą plakaty (dywaniki), na których umieszczają
napisane na kolorowych kartkach propozycje rozwiązań dyskutowanego problemu. Na zakończenie następuje ocena każdego z rozwiązań.
Asocjogram – to technika definiowania pojęć, twórczego rozwiązywania problemów poprzez tworzenie różnych skojarzeń, listy pomysłów
na ich rozwiązanie. Dwie grupy pracują jednocześnie nad podobnymi
problemami, a następnie wymieniają się plakatami i uzupełniają zapisy.
Przekład intersemiotyczny – wykorzystuje wzajemne korespondencje
między różnymi systemami znaków w kulturze i obliczony jest na
pobudzanie aktywności uczniów (wiązanie słowa z malowaniem,
muzykowaniem, teatralizacją, nagrywaniem).
Czytaj dalej na str. 7 →
Zob też: B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki,
Warszawa 2007.
5
Przykładowe opisy metod można znaleźć m.in. w publikacjach: D. Buehl, Strategie
aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Kraków
2004; M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu,
Warszawa 1999; J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji
wczesnoszkolnej, Suwałki 1998; B. Kubiczek, Metody aktywizujące. Jak nauczyć
uczniów uczenia się?, Opole 2006; E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój
uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2003.
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„Burza mózgów” (fabryka pomysłów, giełda pomysłów) – jest
metodą twórczego myślenia, jej celem jest wytworzenie pomysłów
rozwiązania jakiegoś problemu, nie ich analiza i ocena. Stwarza
możliwość spontanicznego zgłaszania wszystkich, nawet najbardziej
śmiałych pomysłów rozwiązania problemu. Pomysły zgłasza cała klasa
(np. podzielona na grupy 4-osobowe, w ciągu 10 minut), stosując się do
reguł wskazanych przez nauczyciela. Fazy:
I faza – gromadzenie pomysłów, formułowanie problemów, zapis
rozwiązań (na tablicy lub papierze), przestrzeganie milczenia, czasu
oceniania i komentowania przy zgłaszaniu propozycji;
II faza – porządkowanie, omawianie zgłaszanych propozycji (np. przez
zespół ekspertów), wybór najlepszego, akceptacja i zdecydowanie się
na wprowadzenie tego rozwiązania w życie;
III faza – zastosowanie pomysłów, rozwiązań w praktyce.

nie, rysowanie, jak i umiejętności umysłowe: planowanie, klasyfikowanie, uogólnianie. Praca z mapą przynosi olbrzymie korzyści: m. in.
uczy samodzielnego zdobywania wiedzy i posługiwania się poznanymi
pojęciami, ułatwia zapamiętywanie poznanych faktów, daje szansę
wykazania się uczniom o różnych zdolnościach, stwarza możliwości
współpracy, uczy oceny i samooceny.
Mapy najczęściej przybierają kształt plakatów, które po zakończonych
zajęciach powinny być przechowywane, gdyż mogą przydać się np.
przy powtórzeniach.

Zasady „Burzy mózgów”:
•
•
•
•

zapewnienie pełnej swobody wypowiedzi uczniów;
wnoszenie nowych pomysłów, uzupełnianie pomysłów kolegów;
każdy pomysł jest dobry, nawet ten najbardziej szalony
niekomentowanie, niekrytykowanie;

Efektem tak zorganizowanych zajęć jest opracowanie wniosków,
notatki. Zastosowanie na lekcjach burzy mózgów pozwala na:
•
•
•
•
•
•
•

włączenie wszystkich uczniów do pracy
szybkie zgromadzenie dużej ilości pomysłów lub faktów
przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej
naukę precyzyjnego wyrażania myśli
sprawdzenie posiadanej wiedzy
utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy
znalezienie najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu.

Brzęczące (szepczące) grupy – to metoda stosowana po okresie
bierności grupy (np. po wykładzie). W parach lub grupach 4-, 5-osobowych uczestnicy zajęć dzielą się uwagami, wrażeniami (po wykładzie,
całej lekcji lub jej części). Następnie zadają pytania, prezentują
stanowiska grup, wymieniają opinie.
Portfolio – to metoda polegająca na tworzeniu przez uczniów teczki
dokumentującej ich pracę na dany temat, uporządkowaniu zgodnie
z ustalonymi kryteriami. W portfolio można gromadzić: wycinki
prasowe, zdjęcia, powiedzenia, nagrania na taśmie video czy magnetofonowej, notatki, streszczenia lektur (artykułów, tekstów źródłowych),
sprawozdania (wywiady) z konsultacji ze specjalistami (rodzicami),
przykładowe prace, omówienia audycji radiowych i telewizyjnych itd.
Nauczyciel winien dokładnie określić czas, po upływie którego
uczniowie będą prezentować swoje zbiory. Przy realizacji tej metody
niezbędna jest pomoc i współpraca dorosłych.
Mapa skojarzeń – pozwala na łączenie elementów odległych,
tworzenie zestawień różnych pojęć na zasadzie jakiegoś podobieństwa.

Źródło: Materiały z archiwum autora artykułu, wypracowane przez
uczniów gimnazjum i liceum.
Piktogram – to graficzny wyróżnik stosowany w celu podwyższenia
stopnia czytelności materiału (np. !!! – zebrane w skrócie najważniejsze
pojęcia do zapamiętania). Piktogram to również międzynarodowy znak
informacyjny (np. znaki drogowe), a także znak pisma obrazkowego
przedstawiający rzeczy, zdarzenia.
Komiks – odmiana rysowania, polegająca na tworzeniu sekwencji
obrazków. Pomaga określić punkty zwrotne, a także stanowi użyteczny
sposób przygotowania ćwiczeń (związanych np. z określeniem fabuły
utworu).

MEDIA

Mapa mentalna (mapa mózgu, myśli, pamięci, pojęciowa) – służy
do wizualnego opracowania problemów – z wykorzystaniem pojęć,
definicji, rozwiązywania działań z wykorzystaniem rysunków, zwrotów, wycinków, haseł, zdjęć, ideogramów, symboli, słów. Pomaga
uaktywnić wiedzę uczniów, pobudzić ich fantazję i wyobraźnię. Celem
stosowania tej metody jest usystematyzowanie świeżo zdobytej wiedzy
lub wizualizacja posiadanych wiadomości. W trakcie pracy tą metodą
uczniowie doskonalą zarówno umiejętności techniczne: czytanie, pisa-

Linia czasu – jest to metoda rozwijająca sprawności umysłowe. Polega
na porządkowaniu na osi czasu – w układzie chronologicznym –
istotnych wydarzeń, dat, słów-kluczy. Można za jej pomocą
zaprezentować wydarzenia z życia bohatera, ich częstość, odległość w
czasie i przestrzeni. Dobrze byłoby uszczegółowić opisy tych wydarzeń
lub umieścić zdjęcia z podpisami. Największym walorem tej metody
jest ukazanie w atrakcyjny sposób efektu poszukiwań i wysiłków
ucznia.
Rybi szkielet (schemat przyczyn i skutków, schemat Ishikawy) –
technika służąca identyfikacji przyczyn zaistniałego problemu.
Na schemacie przypominającym rybi szkielet uczniowie rozmieszczają
istotne informacje:
• w głowie – problem
• na „dużych ościach” – główne czynniki odpowiadające za
powstanie problemu
• na „małych ościach” – przyczyny, które maja wpływ na dany
czynnik główny.
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Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od podania problemu i ustalenia z uczniami za pomocą „burzy mózgów” głównych czynników zaistniałego
problemu. Następnie dzieli uczniów na tyle grup, ile jest głównych
czynników („dużych ości”). Poszczególne grupy uszczegóławiają
zapisy na „szkielecie”, po czym punktują najistotniejsze zapisy
na całym schemacie. Pozwoli to na ustalenie, co ma największy wpływ
na problem.

Problem

Akrostych – metoda ta polega na tworzeniu zdań, wyrażeń, w których
pierwsze litery poszczególnych wyrazów składają się na wyraz
do zapamiętania.
B

…………………………

A

…………………………

J

…………………………

K

…………………………

A

…………………………

Proszę określić cechy
bajki, dopisując je
do wskazanych liter.
Mogą to być określenia
jedno- lub
wielowyrazowe.

Fotoekspresja (fotointerpretacja) - to metoda doskonale nadająca się
do realizacji podczas lekcji syntetyzujących materiał. Nauczyciel
przygotowuje zdjęcia, rysunki, reprodukcje, przedmioty. Uczniowie
wybierają z nich tylko te, które – ich zdaniem – najbardziej pasują
do danego tematu czy zagadnienia. Uzasadniają swój wybór.
Metoda stosowana jako wstęp do lekcji: każdy uczeń wybiera sobie
jeden obrazek, który mu się podoba, wiąże się w jakiś sposób z jego
nastrojem, myślami. Nie należy zastanawiać się zbyt długo nad
wyborem. Następnie wszyscy uczniowie siadają pokazują swój obrazek
i uzasadniają wybór. Nauczyciel nie komentuje.

Obcy przybysz – to technika, dzięki której można skutecznie
rozpoznawać różne problemy i potrzeby, jak też zbierać informacje na
temat mocnych i słabych stron określonego zjawiska. Charakterystyczną jej cechą jest połączenie z techniką wizualizacji.
Uczniowie zamykają na chwilę oczy i wyobrażają sobie prezentowaną
przez nauczyciela historię przybysza z innej planety, który szuka
informacji na wskazany temat. Następnie wypisują na kolorowych
kartkach samoprzylepnych jednego koloru odpowiedzi na pytania. Na
kartkach:
a) zielonych: Co – według Ciebie – spodoba się obcemu przybyszowi?
b) żółtych: Co – według Ciebie – nie będzie podobało się kosmicie?
Wszystkie odpowiedzi są umieszczane na dużej planszy. Otrzymany
plakat stanowi obraz pozytywnych i negatywnych informacji, jest też
wizualną pomocą do refleksji.
Drama - to metoda bazująca na zachowaniach szczególnie bliskich
dzieciom: zabawie, grach, umiejętności życia fikcją, improwizacji
słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. Drama to sposób pracy
z uczniem, którego podstawą jest fikcja, wyobrażeniowa sytuacja,
odgrywanie ról. Służy rozumieniu i interpretacji tekstów literackich,
wydarzeń historycznych, sytuacji wychowawczych. Wzbogaca wyobraźnię, rozwija pamięć, pobudza do działania twórczego, rozbudza
refleksje, pomaga w zrozumieniu motywacji różnych zachowań,
pozwala na samodzielną analizę tekstu.
Fabuła obrazkowa (historyjka obrazkowa) – to technika polegająca
na budowaniu opowieści na podstawie przygotowanych ilustracji,
wycinków prasowych.

Wioletta Wodnicka - nauczyciel konsultant w ODN Zielona Góra.

Od redakcji:
W następnym numerze GRONA autorka zaprezentuje metody uczenia
się we współpracy.

FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA ZAPRASZA NA KONCERTY EDUKACYJNE
•

11 września 2019r., godz. 9.30 - Koncert symfoniczny dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej
pod dyrekcją Norberta Twórczyńskiego. W programie przeboje symfoniczne muzyki klasycznej. Prowadzenie: Sławomir Kozłowski.

•

7 października 2019r., godz. 9.00 i 10.45 - Koncerty kameralne dla dzieci i młodzieży. „Podróże koziołka lubuskiego”
w wykonaniu Kapeli Koźlarskiej „Kotkowiacy”. W programie muzyka tradycyjna z różnych regionów Polski w opracowaniu na kapelę
koźlarską.

•

8 października 2019r., godz. 9.30 - „ Lubuskie talenty” - koncert symfoniczny dla młodzieży w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Zielonogórskiej pod dyrekcją Czesława Grabowskiego. Wystąpią: Joanna Habich, Antoni Krzyśków, Hanna Rogoża – skrzypce. Prowadzenie:
Sławomir Kozłowski.

•

15 października 2019r., godz. 11.30 – „Czarodziejski koncert” -koncert symfoniczny dla dzieci w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Czesław Grabowskiego. W programie utwory dla dzieci o tematyce bajkowej. Prowadzenie: Sławomir
Kozłowski.

•

13 listopada 2019r., godz. 9.30 - Koncert symfoniczny dla młodzieży w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod
dyrekcją Czesława Grabowskiego. W programie muzyka S. Moniuszki oraz kompozytorów polskich. Prowadzenie: Sławomir Kozłowski.

•

18 listopada 2019r., godz. 9.00 i 10.45, 4.12.2019, godz. 9.00 i 10.45, 9.12.2019 , godz. 9.00 i 10.45 - Koncerty kameralne dla dzieci i młodzieży
„Akademia Pana Kleksa” w wykonaniu zespołu Muzaprojekt. W programie piosenki z filmowej realizacji Akademii Pana Kleksa

•

6 grudnia 2019r., godz. 9.30 i 11.30 – Mikołajkowe koncerty w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją
Czesława Grabowskiego. W programie miniatury symfoniczne dla dzieci o tematyce świątecznej, zimowej i bajkowej. Prowadzenie: Sławomir
Kozłowski.

www.filharmoniazg.pl rezerwacje: promocja@filharmoniazg.pl

Zapraszamy do udziału w koncertach!
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KOCHAĆ
I WYMAGAĆ
Jolanta Radczyc
„Wychowywać to kochać i wymagać” – tak
brzmi motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, której 20-lecie działalności w naszym województwie właśnie obchodzimy.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to
trzy główne części: 1) Jak mówić, żeby
dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły? 2) Rodzeństwo bez rywalizacji,
3) Jak rozmawiać z nastolatkiem?
Program od lat mobilizuje trenerów i realizatorów. Na jego bazie powstały warianty
dla szczególnych odbiorców:
•

Od 1999 r. w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze realizowany
jest ogólnopolski program Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców, rekomendowany przez MEN i ORE. W jego ramach
powadzone są warsztaty, udzielane konsultacje dla wychowawców i rodziców,
szkolenia dla profesjonalistów (pedagogów
i psychologów), kandydatów na realizatorów
programu, ich doskonalenie. Obecnie na
terenie województwa lubuskiego pracuje
kilkudziesięciu realizatorów, w tym 23
rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie.
W kwietniu z okazji jubileuszu odbyła się
w Zielonej Górze wojewódzka konferencja,
której organizatorem był ODN we współpracy z wydawnictwem Media Rodzina of
Poznań. Była to okazja do wymiany doświadczeń w szerszym gronie realizatorów i sympatyków programu.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców zachwyca, inspiruje i rozwija zarówno
rodziców jak i realizatorów, a pośrednio
także dzieci uczestników. Przez 20 lat jego
realizacji wiele razy można było usłyszeć
rodzicielskie: „jak dobrze, że tu jestem, jak
dobrze, że jest taki program”, albo odkrywane dzięki grupie pocieszające: „to nie
tylko ja mam taki problem”. Przywilejem
realizatora jest możliwość towarzyszenia
rodzicom w ich rozwoju, refleksjach
i odkryciach. Na pierwszym spotkaniu padają
stwierdzenia: „przyszłam tu, by ktoś mądry
powiedział mi, co mam zrobić z moim
niesfornym dzieckiem”, a po kilku następnych „…tu chodzi bardziej o nas, niż
o dzieci…?” Kiedy rodzice zaczynają
zmieniać język komunikacji, dzieci reagują
np. „Co zrobiłaś z moją mamą?” - pytał 11latek, który zauważył, że mama przestała
krzyczeć. Ze spotkań rodzice wychodzą
z zadaniem domowym, które polega na
wdrożeniu w życie tego, czego uczyli się na
warsztacie, jako pomoc dostają kartkę –
ściągę na lodówkę. Nie od razu „idzie, jak po
maśle”, wtedy dzieci potrafią przyjść z pomocą: „Mamo, tam na lodówce masz
napisane, jak inaczej możesz to powiedzieć.”

