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W numerze

Jak realizowaliśmy projekt
„Mała Szkoła
– Wielka Sprawa
Małe wiejskie szkoły napotykają na problemy nie
spotykane w obszarach miejskich. Ich zdiagnozowanie pozwoliło na wytyczenie celów szczegółowych wniosku o doﬁnansowanie projektu. W artykule przeczytacie o przygotowaniu i realizacji
projektu Mała Szkoła – Wielka Sprawa.
s. 4–6

Okiem koordynatora
Realizacja projektu unijnego to, obok najważniejszego celu – wsparcia beneﬁcjentów, także
codzienna praca administracyjna, ujęta w rygorystyczne ramy przepisów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. O tej pracy, jej blaskach i cieniach,
a także o nowym słowie w języku polskim, opowie
koordynator projektu „Mała Szkoła – Wielka Sprawa”.
Poznamy też kilka danych statystycznych projektu.
s. 7–8

Razem i osobno – ﬁlozoﬁa
i metodyka codzienności
Intelektualny rozwój dziecka w szkole to jeden
z etapów wychowania i uczenia się przez całe
życie, uczenia wzajemnego – współbycia nauczyciela z uczniami, ale także samokształcenia
i samowychowania. Fundamentalne prawdy, że
lepiej być niż mieć, że ważniejsze są osoby niż
rzeczy, najlepiej poznawać w toku radosnego
wzajemnego uczenia się w różnych przestrzeniach. O takim spojrzeniu na edukację przeczytacie właśnie w tym artykule
s. 9–10

Modele pracy
w klasach łączonych
Nauka w grupach różnowiekowych to nie wymysł
ostatnich lat. Można wręcz powiedzieć, że pierwsze
systemy edukacyjne nie różnicowały wieku uczniów.
Dopiero gdy edukacja stała się powszechna, uczniów
podzielono na roczniki i klasy. Lecz modele pracy
w grupach różnowiekowych stanowiły od lat stały element światowej edukacji. Do najważniejszych należały
metody: W.H. Kilpatrick’a, C.Freineta, M.Montessori,
R.Petersena. W Polsce badania nad nauką w klasach
łączonych prowadzi R.Pęczkowski. M.Lorek krótko
przedstawia metody oraz praktyczne przykłady pracy
w grupach różnowiekowych.
s. 11–14

Janusz Korczak
– Przyjaciel dzieci
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął
16 września 2011 roku uchwałę ustanawiającą
rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Inicjatywę
w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak. 25 maja 2012 r. odbył się ﬁnał projektu
„Janusz Korczak – Przyjaciel dzieci”. Przeczytacie
o tym w artykule, przypomnicie też sobie nuty i słowa piosenki „Stary doktor”.
s. 16

Edukacja domowa
Przepisy Ustawy o systemie oświaty zezwalają
na edukację domową – realizację obowiązku
szkolnego poza jej murami. Home schooling jest
popularną formą zdobywania wiedzy w wielu krajach, w Polsce wciąż jeszcze marginalną, mimo
niewątpliwych zalet i dogodności, szczególnie dla
rodzin mobilnych, których coraz więcej w naszym
kraju, w związku z otworzeniem się europejskich
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rynków pracy. W artykule przedstawiono argumenty „za” edukacją domową i najważniejsze
odniesienia prawne.
s. 20

Scenariusz – Równość płci
Psycholodzy pracujący w projekcie „Mała
Szkoła – Wielka Sprawa” przedstawiają scenariusz zajęć dotyczących realizacji polityki równości
płci w kontekście przełamywania stereotypów.
s. 19

Pisarki, królowe – gospodynie, matki. Czym zajmowały
i zajmują się kobiety?
Internet, dzięki swym interaktywnym możliwościom, przekształca odbiorcę masowego w indywidualnego. Na przykładzie tematu równości
szans płci opisano metodę webquestów, wykorzystywaną podczas zajęć projektowych „Mała
Szkoła – Wielka Sprawa”
s. 20–21