•
•
•
•
•

Szkoła dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych,
Szkoła dla rodziców adopcyjnych,
Szkoła dla babć i dziadków,
Szkoła dla narzeczonych,
Szkoła dla małżonków,
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą
o miłości i seksualności?.

Metoda programu (warsztat psychoedukacyjny) sprawia, że można odnotować edukacyjną wartość dodaną. Niektórzy rodzice
podejmują ważne decyzje, np.: poszukiwanie
ścieżek osobistego rozwoju, decyzja o terapii
indywidualnej/małżeńskiej, decyzja o podjęciu studiów (psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie).
Nauczyciele, którzy uczestniczyli w Szkole
twierdzą, że każdy (nauczyciel, wychowawca, dyrektor, katecheta) powinien „przejść”
ten warsztat. Doświadczenie pokazuje, że
każdy ma swój czas, kiedy trafia na ten
program. Choć odkrywając jego wartość
wielu ubolewa: „dlaczego ja dopiero teraz to
poznaję, uczę się, dowiaduję się o tym”, itp.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
w niejednej placówce oświatowej stała się
fundamentem, na którym zbudowano program wychowawczo-profilaktyczny. Kluczowe pytanie naszego warsztatu: Do czego
wychowujemy dzieci? Jakie dzieci chcemy
wychować? staje się swoistym azymutem
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych zarówno z uczniami jak i rodzicami.
Natomiast zestawienie metod wychowawczych, jakimi posługiwaliśmy się dotąd
z listą - Jakie dzieci chcemy wychować? dla
wielu okazuje się doświadczeniem zwrotnym. Temat kar przeżyty na warsztacie rzuca
nowe światło na wychowanie do odpowiedzialności, na którym w szkołach zależy nam
szczególnie (bynajmniej na poziomie
deklaratywnym). W części I uczymy nie
tylko jak mówić, żeby dzieci słuchały ale
także (dziś szczególnie potrzebne) jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Szkoła
doskonali
kompetencje
wychowawcze
rodziców i nauczycieli w duchu podmiotowości i dialogu.

Uczymy się tylko bawiąc się (...) Sztuka nauczania jest sztuką budzenia
ciekawości w młodych duszach, aby ją następnie zaspokoić, a ciekawość
bywa zdrową i żywą tylko w szczęśliwych umysłach. Wiadomości,
ładowane przemocą do głów, tamują i tłumią inteligencję. Chcąc wiedzę
strawić, trzeba ją przedtem pochłonąć z apetytem.
B. Nawroczyński

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW
„Bardzo się cieszę, że dostałam narzędzia,
dzięki którym umiemy dobrze komunikować
się z Zosią i Marysią, budować więź,
dobrać metodę do celu wychowania, a nie
skupiać się tylko na osiągnięciu efektu
często kosztem dziecka. Fantastyczne, że na
warsztatach mogłam potrenować, jakie
konsekwencje niosą moje określone
reakcje. To daje dużo pewności siebie,
spokoju w codzienności, przynosi też
wymierne rezultaty w zachowaniu dzieci.
Mąż nie chodził na warsztaty, ale intrygujące było widzieć, jak nieświadomie
przejmował moje reakcje, wypracowane na
warsztatach. Widział co działało pozytywnie dla nas wszystkich! To chyba najlepszy
dowód na to, jak wartościowe były.”
„Nikt nas nie uczył, jak być rodzicem.
Szkoła dla rodziców to pomocne metody,
właściwie gotowe, proste rozwiązania, jak
radzić sobie w różnych sytuacjach.
To również cenne doświadczenia innych
rodziców i głęboka refleksja nad sobą.
To program budowania dobrych relacji
w rodzinie, który może przynieść tylko
dobre owoce”.
PROFESJONALIŚCI O SZKOLE REFLEKSJE UCZESTNIKÓW
„Wszystkie części warsztatów zmuszają
do refleksji na temat wychowania własnych
dzieci, są cennym „narzędziem” do pracy
i współpracy z rodzicami. Treści pokazują
co jest naprawdę ważne nie tylko
w wychowaniu, ale i w całym życiu naszym
i osób nam bliskich. Metody prowadzonych
zajęć bardzo trafiają do uczestników
i przekonują, że warto podejmować pracę
nad sobą, aby uszczęśliwiać siebie i innych.
Warsztaty Szkoły są wspaniałą formą
doskonalenia i rozwoju.”
„Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności
dotyczące wychowania dzieci. Zawodowo
wzbogaciłam swój warsztat pracy o niezwykłe „narzędzie”. Mam nowe przemyślenia, sposoby działania, zmieniam swoje
zachowania.”
„Warsztaty przekroczyły moje oczekiwania
– po prostu rewelacja! Uważam, że każdy
rodzic, wychowawca, kolega, szef z pracy
powinien w takim kursie uczestniczyć.”

Jolanta Radczyc – nauczyciel konsultant
ODN w Zielonej Górze, wojewódzki
koordynator i trener programu,
e-mail: J.Radczyc@odn.zgora.pl

Od redakcji:
Informacje o programie znajdują się na
stronach internetowych: Ośrodka Rozwoju
Edukacji: http://www.ore.edu.pl/programyi-projekty-98419/szkola-dla-rodzicow-iwychowawcow/o-programie
oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
http://www.odn.zgora.pl

9

WYCHODZIMY
POZA RAMY…
Karolina Michalska
Renata Rogacewicz
Dzieciństwo to okres w życiu każdego człowieka, w którym kształtują się jego postawy,
utrwalają przyzwyczajenia, nawyki - co
w konsekwencji decyduje o późniejszym
stylu życia. Dlatego tak ważne jest, aby
edukację zdrowotną rozpocząć od najmłodszych lat, wspólnie z rodzicami.
Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze od
samego początku swego istnienia szczególny
nacisk kładzie na edukację zdrowotną i promocję zdrowia w środowisku przedszkolnym
i lokalnym. Staramy się nie powielać
schematów, a modyfikować je tak, aby mogły
ewoluować, a nauczyciele i środowisko
przedszkolne rozwijać się.
W 2012 r. nasza placówka otrzymała po raz
pierwszy Certyfikat Wojewódzki Szkoły
Promującej Zdrowie i oficjalnie funkcjonuje w wojewódzkiej sieci szkół. Był to dla nas
ogromy sukces. Nie spoczęliśmy na laurach,
a rozszerzyliśmy nasze działania dotyczące
promocji zdrowia, nawiązując współpracę ze
środowiskiem lokalnym, by dzieci miały
możliwość rozwijać się wielorako, wieloetapowo i wielokierunkowo.
Pomysły na działania znajdujemy wokół,
dlatego na bieżąco śledzimy strony internetowe z programami grantowymi dla
przedszkoli i prasę pedagogiczną a także
dzielimy się swoimi pomysłami. Jest to dla
nas inspirujące, bo po takiej wymianie
doświadczeń powstają kolejne pomysły.
Pojmujemy zdrowie holistycznie, jako całokształt działań zmierzających do dobrostanu
zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej.
Stad działamy w obszarach tj.:
1. Aktywna nauka i wypoczynek. Tu staramy się już od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do
aktywnego wypoczynku, czynnego spędzania czasu wolnego, poprzez organizowanie zajęć o charakterze sportowym,
zabaw ruchowych. Przypominamy gry
i zabawy podwórkowe sprzed lat. W tym
wspiera nas grono przyjaciół z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizujemy też wycieczki po
Zielonej Górze oraz zajęcia warszta-

towe, kodowania (na fot. poniżej) oraz
kontaktu ze sztuką (w Galerii BWA).
W ten sposób dbamy o twórczy rozwój
dzieci. Spotkania, na które zapraszamy
ciekawych ludźmi (m.in.: behawioryści,
policjanci, ratownicy WOPR, ratownicy
medyczni, żołnierze) przynoszą wiele
wiedzy.
2. Działanie w ruchu. Nasze przedszkole,
już po raz trzeci zostało nagrodzone przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach szerzenia idei Komisji Europejskiej
#BeActive. Znaleźliśmy się wśród
zwycięzców Konkursu MSiT „#BeActive
EDUKACJA!”. Posiadamy salę bogato
wyposażoną w kształtki sensomotoryczne i przyrządy, gdzie możemy organizować zajęcia ruchowe dla naszych podopiecznych. Bazę sportową dopełnia
atrakcyjny sprzęt sportowy (hulajnogi
i rowery), dzięki czemu dzieci doskonalić mogą kondycję oraz koordynację
ruchową. W 2018 r. w naszym przedszkolu realizowany był projekt „Ruszaj
się na dworze, zdrowiu to pomoże!".
Zdobył on I miejsce w konkursie „Decydujesz, pomagamy" (organizator - Fundacja TESCO). Dzięki temu nasza placówka otrzymała 5 tys. zł na zakup
mobilnych sprzętów sportowych. Projekt
propagował zdrowy styl życia i uczył
czerpania radości z uprawiania sportu.
Zgodnie z mottem „W deszcz i niepogodę
na dworze bawić się mogę!".
3. Zdrowe odżywanie. Posiadamy własną
kuchnię, gdzie organizujemy warsztaty
kulinarne związane tematycznie ze zdrowym odżywaniem. Podczas nich dzieci
wzbogacają wiedzę na temat piramidy
zdrowia i produktów, jakie powinny
spożywać, aby zdrowo się rozwijać i rosnąć. Dbamy o rozwój postaw prozdrowotnych dzieci poprzez uczestnictwo
w programach ogólnopolskich tj. „Zdrowe, nietrudne”. Utrwalamy umiejętności
i nawyki pozwalające na zachowanie
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
4. Bezpieczeństwo. Uzmysławiamy dzieciom potrzebę znajomości zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczymy
bezpiecznych zachowań w domu, na ulicy i placu zabaw. Dzieci zdobywają
wiedzę poprzez udział w spotkaniach
z policjantem, w turniejach wiedzy o bezpieczeństwie organizowanych przez naszą kadrę, a także w corocznym konkursie organizowanym przez KMP
Zielona Góra - „Bezpieczna zerówka”.
Regularnie odwiedzamy placówkę Komendy Miejskiej Policji. Realizujemy
także własny program współfinansowany
przez Departament Bezpieczeństwa

Urzędu Miasta Zielona Góra „Bezpieczne
Dziecko, Świadome Dziecko”. Realizujemy „Politykę ochrony dzieci przed
krzywdzeniem”.
Posiadamy Certyfikat „Chronimy dzieci”
nadawany przez Fundację „Dajemy
Dzieciom Siłę”. Organizujemy Dzień
Bezpiecznego Internetu. Braliśmy także
udział w konkursie „Uczę się bezpiecznie
żyć" (Gorzów Wlkp. 2018), gdzie dzieci
zdobyły I miejsce.
5. Higiena. Dbamy o profilaktykę stomatologiczną, zdrowie jamy ustnej u dzieci
pięcio- i sześcioletnich w ramach programu Urzędu Miasta „Fluoryzacja”. Współpracujemy także z PCK „Klub Wiewiórka”.
6. Działania prozdrowotne i proekologiczne. Uczymy się, jak należy dbać
o środowisko i własne zdrowie, poprzez
udział w programach:
•

Kubusiowi przyjaciele natury, którego
celem jest zachęcanie dzieci do dbania o
środowisko naturalne. Zadaniem małych
uczestników jest przygotowanie szeregu
projektów ekologicznych, np. uprawianie
ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych
akcji: Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia
Wiosny oraz konkursów plastycznych,
przedstawień dla rodziców i wielu
innych.

•

Czyste powietrze wokół nas (organizator
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze).
Nie pal przy mnie, proszę,
Listy dla Ziemi; Moje miasto bez Elektrośmieci; Mamo, tato, wolę wodę; Kluby
naszej ziemi.

•
•

7. Empatia. Co roku czynnie bierzemy
udział w akcjach charytatywnych, które
uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo
blisko jest ktoś taki sam, jak my, kto ma
takie same potrzeby, ale niewielkie
możliwości, aby je zrealizować. Bierzemy udział w akcjach takich, jak:
•
•
•
•
•

Góra Grosza – kwesta na rzecz dzieci
osieroconych,
Pola nadziei – zbiórka pieniędzy na rzecz
domu opieki paliatywnej,
zbiórki żywności na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt,
książka dla szpitala – zbiórka książek na
rzecz małych podopiecznych,
współpraca z Fundacją dr Clown.

Autorką zdjęć jest Karolina Michalska,
która ma zgodę rodziców na publikację
wizerunku dzieci (MP 34).
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Dzięki tym działaniom dzieci w przedszkolu
uczą się kontrolować stan własnego zdrowia
oraz sposobów, jak o nie dbać. Uczymy też,
jak radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami, takimi jak stres, agresja, niewłaściwe
żywienie, uczymy empatii i podejścia holistycznego do tego, co zwiemy zdrowiem.
Aby to wszystko mogło zaistnieć potrzeba
instytucji i ludzi wspierających, mogących
służyć swoją wiedzą i pomocą w realizacji
zamierzonych działań. Naszymi doświadczeniami dzielimy się m.in. na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze (DOBRE PRAKTYKI).
Gdy pojawiła się możliwość ubiegania się
o Certyfikat Krajowy zabraliśmy się do pracy. Przede wszystkim zwiększyliśmy ilość
szkoleń w zakresie szeroko pojętej edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia, szkoleń dostępnych zarówno dla pracowników przedszkola jak i dla rodziców. Odbyły się
warsztaty dla nauczycieli z Kinezjologii
Edukacyjnej Dennisona (wykorzystanie ruchu jako narzędzie diagnostycznego) oraz
metody wspomagania rozwoju.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni przeszli kurs pierwszej pomocy. Stworzone zostały dwa gabinety terapii
w zakresie pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej, bajkoterapii, terapii SI, a także
działań i pomocy rodzicom w celu podnoszenia ich kompetencji wychowawczych.
O ile świadomość zdrowotna rodziców jest
na wysokim poziomie (z uwagi na dostępność do wiedzy i produktów oraz wykreowanej modzie na bycie fit i bio), o tyle
sfera zdrowia psychicznego została zaniedbana. Mowa tu nie tylko o zdrowiu psychicznym rodziców, ale i dzieci oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Aby wspomóc rodziców i naszych wychowanków we wspólnym rozumieniu siebie,
nawiązaniu właściwych interakcji, podniesieniu kompetencji wychowawczych rodziców,
ich pewności siebie, komfortu, w 2018 r.
odbyły się warsztaty szkoleniowe z Justyną
Owsińską – trenerem programu Porozumienia bez przemocy oraz założycielką Wolnej
Szkoły w Zielonej Górze, Prezesem Fundacji
Boczne Drogi i założycielką pracowni Żyrafa. Były to warsztaty dla nauczycieli i rodziców z umiejętnego odczytywania emocji
dzieci i swoich, rozpoznawania tego, jakie
potrzeby kryją się pod tymi emocjami, jak
stawiać granice i rozmawiać z dziećmi, aby
pozostać w zgodzie ze samym sobą i dzieckiem. Dzięki temu nauczyciele mogli wczuć
się w rolę rodziców, a rodzice poznali
problemy, z jakimi borykają się nauczyciele.

Język emocji wykorzystujemy także w pracy
z dziećmi nad umiejętnym mówieniem
i wyrażaniem swoich potrzeb i emocji oraz
właściwym ich zaspokajaniu.
Zdobyliśmy Certyfikat Krajowy Przedszkola
Promującego Zdrowie, co niewątpliwie jest
gratyfikacją za nasze działania. W kontaktach
z dziećmi praca musi być pasją, bo tylko
wtedy jesteśmy w stanie osiągać więcej nie
dając się zamykać w ramach. I poprzeczka
ciągle rośnie… WYCHODZIMY POZA
RAMY.

Karolina Michalska
nauczycielka wychowania
przedszkolnego, koordynator
Przedszkola Promującego Zdrowie.
Renata Rogacewicz
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34
w Zielonej Górze.

Od redakcji:
Autorki artykułu przygotowują materiał
na temat gier i zabaw, dotyczących kodowania i programowania w przedszkolu.

Z OSTATNIEJ CHWILI...
DOTACJA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI DLA ZTE „CIVILITAS”
Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Dobiesław Barczyński
Wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego został zakwalifikowany i uzyskał dotację na lata 2019-2021 na łączną kwotę 347 570,00 złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE „Civilitas”. Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w
Priorytecie 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
W ramach projektu, w latach 2019-2021 planujemy realizację działań w obszarach:
Obszar I: wzmocnienie działań statutowych i rozwój instytucjonalny organizacji
Obszar II: szeroko pojęte prawa człowieka (dziecka):
•

działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka (w tym praw
dziecka) – wznowienie działalności od 01.12.2019 - 2 godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież,
seniorzy;
• prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw
Człowieka m.in. „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”, „Znam swoje prawa”, „Przeciw przemocy w sieci”.
Obszar III: samorządność i współpraca w szkole:
„Synergia – prawo, samorządność i współpraca w naszej szkole” - pilotażowy program dla 12 szkół (6 szkół 2020 r., 6 szkół 2021 r.):
Cel: wzmocnienie roli uczniów i rodziców w procesach podejmowania decyzji, wzmocnienie współpracy wszystkich podmiotów w szkole.
Działania:
•
•

szkolenia, warsztaty i konsultacje dla reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli;
konferencja podsumowująca program, prezentacja założonych celów oraz ich przełożenia na osiągnięte rezultaty, wnioski i
rekomendacje.
Obszar IV: praca z dziećmi obcojęzycznymi:
•
•

Seminarium w Słubicach: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi?
Wyjazd studyjny dla nauczycieli (1 dzień) do szkół w Brandenburgii: Metodyka pracy z dziećmi obcojęzycznymi.
Wszystkie przedstawione wyżej działania są bezpłatne dla odbiorców. Zapraszamy do uczestnictwa.

Informacji na temat projektu udzielają:
Dobiesław Barczyński – Prezes ZTE Civilitas: paweldobar86@gmail.com ; sekretariat@civilitas.org.pl ; tel. 603 899 740
Maria Furtak – nauczyciel konsultant ODN, Sekretarz ZTE Civilitas: m.furtak@odn.zgora.pl
Barbara Benyskiewicz: nauczyciel konsultant ODN, członek ZTE Civilitas b.benyskiewicz@odn.zgora.pl; tel. 68 328 64 31.
O współpracy ZTE „Civilitas” z ODN w Zielonej Górze → czytaj na str. 14
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SZKOLNY DORADCA
ZAWODOWY
Anna Wielkoszyńska
Po co to całe doradztwo zawodowe? Takie
pytanie usłyszałam od jednego z rodziców
ucznia ósmej klasy na spotkaniu z rodzicami.
Bardzo mnie to zdziwiło, ale i poruszyło, bo
jak można wątpić w słuszność wprowadzenia
tych zajęć do szkoły. Jestem pasjonatką
doradztwa zawodowego, osobiście uważam, iż
bardzo dużo dobrego wynika z tych zajęć dla
wszystkich uczestników tego procesu, czyli
uczniów, rodziców, nauczycieli, tylko trzeba
się na to „nowe” otworzyć, a jak wiemy „ludzie
boją się bardzo często zmian, nawet jeżeli są to
zmiany na lepsze”. Z drugiej strony jest widoczne wzmocnienie pozycji doradcy, ale dla
wielu rodziców, uczniów jego rola jest niesprecyzowana, gdyż zajęć i obowiązków
w dziwny sposób doradcom przybywa. A za co
właściwie jest odpowiedzialny doradca zawodowy?
DORADCA ZAWODOWY, CZYLI KTO?
Doradca zawodowy powinien zachęcać
uczniów do refleksji nad własną przyszłością
zawodową. Powinien kształtować takie postawy uczniów wobec zmieniającej się rzeczywistości zawodowej, które będą traktować
zmianę jako wyzwanie, a nie tylko jako problem. Szkolny doradca zawodowy przekazuje
uczniowi konkretną wiedzę na temat rodzajów
szkół, profili klas, kierunków studiów, zawodów, umiejętności miękkich oraz gdzie i jak
się ich uczyć itd. Trzeba pamiętać, że nie jest to
jednorazowa akcja, a proces. Uczeń ma
możliwość korzystania z zajęć indywidualnych
i grupowych.
A co w przypadku ucznia, który nie wie, co
dalej robić? Jest to trudna sytuacja, bo młodzież
bardzo często nie ma jeszcze na tyle doświadczenia życiowego i predyspozycji, aby podołać
temu wyzwaniu. Warto wtedy przedstawić
w sposób interesujący wachlarz możliwości
i propozycji, które dany uczeń może wypróbować i z nich wybrać - niczego przy tym nie
narzucając. W pracy doradczej jest bardzo
ważne towarzyszenie uczniom na wszystkich
poziomach edukacji w odkrywaniu przez nich
swych mocnych stron, preferencji, zainteresowań i pasji. Dzięki takim działaniom jesteśmy
w stanie zmotywować uczniów, pobudzić ich
kreatywność i wyobraźnię, a przede wszystkim
poszerzyć horyzonty. Uczymy wtedy odpowiedziałności za własne życie i budujemy poczucie
wartości ucznia. Bardzo duża jest tutaj rola
wspierająca rodziców; przecież oni najlepiej
znają swoje dziecko. Mogą także wybrać się ze
swoim dzieckiem do Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w celu diagnozy, zrobienia testów predyspozycji zawodowych.
Człowiek uczy się najbardziej efektywnie
poprzez działanie; dobrze by było, aby na

lekcjach doradztwa zawodowego były obecne
takie aktywne techniki jak: scenki, drama,
modelowanie zachowań, symulacje, czy odgrywanie ról. Skuteczne prowadzenie doradztwa
zawodowego prowadzi do kształtowania człowieka otwartego, odważnego, wiernego swoim
zasadom, dostosowującego się do zmian, odpowiedzialnego, ale i ciekawego świata. Takich
cech wymaga się przecież od pracownika
przystosowanego do nowoczesnego rynku
pracy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 sierpnia 2018 r. określa jakie cele ma
doradztwo na poszczególnych etapach edukacji. Rozporządzenie określa treści programowe
dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Przedstawione treści programowe
dla poszczególnych etapów kształcenia tworzą
spójny system realizacji doradztwa zawodowego, który ma zapewnić uczniom wsparcie w
zakresie podejmowania świadomych wyborów
życiowych.
Zadania doradcy zawodowego określone
w rozporządzeniu MEN w sprawie doradztwa
zawodowego, jak i w akcie wykonawczym dotyczącym udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej określa rolę doradcy jako osoby,
która ma wspierać, inspirować, motywować
młodego człowieka do poszukiwań miejsca
na rynku edukacyjnym lub/i zawodowym.
Doradca zawodowy w nowoczesnej szkole
pomaga uczniowi w:
•
•
•
•

•
•

określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
przeprowadzeniu bilansu mocnych stron,
potencjału;
rozwijaniu umiejętności z obszaru asertywności czy autoprezentacji;
przygotowaniu ucznia do radzenia sobie
w sytuacjach trudnych jak bezrobocie,
ograniczenia zdrowotne uniemożliwiające podjęcie danej pracy;
wykorzystywaniu uzdolnień i talentów
w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
przedstawieniu uczniowi aktualnych
trendów na rynku pracy, analizowaniu
raportów statystycznych na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych
i nadwyżkowych.

Najważniejsze w całym procesie doradztwa to
pomagać i nie dokonywać wyborów za ucznia.
Nauczyć, co robić, aby się „chciało chcieć”
i „dać” pozytywną energię do działania. Narzędzia doradcze, które przekazujemy uczniowi pomagają mu odkryć swoje pasje i diagnozować czy właściwie wykorzystuje swój potencjał.
Rzeczywistość, która nas otacza wymaga od
nas nabycia umiejętności budowania relacji,
pracy nad komunikacją zachęcającą do współpracy, pracy w grupie i kształtowaniu umiejętności miękkich. Trzeba poszukiwać i być
osobą poszukującą, tego od nas wymaga
codzienna rzeczywistość. Wszystkie działania

doradcze wspierają wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów w ramach lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych, wycieczek, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, współpraca z uczelniami i innymi instytucjami (PPP, OHP,
Biblioteki, ODN itp.)
Idealny doradca to osoba, która jest odporna na
stres, komunikatywna, kreatywna, szczera,
otwarta i autentyczna. W życiu kieruje się
szacunkiem do innych, ale także do siebie.
Nadąża za zmianami kierując się innowacyjnością w działaniu. Mile widziany jest „pomagacz”, od którego oczekuje się umiejętności
aktywnego słuchania, podnoszenia motywacji
u siebie i u innych.
Umiejętność słuchania i obserwacji drugiego
człowieka pozwala na zidentyfikowanie jego
potrzeb. Prawidłowo poprowadzone doradztwo
zawodowe zapobiega wykluczeniu społecznemu i demoralizacji.
Dziś raz podjęta decyzja zawodowa nie jest
decyzją na całe życie, jest dopiero początkiem
ciągu kolejnych decyzji, które trzeba będzie
podjąć. I w tej sytuacji trzeba pomagać naszym
uczniom, aby odnaleźli się na nowoczesnym
rynku pracy, przygotowywać do pracy w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ważne, aby
w tym nadążaniu za zmianami na rynku pracy
wypracować u ucznia projektowo-zadaniowe
podejście do pracy. Firmy coraz częściej
skupiają się wokół profili kompetencyjnych,
a nie konkretnych zawodów. Coraz bardziej
aktualne staje się pytanie: Co chcesz robić?
Czym chcesz się zajmować?, a nie kim chcesz
być?
ROLA DORADCY- RADZI,
CZY TOWARZYSZY?
Doradca ma towarzyszyć uczniowi w procesie
planowania ścieżki zawodowej, odrzucając
rolę osoby, która wie najlepiej, jaką ścieżkę
młody człowiek powinien wybrać. Ważne jest,
aby być bardzo uważnym i starać się być
w relacji z drugim człowiekiem. W innym
przypadku nawet najlepsze scenariusze lekcji
zajęć, metody i inspirujące narzędzia pracy nie
pomogą. Bycie z uczniem w trakcie jego pracy
„tu i teraz”, wysłuchanie i pomoc w trakcie
drogi może być początkiem jego szczęśliwego
życia. Doradca ma bowiem pobudzać do
działania, inspirować, motywować, wyjaśniać
na czym polega wartość pracy i jak ważne jest
dla komfortu psychicznego i prawidłowego
funkcjonowania
emocjonalno-społecznego,
aby zawód był jednocześnie pasją.

Anna Wielkoszyńska
nauczyciel przedmiotów zawodowych,
szkolny doradca zawodowy

Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go,
jak ma używać umysłu do myślenia. A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć,
nie będąc krępowany wiedzą przeszłości.
Henry Ford

12

DOCENIAMY
DOBRE PRAKTYKI
Renata Maruszewska
W maju 2019 r. blisko dwadzieścia osób wzięło
udział w wyjeździe studyjnym pod hasłem:
W poszukiwaniu lepszej szkoły i przedszkola –
przykłady alternatywnych rozwiązań edukacyjnych w Niemczech, zorganizowanym przez
ODN w Zielonej Górze.
Uczestnicy obserwowali, brali udział w prezentacjach i dyskujach w szkołach: Sächsisches
Landesgymnasium Sankt Afra w Miśni (szkoła
dla uzdolnionej młodzieży), Jenaplanschule
w Markersbach, Rahn-Schule w Lipsku.
Przybliżenie pedagogiki Petera Petersena oraz
możliwość obserwacji, jak funkcjonuje szkoła
według Planu Jenajskiego oraz metod pracy
z uzdolnioną młodzieżą, było bardzo inspirujące dla poszukujących alternatywnych, nowatorskich i aktywnych rozwiązań edukacyjnych,
by efektywnie przygotowywać uczniów do życia we współczesnym, stale zmieniającym się
świecie. Uważam, że warto było odwiedzić te
szkoły, wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez niemieckich nauczycieli, obserwować zajęcia przez nich prowadzone. Przyglądaliśmy się zarówno organizacji przestrzeni
szkolnych, jak i alternatywnym rozwiązaniom
edukacyjnym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, współpracy w zespole,
kreatywności, radzenia sobie ze stresem,
autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów,
delegowania zadań, asertywności, ect. Polskim
znakomitym przykładem może być również
Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym,
czy szkoły pracujące metodą Montessori.
W szkole pracującej według Planu Jenajskiego
(Markersbach) uczestniczyliśmy w zajęciach
projektowych prowadzonych w grupach dzieci
w różnym wieku, ale o zbliżonych umiejętnościach, w których wspólnie pracują małe dzieci:
7-9 latki, w grupie średniej współpracują 10-12
latki, zaś w grupach starszych 13 i 14 latki.
Najczęstszym rozwiązaniem organizacyjnym
w tych szkołach są 90-minutowe zajęcia rozpoczynające się od spotkania w kręgu organizowanego w celu omówienia zasad pracy, która
następnie odbywała się w grupach głównie 3osobowych.
Wyciszone pomieszczenia sprzyjały dobrej
pracy tłumiąc hałas, który przecież musi
towarzyszyć twórczym rozmowom uczniów.
Ciekawe też były metody radzenia sobie
z „trudnym zachowaniem ucznia” w klasie,
który nie miał ochoty pracować i starał się
prowokować nauczyciela oraz kolegów do
skupienia na sobie uwagi. Jednak wyrobione
nawyki nauczyciela i jego kolegów, zupełnie
niezwracających na niego uwagi, w konsekwencji doprowadziły do tego, iż zajął się
zleconą mu pracą.

Duże wrażenie zrobiła też na nas Rahn - Schule
(Lipsk), gdzie zajęcia prowadzone są od
żłobka, przez szkołę podstawową po liceum.
Zwróciliśmy uwagę na wiele rozwiązań, które
można przenieść bezpośrednio na grunt naszych szkół, jak chociażby zamontowanie
do tablicy multimedialnej skrzydeł bocznych
w postaci zamykanych tablic białych do pisania
flamastrem. Znika w ten sposób problem słabej
widoczności dodatkowych tablic umieszczanych z boku interaktywnej.
Pomysł na wyposażenie pracowni biologicznochemicznej Szkoły Rahn m.in. w mobilne
stanowiska do prowadzenia doświadczeń oraz
mikroskopy podwieszane przy suficie, wyglądające jak peryskopy, opuszczane automatycznie w razie potrzeby na poszczególne stanowiska pracy w grupach uczniów zrobił na nas
niebywałe wrażenie.
Warto wzbogacić pracownię plastyczno-techniczną o zaplecze kuchenne i zorganizować
stanowiska pracy w taki sposób, by ułatwiały
prowadzenie zajęć, ale i międzyklasowych
projektów np. kulinarnych, podczas których
uczniowie mogliby korzystać z wiedzy z wielu
dziedzin, łączyć zagadnienia z wielu przedmiotów szkolnych zarówno technicznych, czy
związanych z przygotowywaniem zdrowych
potraw, analizowaniem instrukcji lub przepisów oraz praktycznym zastosowaniem
matematyki chociażby przy utrwalaniu zamiany jednostek masy. Praca taką metodą
z pewnością wyzwoli u uczniów większą samodzielność i uważność. Ważny w tej metodzie
jest zarówno aspekt poznawczy – zdobywanie
nowej wiedzy, ale i praktyczny – umiejętność
działania w środowisku społecznym, komunikowania się z innymi, dostrzegania i rozwiązywania problemów. Praca tą metodą żywo
zaangażuje uczniów do współpracy.
Zajęcia z ceramiki i piec do jej wypalania to
także standard niemieckich, a marzenie niejednej polskiej szkoły, zwłaszcza, że udział
dzieci w takich zajęciach to najefektywniejsza
terapia dla różnorodnych zaburzeń jakie towarzyszą obecnie wielu dzieciom wychowującym się w rozbitych, czy dysfunkcyjnych
rodzinach.
Wygłuszenia sufitów pomieszczeń szkolnych,
a tym samym podniesienie komfortu pracy
szczególnie z młodszymi dziećmi, to także
standard niemieckich szkół, który my w Policach już wprowadzamy sukcesywnie do naszych placówek. Obserwując w tym zakresie od
lat przygraniczne szkoły niemieckie w Eggesin
i Löknitz, rozpoczęliśmy w 2009 r. w naszej
szkole w Policach tego typu modernizację. I tak
sukcesywnie wyciszyliśmy kolejne pomieszczenia: korytarz, szatnię, stołówkę, toaletę
dziewcząt przy okazji jej remontu, wszystkie
sale zajęciowe edukacji wczesnoszkolnej,
bo przecież tam stale panuje „twórczy hałas”.
W 2016 r. dobudowano nam też świetlicę
szkolną składająca się z dwóch pomieszczeń
połączonych rozsuwaną, dźwiękoszczelną

ścianą, gdzie zadbano o komfort odpoczynku
dzieci i pracy nauczycieli właśnie poprzez
wyciszenie ścian i sufitów, o zaplecza i toalety,
w tym także dla niepełnosprawnych.
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w szkole
każda część przestrzeni szkolnej: wejście,
korytarz, szatnia, świetlica, czy sala lekcyjna
ma wpływ ma zachowanie przebywających
tam osób. Dlatego jej transformacja zmienia nie
tylko wygląd pomieszczeń, lecz także relacje
między ludźmi oraz podejście do nauczania.
Przestrzeń edukacyjna nadmiernie eksponująca
pozycję nauczyciela nie sprzyja celom nauczania i uczenia się. Dobrze zbudowaną przestrzeń
edukacyjną powinna cechować możliwość
swobodnej, samodzielnej pracy ucznia, który
koncentrując się na zadaniu zapomina o upływie czasu.
Wiele już zadziało się w naszej szkole w strefie
edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanej
w osobnym pawilonie, zamkniętej drzwiami,
bez dzwonków, gdzie nauczyciel lub sam uczeń
decyduje o przerwie na odpoczynek. Wyciszone sufity i ściany świetlicy szkolnej oraz sal
edukacji wczesnoszkolnej zapewniają komfort
działania w przyjaznych warunkach. Sale
zajęciowe podzielone są na strefę do pracy przy
ławkach i na dywanie. Przestrzeń edukacyjna
świetlicy szkolnej organizowana jest tak, aby
podobnie jak w przedszkolach, dominowała
samodzielna praca ucznia w wybranych kącikach tematycznych pozwalających na przejmowanie inicjatywy twórczej uczniów, możliwość
odrobienia pracy domowej, czy częsty pobyt na
świeżym powietrzu, np. placu zabaw.
W miarę modyfikowania obecnych lub wprowadzania nowych sposobów, strategii i metod
uczenia się, sukcesywnie dostosowywać będziemy przestrzeń w salach zajęciowych
II etapu edukacyjnego, które aktualnie wyciszamy, z zapewnieniem większego dostępu
do potrzebnych uczniom pomocy oraz „wygodnych” warunków do współpracy.
Planujemy powiększanie obszarów umożliwiających spędzanie przerw w ciszy, np.: czytelni,
w sali „dobrych dźwięków”, gdzie można
będzie posłuchać muzyki, w zakamarkach
korytarzy szkolnych, gdzie można usiąść lub
położyć się na wygodnych pufach, na boisku
lub placu zabaw, by wyzbyć się nagromadzonej
energii i dotlenić.
W Niemczech zaskoczył nas niemal identyczny
wygląd pokoju nauczycielskiego we wszystkich odwiedzanych szkołach. Liczne stoły
gęsto zastawione były przeróżnymi pomocami,
łatwo dostępnymi dla nauczycieli.
Czytaj dalej na str. 14 →

Od redakcji: W artykule wykorzystano
zdjęcia wykonane przez uczestników
wyjazdu studyjnego do Niemiec
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Równie zaskakująca była informacja, że nauczyciele Rahn Schule, gdzie czesne dla uczniów wynosi średnio ok. 175 euro miesięcznie,
zarabiają ok 10% mniej niż nauczyciele
w pozostałych szkołach.
Jednak warunki, jakie zapewnia im ta szkoła, to
z pewnością marzenie wszystkich nauczycieli,
dlatego też nie ma tam problemu z chętnymi do
pracy. W szkołach widać dobre relacje
nauczyciel-uczeń o czym świadczą chociażby
kąciki uczniowskie na korytarzach, czy ściana
zawieszona kartkami z prośbami uczniów
skierowanymi do nauczycieli typu: Uśmiechajcie się do nas często!
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem lekcji
śpiewu, tańca i gry zespołu instrumentalnego,
prowadzonych przez profesjonalistów, widać
ludzi z charyzmą. Fakt, że to szkoła zapewnia

uczniowi instrument, który wypożycza mu na
2 lata, wzbudza dobrze pojętą zazdrość i uznanie dla organizatorów Rahn Education. Podziwialiśmy organizację przestrzeni edukacyjnych
i sposób ich zagospodarowania odpowiednio
dobranymi meblami, które łatwo łączyć, przesuwać, zmieniać ich ustawienie i przeznaczenie. Zwiedzaliśmy także budynek, w którym
w latach 1840-1844 mieszkali: Clara i Robert
Schumann, a gdzie obecnie uczniowie Rahn
Schule rozwijają swoje talenty muzyczne.

Chcielibyśmy w przyszłości umożliwić
wyjazd naszym nauczycielom do tych lub
podobnych szkół, bo warto czerpać inspiracje
do pracy w tak zorganizowanych miejscach.
Wspólna wyprawa zaowocuje z pewnością
kolejnymi zmianami w naszych szkołach, do
których już inspirujemy nauczycieli.

Renata Maruszewska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. M. Skłodowskiej-Curie
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Policach
Autorka do artykułu wykorzystała
publikację: Zeszyt 1. Konstruktywizm
i metody aktywizujące w edukacji
matematycznej dzieci starszych i młodzieży. Warszawa 2017, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl
oraz
zdjęcia
wykonane
przez
uczestników wyjazdu studyjnego.

O WSPÓŁPRACY ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA
EDUKACYJNEGO CIVILITAS Z OŚRODKIEM DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE
Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Dobiesław Barczyński
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS powołano w 1997 roku z inicjatywy grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw
Człowieka, w tym nauczycieli konsultantów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Występujące w nazwie pojęcie
„CIVILITAS" wywodzi się z kultury antycznej i oznacza ideę życia obywatelskiego, ucywilizowanego, wolnego, czyli prawnie
uregulowanego, łagodnego oraz cnotliwego.
Towarzystwo od 22 lat upowszechnia wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, szczególnie o prawach dziecka, o demokracji,
postawach obywatelskich. Civilitas prowadzi szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli w obszarze praw człowieka
(dziecka), demokracji, szkolnej samorządności:
1. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – organizowana przez 20 lat z ODN, ogólnopolska, skierowana do uczniów ze szkół
maturalnych. Laureaci reprezentowali w każdym roku województwo lubuskie w finale ogólnopolskim na UMK w Toruniu (1993 2013).
2. Spotkanie – znaczy Begegnung - Uczę się Języka Sąsiada – polsko-niemiecki projekt, realizowany we współpracy z ODN,
skierowany do dzieci z polskich i niemieckich szkół. Dzieci, na zajęciach pozalekcyjnych uczyły się języka i kultury sąsiada. Projekt
był prezentowany Komisji Europejskiej (2002 - 2013).
3. Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich- interaktywny kurs praw człowieka i obywatela, dyskusja panelowa: samorządność
lokalna a aktywność obywatelska (z FSB) (2004 - 2006).
4. Dyskryminacja? Działam przeciw! - szkolenia, działania lokalne, opracowanie raportu w zakresie antydyskryminacji i praw
człowieka - we współpracy z ODN ( FIO 2007).
5. „Anti Bias” – realizowany wspólnie z ODN projekt o tematyce wielokulturowości i antydyskryminacji, z udziałem nauczycieli
i uczniów z Polski, Niemiec, Chorwacji i Włoch, którzy poprzez wzajemne wizyty i warsztaty poznawali siebie, historię krajów
i regionów, uczyli się tolerancji i otwartości na różnorodność (2007- 2010).
6. Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społecznozawodowej - Uniwersytet Zielonogórski w partnerstwie z ZTE „Civilitas” .
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

NATURA MOICH OKOLIC
Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze był organizatorem XXIV Ogólnopolskiego Konkursu LiterackoPlastyczno – Fotograficznego „Natura moich okolic”, w którym wzięli udział pracownicy i emeryci placówek oświatowo – wychowawczych
i naukowych z terenu całego kraju. Tematyka prac była inspirowana otaczającą nas przyrodą, jak również dotyczyła ochrony środowiska i zagrożeń dla
Ziemi.
Zwieńczeniem pleneru była finałowa wystawa w Zielonej Górze, zorganizowana w ramach „Lata Muz Wszelakich”. Na deptaku, tuż obok rzeźby
Bachusa można było oglądać m.in. obrazy w różnych technikach oraz hafty. Była to również możliwość, by porozmawiać z twórcami oraz
organizatorami konkursu.
Konkurs ten to niebywała okazja do zaprezentowania swoich pasji – od literackich po plastyczne, w bardzo różnych formach i technikach. Wśród
uczestników byli też tacy, którzy już od 24 lat uczestniczą w prezentacjach „Natura moich okolic”. Wielu z nich pozawodowe pasje zaczęło uprawiać
na emeryturze. W tegorocznej edycji wyróżniono wiele osób. Z województwa lubuskiego nagrody otrzymali: Renata Zawadzka, Gorzów Wlkp. (poezja:
III nagroda); Bernard Najdek, Nowogród Bobrzański (proza: I nagroda); Kazimierz Kulas, Międzyrzecz (proza: III nagroda); Krzysztof Kasowski,
Lubsko (ceramika: wyróżnienie); Zofia Głogowska, Lubsko (haft richelie: wyróżnienie); Ewa Grzywacz, Lubsko (rękodzieło: wyróżnienie).
Za rok konkurs obchodzi Jubileusz. - To będzie wyjątkowa edycja – zapowiedziała Prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP Bożena Mania.
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OBCOKRAJOWIEC
W SZKOLE
Halina Ratajczak

To się może zdarzać coraz częściej…
We wrześniu lub w dowolnym czasie trwania
roku szkolnego. Z dnia na dzień dowiadujesz
się, że w Twojej klasie będziesz miał/-a
nowego ucznia… obcokrajowca. Wobec
obecnego napływu licznych imigrantów
z Ukrainy – najczęściej jest to właśnie dziecko, którego rodzice postanowili w Polsce
poprawić byt i warunki materialne swojej
rodziny. Znamy to zjawisko z „własnego
podwórka” – tylko jakby odwrotnie – iluż to
Polaków, emigrując zarobkowo do Anglii
bądź Niemiec, „przeflancowało” swoje pociechy wprost do gleby tamtejszych – jakże
w wielu aspektach odmiennych od naszych –
warunków szkolnych?
Ci, którzy przybywają do Polski – jak „nasi”
w krajach zachodniej Europy – z punktu
widzenia pracodawców są „cennym nabytkiem” – w handlu, na placach budów,
w rolnictwie, transporcie i w wielu innych
miejscach, w których brakuje rąk do pracy.
Przyjeżdżają z dziećmi – bo rozłąka jest
trudna także dla rodziców. Poza tym – oni nie
chcą tylko „słać pieniędzy” z Polski, pragną
też zmiany otoczenia dla swoich dzieci na
lepsze, tym bardziej, że często zamierzają
pozostać tutaj dłużej. Zatem obcojęzyczne
dzieci pojawiają się w naszych szkołach
coraz liczniej. Warunki podejmowania nauki
przez cudzoziemców w polskich szkołach są
określone przepisami, które nie załatwią
wszystkiego… Przepisy – to formalność,
tylko „jedna strona medalu”. Drugą - stanowi
codzienność i praktyka, czyli sposób wcielania w życie i realizacja tych przepisów.
Na tym etapie uczniowie z zagranicy bywają
czasem „kłopotem”, „problemem” – zwłaszcza dla nauczycieli, bo są źródłem zrozumiałych trudności dydaktycznych; wymagają dodatkowych ponadstandardowych rozwiązań, zabiegów organizacyjnych. Tymczasem dzieci przyjęte do polskiej szkoły
zgodnie z obowiązującymi przepisami czują
się w niej bardzo różnie… Ich samopoczucie,
a w efekcie nawet postępy w nauce, zależą od
wielu czynników, że tylko niektóre z nich dla
nas, nauczycieli, są możliwe do zidentyfikowania. A to są dzieci… Celowo podkreślam pojęcie: „dziecko”. Wbrew pozorom
nie jest ono do końca tożsame ze słowem
„uczeń”. Fakt – każde dziecko w pewnym
wieku staje się uczniem i wiemy, że na ogół
osiąga ono odpowiedni do wieku poziom
dojrzałości szkolnej. Zatem „uczeń” – to
osobnik wyposażony w odpowiedni zestaw
cech psychofizycznych i intelektualnych,
zapewniający mu funkcjonowanie w szkole
na poziomie jego możliwości… Można
i należy od niego wymagać, stawiać poprzeczkę na odpowiedniej wysokości.
Tymczasem bywa, że uczeń obcojęzyczny to
„terra incognita” także dla wnikliwego
nauczyciela. Nieznajomość języka polskiego
czyni nawet ze zdolnego dziecka ucznia „słabego”. To zrozumiałe – często funkcjonuje
„po omacku” – pozbawiony w obcej szkole
podstawowego „narzędzia” i klucza do sukcesu, jakim jest opanowanie języka w stopniu
wyższym niż tylko zdolność do podstawo-

wego komunikowania się z otoczeniem.
Wiadomo: jeśli – rozumiem – to zapamiętuję,
wnioskuję, reaguję i wykonuję... A jeśli NIE
ROZUMIEM lub rozumiem „piąte przez
dziesiąte”? Bywa, że rodzice ucznia – z racji
nieznajomości języka polskiego – nie są
w stanie udzielić polskim wychowawcom
i pedagogom ważnych informacji o swoim
dziecku. Dlatego raczej postrzegam w nim
„dziecko”, któremu bardziej trzeba pomóc,
otoczyć opieką, okazać troskę i empatię – niż
„ucznia”, wobec którego stosuję określone
dla „tubylców” kryteria wymagań. Takie
kryteria wobec uczniów obcojęzycznych –
zwłaszcza w pierwszych miesiącach pobytu –
należy odłożyć na bok lub stosować je
w wyselekcjonowanym zakresie. Nam, nauczycielom, którym przyszło pracować z cudzoziemcem, nie wolno zapominać o tym, że
wszelkie bariery komunikacyjne, społeczne
bądź kulturowe szalenie utrudniają funkcjonowanie ucznia w szkole i w środowisku…
Moje osobiste doświadczenia w pracy
w charakterze nauczyciela języka polskiego
jako obcego gromadziłam w dwóch różnych
placówkach oświatowych w Zielonej Górze
w ciągu ostatnich trzech lat (2016-2019).
Pierwszymi uczniami było przyrodnie rodzeństwo z okolic Kijowa. Dziewczynka – II
klasa gimnazjum, jej brat – o rok młodszy I gimnazjum. Przygotowywałam się z lękiem
do pierwszego spotkania z nimi. Dodatkowe
zajęcia z języka polskiego wyznaczono im
w osobne dni i godziny. Zakupiłam „Słownik
polsko-ukraiński”,
różne
kolorowanki,
książki z naklejkami, zeszyty ćwiczeniowe
dla uczniów klas początkowych z liniaturą
i wzorem alfabetu łacińskiego (wszak nasi
wschodni sąsiedzi nie posługują się tym
alfabetem!). Nade wszystko zakupiłam
prywatnie specjalistyczny zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauczania języka
polskiego jako obcego. Szczęśliwie – surfując po Internecie – znalazłam wiele wskazówek – łącznie z tą podstawową, że
nauczanie języka polskiego jako obcego
nie jest tym samym, co uczenie polskiej
literatury i gramatyki na lekcjach języka
polskiego z naszymi rodakami.
Estera i Mohammed (to ich imiona) bardzo
pozytywnie mnie zaskoczyli. I nie zmieniło
się to (moje odczucie podziwu) przez cały rok
pracy z nimi. Życzyłabym sobie i wszystkim
moim koleżankom takich solidnych, tak
pracowitych i tak zmotywowanych do pracy
uczniów! Ich świadectwa z biało-czerwonym
paskiem na koniec roku były w pełni
zasłużone ich rzeczywistymi umiejętnościąmi. Dość powiedzieć, że chcąc sprawdzić,
czy rzeczywiście Estera – jak twierdzi – nie
ma problemu z rozbiorem zdań wielokrotnie
złożonych, które omawiali na lekcjach języka
polskiego – dałam jej jakiś dwuwers z „Pana
Tadeusza”, który ona natychmiast i bezbłędnie wykreśliła, odpowiednio nazywając
zdania składowe tego wypowiedzenia. Tylko
niektórzy polscy uczniowie potrafili zrobić
to samo. Tymczasem Estera zaczęła uczyć się
języka polskiego samodzielnie zaledwie pół
roku przed przybyciem do Polski! Wykorzystując okoliczność ich stosunkowo
dobrej polszczyzny – lekcje przeprowadzałam często „w terenie” – byliśmy w muzeum,
w kawiarni, zwiedzaliśmy Zieloną Górę, jej
najciekawsze obiekty i zabytki. Dbałam
oczywiście o to, by w tych obiektach byli
w miarę samodzielni: np. kupowali sami

bilety do muzeum, zamawiali lody i napoje
w kawiarni, a w czytelni ogólnej WiMBP
umieli zapytać o określone pozycje czytelnicze. Oczywiście – taka organizacja zajęć była
możliwa tylko dlatego, że w dni zajęć z tymi
uczniami po prostu innych zajęć w szkole nie
miałam. Byłam „nauczycielem „dochodzącym”. Nie jest to na ogół „norma” i nie zawsze jednak jest „tak kolorowo” jak w powyżej
opisanym przypadku. Przybywają do nas
również dzieci nie tak zdolne, jak Estera
i Muhammed. Nie zawsze są tak śmiałe
i otwarte. I tu szczególnie potrzeba czujności
w ocenie i opiniowaniu ich możliwości
Nauczyciel „na etacie” z konieczności
pracuje indywidualnie z obcokrajowcem „na
wcisk”: albo przed swoimi lekcjami, albo po
ich skończeniu. Inaczej się nie da, bo plan
lekcji ucznia i nauczyciela na to nie
pozwalają. Tak więc oboje po całym dniu
pracy wśród wieloosobowych zespołów –
pracują właściwie „resztkami” sił. Tak się
złożyło w moim przypadku, że poloniści
moich obcojęzycznych podopiecznych nie
mogli (nie chcieli?) prowadzić z nimi zajęć
indywidualnych. Uważam to za okoliczność
utrudniającą tym nauczycielkom właściwą
ocenę możliwości i postępów ucznia. O ile
nie był to wielki problem w przypadku
wcześniej opisanego rodzeństwa, które przebojem przeszło przez pierwszy rok pobytu
w polskiej szkole, to już w przypadku ucznia
tegorocznej 7 klasy szkoły podstawowej
skończyło się, uważam, porażką, jaką było
wystawienie mu z języka polskiego oceny
dopuszczającej na koniec roku. Traktuję to
również jako porażkę osobistą. Po prostu
dałam się zaskoczyć informacją o takiej
ocenie końcowej ucznia. Zawiódł kontakt
między mną a polonistką Żeni. Nie miałam
wglądu do dziennika jego klasy (e-dziennik),
a Żenia zawsze uspokajająco wypowiadał się
na temat swoich postępów i prac na „klasowych” lekcjach języka polskiego. Nasze
(polonistek) rozmowy dotyczące ucznia
okazały się – w kontekście tej końcoworocznej oceny – niekonstruktywne i powierzchowne. Koleżanka nie zgłosiła ze swej
strony jakichkolwiek oczekiwań dotyczących
mojej pomocy uczniowi w zakresie realizacji
podstawy programowej, ja – skupiałam się na
zadaniach mających chłopcu ułatwić samodzielne funkcjonowanie poza szkołą, w różnych życiowych sytuacjach. Często dopytywałam go o pracę bieżącą na lekcjach, wyniki
prac kontrolnych i sprawdzianów, ale chłopiec nie zgłaszał, że ma trudności. Ćwiczenia
i pisemne zadania gramatyczne zadawane
przeze mnie tak do domu, jak podczas zajęć
ze mną wykonywał chętnie i ze zrozumieniem.. Jednak moje indywidualne lekcje nie
miały wpływu na ocenę końcową tego
ucznia. Nie było nawet ustalenia, żeby tak
zrobić. Dziś myślę, że Żenia za to nasze
„niedogadanie” zapłacił. Oby tylko byle jaką
oceną, oby nie rezygnacją i zniechęceniem do
dalszych wysiłków. Na ostatniej z nim lekcji
– już po klasyfikacji – próbowałam wyjaśnić,
dlaczego ma ocenę dopuszczającą z języka
polskiego. Chłopiec był wyraźnie zażenowany i powołując się na swoją polonistkę,
stwierdził, że: „Sama pani (...) powiedziała,
że język polski jest trudny”. Na moje pytanie,
czy kiedykolwiek zgłosił swojej polonistce,
że czegoś nie zrozumiał, zapytał o coś,
poprosił o dodatkowe wyjaśnienie – jednoznacznie zaprzeczył. I tak się stało, że w tym
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momencie pojawiła się w klasie koleżanka –
polonistka Żeni. Na moje pytanie, czy z kolei
ona kiedykolwiek podczas lekcji sprawdziła,
dopytała, co z niej zrozumiał Żenia, padła (w
obecności chłopca) – zdecydowana odpokszość z nas, w pracy z takim uczniem
zmuszona jest do poszukiwania samodzielnych rozwiązań. Z moich obserwacji
wynika, że na ogół radzimy sobie z tym
problemem indywidualnie, często samodzielnie, metodą „prób i błędów”. Uważam,
że tylko indywidualne podejście do ucznia,
ale ustalone w zespołowej pracy nauczycieli z udziałem pedagoga i psychologa
szkolnego umożliwi tej grupie uczniów
zagranicznych drogę do sukcesu na miarę ich
własnych możliwości. Istotne jest, by w
sposób adekwatny do ich potrzeb wspierać
cudzoziemców tak w zakresie uczenia się

wiedź: „Nie, niczego od niego nie chciałam”.
Wiadomo, że nie jest możliwe przygotowanie
kadry pedagogicznej do rozwiązywania
wszystkich nieoczekiwanych sytuacji. Więjęzyka polskiego jako obcego, jak wyrównywania przez nich różnic programowych
i zaległości szkolnych (a w obu przypadkach
to problem, by je ustalić!), a także stworzyć
im przestrzeń do rozwijania własnej
tożsamości kulturowej, religijnej oraz integracji międzykulturowej. Wyzwanie, jakim
jest w miarę skuteczna praca z uczniem
obcojęzycznym, wymaga z całą pewnością
od nauczycieli dociekliwości, uporu i gotowości do samokształcenia oraz dokształcania
się. Tylko tyle i… aż tyle. Czyli – jak zwykle.
Nic nowego.

Halina Ratajczak - emerytowany
nauczyciel gimnazjum
Od redakcji:
Autorka w artykule przytoczyła przepis 1 (- art. 165 i 166 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz
rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w
sprawie kształcenia osób niebędących
obywatelami
polskimi
oraz
osób
będących obywatelami polskimi, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655).

BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021
Bardzo Młoda Kultura (BMK) to II edycja trzyletniego programu dotacyjnego Narodowego
Centrum Kultury, zaplanowana na lata 2019-2021. Zadaniem programu jest projektowanie,
testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury.
Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury,
szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi
działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na
sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod
edukacji kulturalnej i animacji kultury. Wypracowane rozwiązania mają wejść w zakres
systemowej pracy z młodzieżą.
Jak to działa? Programem zarządza NCK i udziela dofinansowań na planowane działania. Na
ich realizację przeznacza 2 mln złotych rocznie. NCK – w programie pełni ono ważne funkcje
koordynujące całość prac, odpowiada za organizację spotkań i wymianę wiedzy między
operatorami, nadaje kierunek pracom diagnostycznym, które realizują operatorzy, wspiera
operatorów w diagnozach i autoewaluacji, w tym pomaga wypracować narzędzia badawcze.
Realizuje promocję na poziomie ogólnopolskim oraz zapewnia ewaluację zewnętrzną
programu.
Przewidziano następujące terminy realizacji: od 29 kwietnia do 12 listopada 2019 roku;
od 1 stycznia do 12 listopada 2020 roku; od 1 stycznia do 12 listopada 2021 roku.
Więcej na stronie internetowej: Narodowego Centrum Kultury

LUBUSKI TEATR W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA
DO LABORATORIUM TWÓRCZEGO
Nowa przestrzeń w Lubuskim Teatrze to miejsce spotkań ze sztuką oraz teren wielu działań
czy eksperymentów. To znaczy, że do Laboratorium może przyjść każdy bez względu na wiek
czy zdolności artystyczne, by odkrywać, bawić się, współdziałać z innymi i relaksować się.
Warsztaty artystyczne tworzone są z myślą o różnych grupach pokoleniowych, w tym
seniorach. Pracownicy teatru pokazują dzieciom magiczny świat sztuki poprzez zaproszenie
ich do tworzenia i udział w lekcjach teatralnych.
Dla widzów rozszerzono konteksty przedstawień z teatralnego repertuaru poprzez organizowanie spotkań, wykładów, projekcji, koncertów i warsztatów. Dzięki temu widzowie mają
możliwość wymiany refleksji po spektaklu. Jest to rodzaj wsparcia dla nauczycieli, bo mogą
wykorzystać w swojej pracy potencjał, jak daje teatr i wszystko, co jest z nim związane.
W Laboratorium pomyślano też o spotkaniach rodzinnych, podczas których można odkryć
potencjał twórczy dziecka i jego opiekunów. Teatr dociera też do osób wykluczonych
i niekorzystających na co dzień z propozycji artystycznych i edukacyjnych Lubuskiego Teatru.
Wielofunkcyjna sala przeznaczona na działania warsztatowe, lekcje i konferencje, koncerty,
projekcje filmowe, małe formy teatralne i wystawy powstała dzięki dofinansowaniu
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura
kultury” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w roku 2017.
/Źródło: teatr.zgora.pl/
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● REFLEKSJE ● POLEMIKI ● DYWAGACJE
PO CO W SZKOLE
OCENA?
Lech Sałaciński
W najbardziej ogólnym rozumieniu przyjmuje
się, że ocena szkolna jest umownym6
odzwierciedleniem (zapisem) stopnia lub zakresu opanowania przez uczniów określonych
treści lub/i umiejętności. Ocenie szkolnej
przypisuje się zazwyczaj cztery główne
funkcje. Są to: organizacyjna, dydaktyczna,
selekcyjna i wychowawcza.7 W ramach funkcji organizacyjnej i dydaktycznej zakłada się,
że ocena ma być swoistą informacją dla
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
o poziomie wiedzy i umiejętności, które
opanował uczeń. Ocena szkolna ma zatem
bezpośrednie przełożenie na organizację
i przebieg procesu nauczania oraz uczenia się.
Z jednej strony nauczyciel na podstawie
uzyskiwanych przez uczniów ocen podejmuje
szereg decyzji, które mają bezpośredni wpływ
na
realizowany przez niego proces
dydaktyczny, z drugiej zaś – mówiąc o funkcji
dydaktycznej oceny, czasem nazywanej
funkcją formującą - ocena powinna jasno
informować ucznia o tym, co już osiągnął,
a co powinien jeszcze poprawić. Ocena
powinna zatem służyć uczniowi jako narzędzie autokontroli w doskonaleniu procesu
uczenia się. Jak zaznacza B. D. Gołębniak,
„systematyczne otrzymywanie przez uczniów
informacji dotyczących własnego uczenia się –
jego przebiegu, mocnych i słabych stron –
ułatwia im budowanie metawiedzy, zachęca do
podejmowania odpowiedziałności za uzyskiwane rezultaty oraz pomaga rozwijać umiejętności niezbędne do uczenia się” 8.
W obu przypadkach, aby ocena wypełniała
powierzone jej zadania, konieczna jest odpowiednia komunikacja pomiędzy szkolnymi
podmiotami. Niestety „proza życia codziennego” pokazuje, że komunikacja ta nie zawsze
przebiega właściwie, nade często zaburzana
jest różnymi czynnikami. W takich przypadkach ocena przestaje spełniać swoją informacyjną rolę. Jeśli weźmiemy pod lupę szkolną
praktykę, to wcale nie tak trudno będzie nam
zapewne odnaleźć nauczycieli, którzy w dalszym ciągu traktują ocenę szkolną jako swoiste
tabu, do którego tajemnic mają dostęp
wyłącznie oni sami. Dowodzą tego dostępne w
literaturze przedmiotu raporty badawcze9.
Można w nich odnaleźć skarżące się wypowiedzi uczniów na to, iż często w ogóle nie
wiedzą jak, kiedy oraz za co są oceniani. Tezę
tę potwierdzają też potoczne obserwacje lekcji,
podczas których jakże często usłyszeć można
skierowane od uczniów do nauczyciela pytanie: „Proszę pani/pana, to zadanie jest na
ocenę?”; „Jaką otrzymałem ocenę?”; „Koleżanka/kolega miał tak samo i otrzymali inną
ocenę”; „Czy i jak można poprawić otrzymaną
W różnych krajach przyjęto rozmaite sposoby
umownego zapisywania ocen: w postaci cyfrowej, np. od 1-6 (Polska), od 6 – 1 (Niemcy). Skala
tych ocen może być bardzo wąska, jak np. w Japonii od 1-3 lub rozszerzona, np. we Francji od 1 do
20. Oceny mogą być zapisywane również w postaci liter, np. od A do F (np. USA, Kanada) bądź
w postaci różnych symboli i piktogramów, np.
„chmurka”, „słoneczko”, „kwiatuszek”, „serduszko” itp.
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ocenę?” W takich przypadkach zatem mamy
raczej do czynienia nie z informacyjną funkcją
oceny szkolnej lecz z jej dysfunkcją.
Informacyjna dysfunkcja oceny szkolnej występuje również wtedy, gdy nauczyciele,
wbrew przyjętym zasadom, w dowolny sposób
zmieniają przyjętą formalnie formę jej zapisu,
np. rezygnują z jej cyfrowego wyrazu na rzecz
np. chmurki, słoneczka, kropki, literki, plusika,
minusika lub rozszerzają luźno skalę ocen np.
o kolejne minusy czy plusy. W takich
przypadkach ocena szkolna przestaje być po
prostu czytelna dla ucznia, czy jego rodzica.
Nie jest też ona czytelna dla innych nauczycieli
pracujących z danym uczniem.
Największy jednak problem oceny szkolnej
związany jest z jej obiektywnością. Na pewno
każdemu z nas przytrafiła się w życiu szkolnym
sytuacja, w której czuliśmy wyraźny dyskomfort związany z wystawioną przez nauczyciela
oceną. W naszym, subiektywnym odbiorze
otrzymana ocena była po prostu niesprawiedliwa. Może warto w tym miejscu postawić
pytanie: jak oceniać, aby wyeliminować raz
na zawsze pojawiające się u uczniów
subiektywne poczucie niesprawiedliwości
wystawionej mu przez nauczyciela oceny?
We współczesnej dydaktyce w ocenianiu
zauważalne są dwie tendencje, tradycje ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów: behawiorystyczna i konstruktywistyczna. Przedmiotem oceny w podejściu behawiorystycznym jest wiedza faktograficzna i niekoniecznie powiązane z nią umiejętności. Czynność
oceniania stanowi formę wyizolowaną
z nauczania. Dominującą strategią jest w tym
przypadku test wielokrotnego wyboru. Nie
wymaga on wiązania odpytywanych treści
z życiem. Uczeń ma wykazać się jedynie
wiedzą podręcznikową. Kryteria oceny do tego
zazwyczaj nie są jasne. Ocenia się wyłącznie
pojedyncze atrybuty, np. izolowaną wiedzę
i nienazwane jasno umiejętności pojedynczego
ucznia.10 W podejściu konstruktywistycznym
natomiast, które w ostatnich latach jest mocno
lansowane w Polsce pod nazwą „oceniania
kształtującego”, przedmiotem oceny mają być
praktyczne operacje na wiedzy. Samo ocenianie wpisane jest w konkretne sytuacje, najczęściej powiązane z realnym życiem. Ocenianie ma być zintegrowane z nauczaniem
i uczeniem się. W tym podejściu bardzo istotną
rolę odgrywają kryteria oceny, które muszą
być jasne i upublicznione. Twierdzi się, że
ocenianie ma mieć charakter holistyczny
i wielowymiarowy. Zdolność do współpracy
i jej produkty stać się mają na równi ważne, jak
posiadana przez ucznia wiedza oraz dokonywane przez niego operacje myślowe.11
Niestety pomimo wielu prób i wysiłków
doskonalenia systemu szkolnego oceniania
7

K. Konarzewski, Program szkolny, w: Sztuka
nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski,
Warszawa 2004, s. 225.
8 B. D. Gołębniak, Egzaminy i ocenianie szkolne,
w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 2,
red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003,
s. 206.
9 L. Sałaciński, The Practice of Assessing the
Achievements of Students in the Polish School –
Research Report, w: Changes In Student
Achievement Assessment System In Selected
European Countries – a Comparative Study, red.

oraz nadania mu przynajmniej w kilku aspektach atrybutów obiektywizmu i rzetelności, to
szkolna rzeczywistość12, jak i cała historia
szkoły, instytucji edukacyjnej, pokazuje, że nie
wszyscy nauczyciele po prostu chcą w tym
obszarze zmian. W grupie natomiast tych nauczycieli, którzy są wprawdzie przekonani do
potrzeby oceniania konstruktywistycznego, nie
wszyscy spośród nich potrafią poradzić sobie
z podjętym wyzwaniem i przestawieniem się na
inny sposób ewaluacji osiągnięć uczniów.
Może warto zatem postawić kilka zasadniczych pytań: po co w ogóle w szkole ocena,
jaka ma być jej rola i zadania, komu ta
ocena jest właściwie potrzebna oraz czy
możliwe jest w ogóle stworzenie takiego
sytemu oceniania szkolnego, którego wyznacznikiem będzie rzetelność informacji
i obiektywność wyrażanych ocen? Dotychczasowe doświadczenia autora niniejszego
artykułu skłaniają do stwierdzenia, że ocena
w szkole nie jest konieczna, czasem staje się
wręcz czynnikiem patogennym w działaniach
szkoły. Prawdopodobnie nie będzie też w ogóle
możliwe stworzenie takiego rozwiązania, który
uczyni z oceny obiektywny instrument informowania o postępach uczniów.
Gdy odwołamy się do definicji terminu ocena
i przyjmiemy tę definicję jako wiążącą również dla oceny szkolnej, to rozumieć ją należy
jako swoisty sąd wartościujący, który jest wynikiem odniesień komparatywnych, ustalenia
przez pryzmat wewnętrznych wartości lub
przyjętych dowolnych innych kryteriów porównawczych stopnia zgodności lub rozbieżności od postulatywnych wyobrażeń obiektu
oceny. Jeśli zatem przymniemy, że ocena,
w tym ocena szkolna, jest odmianą sądu
wartościującego, to przypomnieć należy, że
indywidualny świat wewnętrznych wartości
człowieka kształtuje się zawsze w oparciu
o subiektywne przekonania i doświadczenia
osoby, która te wartości uznała za swoje.
Wprawdzie ludzie mogą mieć podobne przekonania oraz doświadczenia, w rezultacie mogą
w dużym zakresie kierować się podobnymi
wartościami, to wcale nie stanowi, że wszystkie
wrażane jednostkowo sądy czy oceny staną się
przez to obiektywne. I tu zaczyna się najistotniejsza trudność w przypadku oceny
szkolnej: do czego/kogo porównać osiągnięcia pojedynczego, indywidualnego ucznia?
Do nauczyciela, np. jego wiedzy czy umiejętności? Do zakresy wiedzy i umiejętności, które
w jego przekonaniu przekazał on w procesie
nauczania swoim uczniom a oni powinni
to wszytko od niego przyjąć i potem utrwalić?
A może do poziomu osiągnięć uzyskiwanych
przez rówieśników danego ucznia, kolegów
z klasy, innych uczniów? Być może, co dziś
jest niezwykle modne, w dokonywanych porównaniach odnosić się do ustalonych odgórnie
standardów wiedzy i umiejętności dla danego
poziomu rozwoju ucznia? A może do życzeL. Sałaciński, A. Seidel, Kraków 2007, s. 83 –
139.
10 B. D. Gołębniak, Egzaminy i oceanie szkolne,
w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z.
Kwieciński, B. Śliwerski, t. 2, Warszawa 2003, s.
211.
11 Ibidem, s. 212.
12 Patrz m.in.: Changes In Student Achievement
Assessment System In Selected European
Countries – a Comparative Study, red. L.
Sałaciński, A. Seidel, Kraków 2007.
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niowych postulatów i wyobrażeń w tym
zakresie niektórych osób, np. polityków czy
oświatowych decydentów?
W każdym z wymienionych przypadków możliwych porównań (czytaj: możliwej oceny)
dusza pedagoga-humanisty, dla którego fenomen osobniczy człowieka, jego niepowtarzalność i odrębność stanowią podstawę nowoczesnej edukacji, będzie się ostro buntować.
W żadnym przypadku nie będzie słuszne odniesienie osiągnięć ucznia do potencjału doświadczonego nauczyciela. Prawidłowości wyjaśniające swoistość transferu wiedzy w relacjach
nauczyciel – uczeń również zaprzecza twierdzeniom, że to co przekazywane, jest w takiej
postaci odbierane. W innym przypadku, gdy
będziemy porównywać ucznia do innych bądź
ustalonych standardów rozwojowych, to gdzie
jest wtedy miejsce dla indywidualności ucznia,
jego osobniczo zróżnicowanego rozwoju?
Standard to przecież opis średnich, możliwych
do uzyskania w danej populacji ludzi i w
danym obszarze działania osiągnięć. Co zrobić
wtedy z uczniem, który boryka się z szeregiem
trudności lub uczniem, który jest wybitnie
zdolny? Tu nie ma dla nich przecież miejsca.
Dominacja większości i średniości zawsze
eliminować będzie sprawiającą problem
„niepokorną indywidualnością”.
Ocena szkolna przez subiektywność i porównawcze odniesienia nie będzie więc prawdopodobnie nigdy dawać uczniowi i jego rodzicom rzetelnej informacji zwrotnej o faktycznych postępach. Do tego wszystkiego dochodzą zadania związane z funkcją selekcyjną
oceny. Funkcja selekcyjna po pierwsze mówi
o tym, że ocena szkolna powinna stać się
podstawą decyzji edukacyjnych, które usprawnić mają przebieg procesu nauczania i uczenia
się. Po drugie zakłada, że ocena poprzez swój
selekcyjny charakter w dużej mierze decyduje
o przebiegu kariery szkolnej i zawodowej ucznia, tym samym o jego przyszłości. Ocena końcowa (sumująca) staje się przecież podstawą
promocji ucznia do następnej klasy, co w istotny sposób decyduje o przebiegu całej ścieżki
edukacyjnej danego ucznia.
Wiele emocji wywołuje też wychowawcza
funkcja oceny i wynikające z niej zadania.
W rozumieniu tej funkcji ocena jest środkiem
szkolnego wychowania, który ma wzmacniać
lub tłumić określone formy zachowań ucznia.13
Podkreśla się tu jej stymulujący dla rozwoju
walor. Ocena ma zachęcać ucznia do uczenia
się, motywować go do podejmowania wysiłku
na rzecz samorozwoju, wzbudzać dysonans
poznawczy, wzmacniać w nim chęć rekonstruowania wiedzy osobistej oraz pobudzić go do
podejmowania dalszych wysiłków na rzecz
podwyższania własnych osiągnięć.14 W myśl
tej funkcji ocena ma też inspirować ucznia do
samodzielnego odkrywania nowych obszarów
działania i wiedzy, rozbudzać w nim dążenie do
zrobienia czegoś, co przynajmniej w jego
oczach ma duże znaczenie.15

wychowanie jest realizowane w nierozerwalnym związku z pracą dydaktyczną, tym samym
wprowadził na trwale do współczesnej dydaktyki, nowoczesne na ówczesne czasy, pojęcie
„nauczania wychowującego16. Wyraźnie podkreślał jednakże, że są to procesy autonomicznie, odrębnie przebiegające, w trakcie których
realizowane są odmienne cele. Do realizacji
tych celów stosowane są specjalne, specyficzne
tylko dla danego procesu formy i metody pracy.

Szanowni Państwo!

Niezasadne zatem, a nawet wręcz niedopuszczalne z punktu widzenia zasad pedagogiki jest
więc mieszanie bądź zamienne stosowanie
metod i form dydaktyki z formami i metodami
wychowania. Niestety w praktyce szkolnej jest
to niemalże codzienność. Tak też sugerować
mogą postulaty opisywane w wychowawczej
funkcji oceny. Skutkiem tego jest np. mylenie
oceny szkolnej z karą bądź nagrodą, sprawdzonych sposobów wychowawczego działania.
Kara i nagroda służą do modyfikowania zachowań człowieka działając bezpośrednio na
wolicjonalno-emocjonalną stronę osobowości.
Ocena natomiast ma informować o postępach
w rozwoju ucznia. Kara i nagroda więc, nie
ocena szkolna, jest właściwym środkiem
wzmacnia pozytywnego lub negatywnego
motywacji ucznia. To w wyniku zastosowania
kary lub nagrody modyfikujemy zachowania
ucznia, sprawiamy, że zaprzestaje on działań
niepożądanych bądź wzmacniamy chęć do powielania tych zachowań, które są właściwe.
Jeśli zatem kara i nagroda będą zamiennie
stosowane z oceną, to traci na tym głównie
informacyjna warstwa oceniania. Patrząc np.
na wystawioną uczniowi pozytywną ocenę,
inny nauczyciel, który tej oceny nie wystawił
bądź rodzic ucznia tak naprawdę nie wie, czy
odnosi się ona do konkretnych osiągnięć ucznia
czy jego zachowania. Mówiąc wprost: czy
wykonał prawidłowo jakieś zadanie, czy był
pilny i posłuszny?

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze, po blisko dwudziestu latach postanowił wrócić
do sprawdzonych praktyk czyli
wydawania
Pisma
Lubuskich
Nauczycieli „Grono”.
Powołując się na zdecydowanie
niższe koszty i ekologię – czasopismo
ukazuje się wersji elektronicznej
na stronie ODN www.odn.zgora.pl
i facebooku.
Kolejny numer GRONA ukaże się
na przełomie grudnia 2019/stycznia
2020. Zapraszam do współpracy
i proszę o nadsyłanie materiałów
związanych z Państwa pracą, jej
blaskami i cieniami (np. artykułów
na temat dobrych praktyk, relacji,
listów do redakcji, pytań, opinii,
prac plastycznych, zdjęć, humoru
zeszytów, itp.).
Na materiały od Państwa czekam
do 15 listopada 2019 roku. Proszę je
przysyłać na e-mail:
E.Duma@odn.zgora.pl lub na adres
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze.

W wychowawczej funkcji oceny postuluje się
nadto, aby uczniowie w jak największym stopniu partycypowali w ocenianiu swoich osiągnięć. Aktywne współuczestnictwo uczniów
w procesie oceniania szkolnego ma być jednym
z przejawów podmiotowego ich traktowania.
Niestety, nader często ocena staje się narzędziem zewnętrznej kontroli, co składnia osoby
dokonujące tej kontroli do utajniania całego
procesu, o czy wspomniano już wcześniej.
Brak partycypacji uczniów w procesie oceniania osłabia dodatkowo przekonanie uczniów
o obiektywności oceny, redukuje zwykle ich
poczucie odpowiedzialności za własne działania, porażki i sukcesy.

Z okazji nowego roku szkolnego
życzę Państwu przygody edukacyjnej
w towarzystwie dzieci, młodzieży
i ich rodziców oraz kolegów nauczycieli, rozwijania pasji, również tych
pozazawodowych, energii twórczej
oraz pogody ducha.

Na koniec niniejszych rozważań warto może
przytoczyć myśl i jeden z głównych dezyderatów pedagogicznych znanego pedagoga,
twórcy tzw. „nowoczesnej szkoły francuskiej”,
Celestyna Freineta17, który postuluje, aby ze
szkoły wyprowadzić ocenę całkowicie i zrezygnować z niej raz na zawsze. Tylko wtedy
bowiem możliwe stają się rzetelna realizacja

Postulowane w tym względzie zadania oceny
szkolnej wybrzmiewają niezwykle interesująco. W istocie jednakże przeczą prawidłowościom współczesnej pedagogiki. Już w XIX w.
J. F. Herbart pisał wprawdzie, że szkolne

Niech jesień w szkole będzie pełna
inspiracji i kolorów…

Ewa Duma
Redaktor Naczelna

dr Lech Sałaciński
nauczyciel konsultant
ODN w Zielonej Górze

Tamże, s. 265.
J.F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona
z celu wychowania, Warszawa 2007.
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Ibidem.
M. Chomczyńska – Rubacha, Szkolne
środowisko uczenia się, w: Pedagogika, red. Z.
Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 2,
s.262 – 267.

humanistycznych wyznaczników nauczania
i wychowania oraz urzeczywistnienie idei
nowoczesnej edukacji szkolnej.

C. Feinet, O szkołę ludową. Pisma wybrane,
Wrocław 1976.
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AKTYWNOŚĆ
RODZICÓW
W PROCESIE WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECKA
Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIĄ
Ewa Janion
WPROWADZENIE

Cechy, z którymi dziecko przychodzi na świat,
i które są jego genetycznym wyposażeniem
(np. płeć, temperament, potencjał rozwojowy,
zdolności i ograniczenia), jakość środowiska
społecznego, w którym wzrasta i charakter
interakcji społecznych oraz różnorodność
dziecięcych poznawczych doświadczeń indywidualnych, decydują w głównej mierze o specyficznym, wyjątkowym dla każdej jednostki
torze rozwojowym.
Większość dzieci rozwija się prawidłowo pod
względem fizycznym i psychicznym: rosną,
przybierają na wadze, zadają coraz bardziej
dociekliwe pytania, posiadają adekwatny do
wieku zasób wiedzy i umiejętności. Inne rozwijają się wolniej, nieharmonijnie, nieprawidłowo. Odbiegają poziomem rozwoju od
swoich rówieśników, nie mogą sprostać oczekiwaniom rodziców, przedszkola, szkoły, otoczenia, doświadczają wielu niepowodzeń
w różnych środowiskach i sytuacjach.
Analizując trudności rozwojowe dziecka
Lesław Pytka (2003, s. 900) podkreśla znaczenie dwóch grup czynników o charakterze
socjokulturowym oraz biopsychicznym. Czynniki socjokulturowe to głównie niedostatki
środowiska rodzinnego, w którym wychowuje
się dziecko, związane z nadmiernym rygoryzmem lub zaniedbaniem, pozostawieniem
dziecka samemu sobie. Czynniki biopsychiczne wiążą się przede wszystkim z zaburzeniami rozwojowymi, długotrwałymi
chorobami.
Wskazując na możliwe nieprawidłowości
w przebiegu rozwoju dziecka Anna Brzezińska
używa terminu „układ ryzyka". Dzieci z układu
ryzyka, to te dzieci, „których zasób doświadczeń jest tak ubogi i tak mało zróżnicowany, że
nie pozwala im ani na aktywne i efektywne
dopasowanie otoczenia do siebie, ani na spełnienie wymagań tego otoczenia” (A. Brzezińska 2003a, s. 13). Przyczyny nieprawidłowości rozwojowych, zdaniem autorki,
zawierają się nie w dwóch, a w trzech grupach
czynników: środowisku życia dziecka, zasobach dziecka oraz jakości dopasowania wymagań otoczenia społecznego wobec dziecka.
Obie przytoczone koncepcje wskazują na znaczenie środowiska rodzinnego.
Rodzice dziecka, którego rozwój nie przebiega
prawidłowo, odbiega od normy, stają w obliczu
wielu nieoczekiwanych i trudnych wyzwań.
Niektórych z nich nie rozumieją, z wieloma nie
są w stanie sobie poradzić bez pomocy innych.
Opieka nad takim dzieckiem i jego wychowanie wymaga od nich znacznie więcej kompetencji i umiejętności, niż w przypadku dzieci
zdrowych. Dochodzi do tego, konieczność
wspomagania rozwoju dziecka, zaangażowania
się w procesy jego leczenia i rehabilitacji.
Sytuacje te nierzadko przerastają rodziców,
wzbudzają lęki, wątpliwości, brak wiary w skuteczność podejmowanych działań lub przeciwnie - oczekiwanie na cud całkowitego wyleczenia i usprawnienia dziecka. Na ich barkach

spoczywa wielki ciężar odpowiedzialności, bo
przecież, jak twierdzi A. Brzezińska (2000), to
przede wszystkim rodzice w głównej mierze
stwarzają kontekst dla jego rozwoju.

Wspieranie przez nich funkcjonowania rodziny
ma sprzyjać coraz lepszemu funkcjonowaniu
dziecka. Zatem współczesne podejście charakteryzuje się:
•

RÓŻNE KONCEPCJE PROCESU
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W literaturze przedmiotu definiowane jest
głównie wczesne wspomaganie rozwoju, które
dotyczy dzieci w okresie od urodzenia do
momentu podjęcia nauki w szkole. Określenie
„wczesne" podkreśla niezwykle istotny aspekt
jak najszybszego rozpoczęcia tego procesu, na
skutek wnikliwej i specjalistycznej diagnozy.
Jednakże wspomaganie dziecka w rozwoju
musi być obecne także w następnych latach.
Rozwój dziecka może być zakłócony także w
starszym wieku, na skutek pojawienia się
czynników zakłócających prawidłowy dotychczas progres (np. wypadki, choroby, traumatyczne przeżycia). Wielu autorów wskazuje,
że wspomaganie rozwoju może, a niekiedy
powinno wykraczać także poza ramy dzieciństwa (za: I. Chrzanowska 2015).
Zdaniem G. Kowalczyk i T. Opolskiej (za: G.
Kowalczyk 2007) wspomaganie rozwoju to
„złożony, interdyscyplinarny proces, na który
składają się działania stymulujące sfery: fizyczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną.
W aspekcie pragmatycznym oznacza to wielość
i różnorodność podejmowanych działań,
których celem jest kształtowanie i rozwijanie
umiejętności życiowych, rozumianych jako
skuteczne porozumiewanie, podejmowanie
decyzji, rozwiązywanie problemów, radzenie
z emocjami, samoświadomość".
Zainteresowanie wspomaganiem rozwoju ma
kilkudziesięcioletnią tradycję. Na przestrzeni
lat zmieniło się jednak podejście do realizacji
tego procesu. Pierwotnie wiodącą rolę przypisywano specjalistom, którzy w ośrodkach
terapeutycznych i rehabilitacyjnych realizowali
swoje zadania, często pomijając współpracę
między sobą. Słaba też była współpraca z rodzicami wspieranego dziecka, bowiem byli oni
uznawani za osoby niekompetentne w tym
zakresie. Podejście to ugruntowane jest w paradygmacie biomedycznym. Zdaniem A. Brzezińskiej (2003b) niesie za sobą wiele negatywnych następstw, do których zaliczyć należy:
•

•
•
•
•

zwolnienie osób najbliższych dziecku (rodziców) z odpowiedzialności za rezultaty
i konsekwencje uruchamianych wobec
dziecka działań,
przyzwyczajenie rodziców do pomocy
z zewnątrz w różnych sytuacjach,
stałe wzrastanie liczby problemów zgłaszanych przez rodziców do specjalistów,
kształtowanie się w rodzicach postawy
roszczeniowej,
pojawienie się w świadomości rodziców
poczucia braku kompetencji.

Tradycyjne podejście podkreślające rolę i zaangażowanie specjalistów stopniowo zmieniało się. Obecnie zostaje zastąpione nowym,
które zasadniczą rolę przypisuje rodzicom
dziecka. Podejście to nazywane jest systemowo-ekologicznym. A. Twardowski wskazuje, że wypływa ono z paradygmatu skoncentrowanego na rodzinie. Zdaniem autora (2013,
2014) zmiana polega na „odejściu od oddziaływań prowadzonych bezpośrednio z niepełnosprawnym dzieckiem na rzecz współpracy
z rodziną i budowania partnerskich relacji z jej
członkami". W tej perspektywie specjaliści stają się partnerami i pomocnikami rodziców, wierząc, że rodzina zdolna jest do podejmowania
samodzielnych decyzji dotyczących dziecka.

•
•
•

koncentracją na rodzinie i środowisku
życia dziecka,
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka i rodziny,
przeniesieniem procesu wspomagania rozwoju do środowiska domowego,
współpracą specjalistów z rodzicami –
równorzędną ich rolą w terapii.

RODZICE W PROCESIE WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECKA

Współczesne podejście do procesu wspomagania rozwoju dziecka wskazuje, że roli rodziców w oddziaływaniu na jego rozwój nie da
się nikim i niczym zastąpić. To oni najlepiej
znają i rozumieją swoje dziecko, ponieważ łączy ich szczególny rodzaj więzi emocjonalnej,
która ułatwia porozumiewanie nawet wówczas,
kiedy zaburzona jest komunikacja werbalna.
Ich intuicja często wskazuje, że mimo braku
wyraźnych nieprawidłowości, ich dziecko rozwija się lub zachowuje inaczej niż pozostałe
dzieci, w ich świadomości pojawia się niepokój
spowodowany nieokreśloną „dziwnością dziecka". To oni niekiedy zauważają coś, czego nie
jest w stanie dostrzec czy wywołać w swym
gabinecie specjalista, a co może być istotnym
objawem diagnostycznym. Mają z nim stałe
kontakty w różnych sytuacjach i o różnych
porach. Obecność rodziców daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wielu specjalistów słusznie uznaje, że rodzic jest najlepszym „ekspertem od własnego dziecka” (A. Mysakowska
- Adamczyk 2013).
Nie wszyscy rodzice, których dziecko wykazuje nieprawidłowości lub opóźnienia rozwojowe posiadają cechy, które pozwalają na prawidłową realizację pojawiających się zadań
i wyzwań. Optymalne ich wypełnianie wymaga
wiedzy, umiejętności, znacznego potencjału
motywacji, czasu, odpowiednich zasobów materialnych, sił fizycznych oraz odporności emocjonalnej. Przy tym ich długotrwałe obciążenie fizyczne i psychiczne, a także częste
przeżywanie stresów wpływać może na nich
destrukcyjnie (A. Nowicka, E. Janion 2005).
Zaangażowanie rodziców we wpieranie rozwoju dziecka określa cel, którym jest poprawa
jego psychofizycznego stanu. J. Reykowski
(1992, s. 85) podkreśla, że „człowiek musi
mieć choćby słabą nadzieję, że cel, o który
chodzi, da się osiągnąć (...). Przekonania takie
tworzą się na podstawie nagromadzonej przez
czło-wieka wiedzy, która umożliwia orientację
w aktualnej sytuacji i ocenę możliwości."
Zdaniem autora wiedza ta ma złożony charakter, ponieważ dotyczy: zarówno obecnej,
jak i przyszłej sytuacji jednostki, możliwości
obiektywnych, jak i własnych kompetencji dotyczących realizacji celu, oraz ewentualnej pomocy, jaką osoba mogłaby uzyskać od innych.
Niewiedza lub wiedza niepełna wprowadza
rodziców w stan niepewności, co może ograniczać ich aktywność. Niepewność hamująca
ich działanie najczęściej dotyczy trzech aspektów (por. J. Reykowski, 1992, s. 85-86):
•

materialnych warunków działania - rodzice
zadają sobie pytania, czy np. dysponują
odpowiednim miejscem w domu do pracy
z dzieckiem, czy posiadają odpowiednie
sprzęty lub pomoce konieczne do wyko-
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•

•

rzystania, czy stać ich na ich zakup niezbędnego wyposażenia;
społecznych warunków działania - rodzice
mogą mieć wątpliwości, co do aktywnego
wsparcia ze strony innych, zarówno specjalistów, jak i osób prywatnych (krewnych, przyjaciół, wolontariuszy); czy mogą
liczyć na otwartą, zaangażowaną postawę
z ich strony, jak będzie przebiegała ewentualna współpraca, jak będzie wyglądała
komunikacja między nimi, czy kontakty
będą życzliwe, czy nacechowane formalnością;
osobistych warunków działania - rodzice
mogą czuć niepewność co do zakresu
własnych kompetencji, mogą obawiać się,
że swoimi działaniami zaszkodzą dziecku,
wyrządzą mu krzywdę.

Oddziaływania rodziców wobec dziecka powinny opierać się w oparciu o wiedzę, poczucie
kompetencji i podmiotowości oraz ze świadomością ważności (doniosłości) podejmowanych przez nich wysiłków. Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie rodziców. Wielu
badaczy charakteryzuje wsparcie społeczne jako pomoc dostępną jednostce lub grupie
w sytuacjach trudnych, stresowych, zadaniowych, przełomowych, której celem jest mobilizowanie ich zachowanych sił, potencjału
i zasobów, aby mogły sobie radzić ze swoimi
problemami (L. Bönisch 1992). Źródłem wsparcia dla rodziców powinni być profesjonaliści
opiekujący się dzieckiem, także osoby bliskie.
W praktyce niezwykle cennym źródłem wsparcia są inni rodzice borykający się z podobnymi
zadaniami i problemami (E. Janion 2007).
Zaangażowanie rodziców we wspomaganie
rozwoju dziecka sprzyja jeszcze lepszemu jego
poznaniu i zrozumieniu, a często także uświadomieniu sobie jego możliwości, potrzeb
i trudności. Sytuacja ta ułatwia przyjęcie pozytywnej postawy wobec dziecka, tzn. pełnej
jego akceptacji „takim, jakie jest”, co jest
bardzo ważne dla jego poczucia własnej
wartości i rozwoju osobowego.
Odnosząc się do koncepcji K. Mrugalskiej
(1999) postawa i zaangażowanie rodziców
powinny się charakteryzować następującymi
cechami:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

dążenie do nawiązania jak najlepszego
kontaktu z dzieckiem,
zaprzestanie szukania cudownych środków, które „uleczą chorobę",
doskonalenie swoich oddziaływań we
współpracy ze specjalistami,
doświadczanie radości i satysfakcji z małych sukcesów i rozwoju "krok po kroku",
dostrzeganie w dziecku przede wszystkim
tych reakcji, które cechują wszystkie dzieci
(odejście od postrzegania dziecka przez
pryzmat jego niepełnosprawności), a także
podejmowanie prób zrozumienia mechanizmów odmiennych zachowań,
wspieranie wysiłków dziecka oraz stwarzanie warunków pobudzających jego rozwój,
dostrzeganie najważniejszych, odpowiednich dla poziomu rozwoju dziecka sprawności należących do różnych sfer rozwoju
(a nie koncentrowanie się wyłącznie na
rozwoju intelektualnym czy fizycznym),
dążenie do zapewnienia dziecku stałej
opieki zespołu specjalistów,
dążenie do uzyskania konkretnych porad
i wyjaśnienia trapiących ich wątpliwości

•
•

oraz stałego ulepszania własnego postępowania z dzieckiem,
zaufanie do opiekującego się ich dzieckiem
zespołu, korzystanie z porad i informowanie o stopniu ich skuteczności,
stałe pogłębianie swojej wiedzy psychopedagogicznej, m.in. przez kontakty z innymi rodzicami znajdującymi się podobnej
sytuacji.

Analizując zagadnienie aktywności rodziców
we wspieraniu dziecka A. Twardowski (2013)
wymienia fundamentalne działania:
•

•
Jak wspomniano wcześniej, współczesne rozumienie roli rodziców we wspieraniu dziecka
w rozwoju wymaga od nich aktywności.
Aktywność utożsamiana jest z zaangażowaniem, przejawianiem inicjatywy, braniem
czynnego udziału w przebiegu określonego
procesu czy zdarzenia.
Analizując zagadnienie aktywności rodziców
wobec niepełnosprawnego dziecka warto
wskazać, że może się ona przejawiać w różnej
formie. Ich aktywność może mieć charakter
poznawczy. Będzie się odnosiła do poszukiwania informacji na temat stanu dziecka,
możliwości niesienia mu pomocy. Chodzi
zatem o gromadzenie wiedzy na temat wspomagania rozwoju, która powinna być podstawą
wszelkich działań. Wiedza ta jest najczęściej
pozyskiwana od specjalistów, z Internetu, z
literatury naukowej i popularnonaukowej oraz
od innych rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Posiadanie wiedzy wzbudza w rodzicach większe poczucie kompetencji i ułatwia podjęcie drugiego rodzaju aktywności,
która ma charakter działaniowy. Ten rodzaj
aktywności sprowadza się do konkretnej pracy
z dzieckiem, wspólnych zabaw, wykonywania
ćwiczeń, wnikliwego obserwowania dziecka
i wyciągania wniosków, konsultowania i dzielenia się spostrzeżeniami ze specjalistami, itp.
Aktywność rodziców można też analizować ze
względu na motywy jej podejmowania. Niewątpliwie najbardziej sprzyjającą dla dziecka
jest sytuacja, kiedy motywacja rodziców ma
charakter wewnętrzny. Rodzice pracują z dzieckiem ponieważ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

łączy ich z dzieckiem silna więź emocjonalna,
koncentrują się na nim,
w pełni je akceptują,
chcą zoptymalizować warunki jego rozwoju,
rozumieją dziecko, jego potrzeby i sytuację, w jakiej się znalazło,
mają świadomość znaczenia i doniosłości
własnej roli w procesie opieki i wspierania
rozwoju dziecka,
mają pełne poczucie odpowiedzialności za
dziecko.
Jeśli aktywność rodziców powodowana jest
motywacją zewnętrzną, to podejmują ją
najczęściej ponieważ:
zachowują poczucie obowiązku i odczuwają presję otoczenia społecznego: „tak
należy”, „inni tego od nas oczekują”, „inni
rodzice dzieci z zaburzeniami rozwoju postępują tak samo”, „specjalista rozliczy nas
z pracy, jaką wykonaliśmy”;
mechanicznie przystosowują się do „zlecanych im" przez profesjonalistów czynności,
które niekiedy nabierają charakteru rytualizacji pozwalającej im na obniżenie napięcia emocjonalnego (J. Formański 1998,
s. 342). Rytuały te, ich niezmienność,
pozwalają przewidywać z góry wszelkie
elementy działań, co zwiększa w rodzicach
poczucie bezpieczeństwa (por. E. Janion
2007).

•

•

•

•

okazywanie dziecku miłości (bezpośredni
fizyczny kontakt z dzieckiem: przytulanie,
głaskanie, itp., czułe reagowanie na jego
emocjonalne zachowania, okazywanie mu
radości i zadowolenia, pociesznie i uspokajanie go);
wrażliwe odpowiadanie na zachowania
dziecka (oglądanie świata z perspektywy
dziecka, wyczulenie na jego aktualny stan,
reagowanie na niewerbalne zachowania,
akceptowanie aktywności dziecka i podejmowanych przez nie czynności);
podzielanie tematu (śledzenie kierunku
uwagi dziecka, zachęcanie go do aktywności zabawowej, wyczekiwanie na odpowiedź dziecka jako reakcji na różne sytuacje, okazywanie radości i entuzjazmu);
dopasowanie oddziaływań do potrzeb
i możliwości dziecka (uwzględnianie punktu widzenia dziecka, dostosowanie się do
jego zachowań, sposobu, w jakim się komunikuje oraz do tempa jego aktywności);
wzajemność (zamiana ról w zabawach,
zachęcanie dziecka do wypowiadania się
przy powściągnięciu własnej aktywności
werbalnej);
kierowanie zachowaniem dziecka (stwarzanie możliwości dokonywania wyborów,
powtarzanie czynności, które sprawiają mu
radość, ograniczanie liczby poleceń i zakazów, zachęcanie do rozwijania i rozbudowywania działań).

Interesujące jest, jak sami rodzice postrzegają
swoje zaangażowanie na rzecz dziecka. A.
Bednarek i M. Bryczek (2012) przedstawiły
badania, w których poruszają to zagadnienie.
Swoje badania przeprowadziły wśród rodziców
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Ponad połowa rodziców (66%) określiła swoją
postawę jako aktywną, a tylko 2% jako bierną.
Badani dodatkowo wskazywali na własną
postawę jako niewystarczającą (16%) i nadopiekuńczą (14%).
ZANIECHANIE AKTYWNOŚCI PRZEZ
RODZICÓW - ZANIEDBYWANIE DZIECKA

Dziecko z zaburzeniami rozwoju można zaliczyć do tzw. „grup zależnych" (M. Sokołowska 1981), do których należą także osoby
starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne
fizycznie i umysłowo. Zaspokojenie ich potrzeb zależy od zaangażowania innych osób lub
instytucji. W przypadku dzieci największa
odpowiedzialność spoczywa na rodzicach.
Zależność dziecka od rodziców wynika z jego
bezradności egzystencjalnej, wynikającej z jego wieku oraz stanu zdrowia i rozwoju. Owa
zależność ma charakter wielowymiarowy. Dotyczy zarówno sfery fizycznej (w przypadku
niezdolności do samodzielnego poruszania
się), psychicznej (związanej m.in. z wzajemnymi relacjami uczuciowymi łączącymi dziecko z rodzicami), społecznej (związanej
z możliwościami kontaktowania się dziecka
z rówieśnikami) oraz opiekuńczej wyrażającej
się m.in. w pielęgnacji dziecka, spełnianiem
wymogów wynikających z leczenia, terapii
i rehabilitacji a także zmiany stylu życia, która
może okazać się istotna dla jakości życia
dziecka (E. Syrek 2010).
Rodzice, którzy aktywnie zdobywają wiedzę na
temat stanu dziecka, szukają najlepszych form
pomocy, angażują się w proces leczenia,
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rehabilitacji, terapii, stwarzają dziecku lepsze
warunki rozwojowe i przyczyniają się do
polepszenia jakości jego życia. Niestety, wielu
z nich prezentuje odmienną postawę. Sytuacja,
w jakiej się znaleźli przytłacza ich. Pojawiają
się negatywne emocje, także skierowane wobec
dziecka. Pretensje do innych (np. lekarzy,
małżonka, losu, Boga), poczucie winy, żal,
rozgoryczenie, głęboki smutek i przygnębienie
(które może przerodzić się w depresję), nie
pozwalają na przyjęcie aktywnej postawy
wobec dziecka i jego potrzeb. Proces przystosowania się rodziców do stanu dziecka składa
się z kilku etapów, a powyższe stany i postawy
rodziców pojawiają się w początkowych fazach
tego procesu. Wielu rodziców dopiero z czasem
przełamuje swą bierność i zaczyna czynnie
działać wspierając zaburzony rozwój dziecka.
Badania własne, przeprowadzone w 2011 r.
wśród pediatrów pozwoliły mi wyłonić tzw.
„trudnych rodziców", których postawy nie
sprzyjają konstruktywnej pracy z dzieckiem.
Najtrudniejsze ich cechy i zachowania to: roszczeniowość, kwestionowanie zdania specjalistów, nadopiekuńczość wobec dziecka, zaniedbywanie jego potrzeb, nieangażowanie się
w pracę z dzieckiem, agresywność, poczucie
nieomylności, wyniosłość, ciągłe narzekanie
i negatywizm, nieśmiałość w kontaktach ze
specjalistami, uzależnienia, bezradność życiowa, niepełnosprawność intelektualna, ubóstwo,
bardzo młody lub podeszły wiek (E. Janion
2013b).
W obliczu trudnej sytuacji, jaką jest rodzicielstwo związane z niepełnosprawnością dziecka rodzice przyjmują różne style radzenia
sobie z doświadczaną rzeczywistością. Zdaniem K. Wrześniewskiego (2000, s. 46) styl radzenia sobie to „trwała osobowościowa dyspozycja jednostki do określonego zmagania się
z sytuacjami stresowym".
W zależności od przyjmowanego kierunku
radzenia sobie z trudnościami Parker i Endler
(za: M. Parchomiuk 2007) wyłonili trzy style
funkcjonowania: styl zadaniowy, który charakteryzuje się podejmowaniem aktywności
skierowanej na rozwiązanie problemu, styl
emocjonalny, obserwowany u osób egocentrycznych, wykazujących tendencje do
koncentrowania uwagi na własnej osobie,
i własnych stanach emocjonalnych (celem
kierowania się tym stylem jest rozładowanie
napięcia emocjonalnego) oraz styl zorientowany na unikanie, którego celem jest unikanie
zaangażowania w trudne sytuacje i stronienie
od emocjonalnego zaangażowania. Przyjęcie
stylu emocjonalnego lub unikającego blokuje
w rodzicach możliwość efektywnego zaangażowania się proces leczenia terapii, rehabilitacji dziecka, ale także motywowanie go
do podejmowania wysiłków w walce o zdrowie.
Zaniechanie aktywności w walce o poprawę
stanu i rozwoju dziecka może wynikać także
z wielu innych przyczyn. Zaliczyć do nich
można:
•
•
•
•
•
•

bezradność egzystencjalną rodziców (tzw.
„nieporadność życiową”),
niską świadomość na temat stanu i potrzeb
dziecka,
zły klimat emocjonalny w rodzinie,
patologie dotyczące członków rodziny
(przede wszystkim uzależnienia),
emocjonalne odrzucenie dziecka,
trudności wynikające z kontaktów ze specjalistami (np. niezrozumienie specjalisty-

•
•

cznego języka, poczucie przedmiotowego
przez nich traktowania),
brak wiary w możliwość poprawy stanu
dziecka,
inne.

Przyczyny i konsekwencje krzywdzenia dziecka przez zaniedbywanie jego rozwoju są
złożone. Dziecko staje się często ofiarą
nieodpowiedzialnych rodziców, niejednokrotnie uwikłanych w różne niepowodzenia życiowe, którzy mentalnie nie są zdolni do
zrozumienia swojej roli w życiu dziecka.
Władysława Pilecka (1999) wskazuje dodatkowo na „syndrom wypalenia" u matek dzieci
niepełnosprawnych, wynikający z długotrwałej
opieki nad dzieckiem, podporządkowania mu
swego życia i rezygnacji z osobistych ambicji
i planów. Nadmiar spoczywających na matce
obowiązków wyzwala w niej szereg niekorzystnych objawów somatycznych i stanów
psychicznych, nierzadko prowadzących do
depresji. Stan ten hamuje aktywność matki
nawet wówczas, gdy była wcześniej bardzo
zaangażowania. Depresję matki uważa się
obecnie za czynnik ryzyka rozwoju psychopatologii dziecka (W. Pilecka 1999).

Należy podkreślić, iż większość rodziców,
szczególnie na początkowym etapie zmagania
się z „odmiennością rozwojową" dziecka wymaga znacznego wsparcia specjalistów przy
określaniu i planowaniu swojej aktywności. Jak
trafnie ujęła to Ewa Góralczyk (1996) „przy
jasno określonych celach i zadaniach jest mniej
miejsca i czasu na pielęgnowanie przykrych
doznań i emocji, gdyż coraz to nowe wyzwania
pochłaniają czas i energię, dostarczając oprócz
niepowodzeń i przykrości - wiele przyjemnych
i radosnych zdarzeń, które rodzice mogą
przeżywać sami i z dzieckiem. To one właśnie
stają się źródłem nadziei i otuchy tworząc nowy
fundament, na którym można budować
przyszłość zarówno dziecka jak i swoją".

dr Ewa Janion
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13
w Zielonej Górze
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Lekceważenie przez nich odmienności i nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu
dziecka najczęściej opóźnia postawienie diagnozy i udzielenia mu specjalistycznej pomocy,
co w konsekwencji utrudnia lub uniemożliwia
wspieranie go w rozwoju. Bierność rodziców
naraża dziecko na niebezpieczeństwo. Zaniedbanie lecznicze, rehabilitacyjne, terapeutyczne
wobec niego powoduje często nieodwracalne
skutki zdrowotne i rozwojowe.
Niezapewnienie dziecku profesjonalnej opieki,
niestosowanie się do zaleceń specjalistów
(lekarzy, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, itp.), brak
utrzymywania codziennej higieny dziecka,
lekceważenie i ignorowanie jego potrzeb, nieudzielanie mu pomocy, to zachowania, które
określić można jako zaniedbanie dziecka i zaliczyć do jednej z form przemocy wobec niego.
ZAKOŃCZENIE
Nieprawidłowy rozwój dziecka prowadzi do
dezintegracji systemu rodzinnego. Rodzina
musi uruchomić mechanizmy przystosowawcze, bowiem w przeciwnym razie będzie
narażona na rozpad. Na ogół zachodzi w niej
szereg zmian, które wpływają na relacje
emocjonalne między jej członkami, przyczyniają się do modyfikacji w wypełnianiu funkcji
rodziny, czy pełnionych w niej ról (A.
Twardowski 1995, E. Janion 2007).
W większości rodzin dezintegracja ma charakter przejściowy. Członkowie dostosowują
się do nowej sytuacji, akceptują zmiany
i z większym bądź mniejszym skutkiem
przezwyciężają trudności odbudowując pozytywny znak (atmosferę) domu rodzinnego.
U podstaw odbudowania równowagi w rodzinie leży zaakceptowanie dziecka z niepełnosprawnością. Akceptacja dziecka powinna być
dla rodziców punktem wyjścia do podjęcia
aktywności na jego rzecz. Natomiast dla osób
współpracujących z rodziną fundamentem
wszelkich oddziaływań powinno być umacnianie w jej członkach przekonania o konieczności
i doniosłości podejmowanych przez nich działań.
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