O wartości przyjaźni
i sztuce współbycia z innymi
„Im więcej mam przyjaciół tym bardziej istnieję” –
myślą młodzi użytkownicy portali społecznościowych – Facebook, Nasza Klasa czy Twitter. Nie
sprzyja to oczywiście nawiązywaniu bliskich relacji
z osobami z klasy, sąsiedztwa czy rodziny. Samotność w tłumie przy jednoczesnym intensywnym
kontakcie w sieci internetowej, to domena współczesności. Czy to dobrze? O tej odmiennej stronie
przyjaźni przeczytacie w artykule Lidii Wollman.
s. 22
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Cyfrowa szkoła
Korea Południowa, która jest w awangardzie, jeśli chodzi o szerokopasmowy Internet
i jego użycie na urządzeniach mobilnych, uczyniła
ostatnio krok w tył – wycofała ze szkół elektroniczne
podręczniki, ponieważ okazało się, że 80 proc.
uczniów i tak przynosiła ze sobą podręczniki papierowe i wolała z nich korzystać. Wydaje się, że
Polski rządowy projekt „Cyfrowa Szkoła” uniknie
błędów dalekowschodnich prekursorów nauczania internetowego. Program eXe wykorzystuje
metody takie jak webqest, e-portoﬁo i wiele innych,
wykraczających daleko poza zwykła zamianę wersji papierowej podręcznika na elektroniczną.
s. 23

Rola multimediów w nowoczesnej edukacji
Programy edukacyjne stają się coraz częściej
wykorzystywanymi narzędziami do prowadzenia
zajęć w większości polskich szkół i przedszkoli.
Ułatwienie dostępu, głownie poprzez zanik bariery
cenowej, pozwala wielu placówkom na wyposażenie nie tylko w pracowni komputerowej, ale
wręcz prawie każdej sali lekcyjnej w komputer,
tablicę interaktywną, tablety. Stosowanie programów edukacyjnych to połączenie multimedialnej
przygody z nauką. To wesołe lekcje.
s. 24

Mityczne i rzeczywiste efekty „cyfrowej szkoły”
„Tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się
potraﬁ, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli
chcę się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec
dwa razy szybciej!”. Po takim tytule i wstępie chyba nie trzeba zbytnio namawiać do zapoznania
się z artykułem Lechosława Hojnackiego.
s. 24
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Mała Szkoła – Wielka Sprawa.. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że „wielka”
oznacza „ważna”. Ale czy dla wszystkich? Coraz mniej małych szkół w naszym kraju.
Polityka prorodzinna sprowadza się do rady: „idźcie i rozmnażajcie się,
a dzieci, gdy dorosną, zapracują na wasze emerytury”. Nikt nie dodaje, że,
zanim dzieci dorosną, będą musiały przez wiele lat dojeżdżać do odległych
miejscowości, bo władze gminy po zlik widowaniu małej szkoły sprzedały jej
budynek za marne grosze np. hurtowni sztucznych kwiatów, i nie można go
odzyskać. Że będą zdawać kolejne testy kompetencji i egzaminy, bo reforma
oświaty wprowadziła gimnazja, i zanim nauczyciele i uczniowie poznają
się wzajemnie, muszą się rozstać (nie sprzyja to indywidualizacji nauczania
– wyławianiu uczniów najzdolniejszych i tych najsłabszych, którym trzeba
pomóc). Że zanim dziecko zacznie pracować, kwota kupowanych corocznie
wyprawek szkolnych przekroczy wielokrotnie wartość emerytur, które wypracują „dla rodziców”. Mamy niż demograficzny i nie trzeba być matematykiem,
by policzyć, że mniej niż dwoje dzieci w rodzinie prowadzi do starzenia się
społeczeństwa i samounicestwienia państwa. Ale poza myśleniem o emeryturach, trzeba też myśleć o pomocy dzieciom w ich trudnej drodze edukacji.
Z reformą oświaty, to trochę jak z podróżą pociągiem. Próbuje się pasażerom
wmówić, że dla ich dobra i udoskonalenia podróży wprowadza się kolejną przesiadkę,
z przenoszeniem bagaży i obowiązkowym kupowaniem nowego biletu.
Małe społeczności chcą uratować swoje małe szkoły. Pomagają im w tym
organizacje pozarządowe, przejmujące coraz więcej obowiązków rządu. Tylko po co w takim razie rząd? By rzucać kłody pod nogi i utrudniać
przekazywanie szkół?
Subwencja oświatowa na jednego ucznia to ok. 5 tys. zł. Na uczniów,
którzy należą do mniejszości etnicznej lub narodowej państwo dokłada kolejne
1 do 7,5 tys. złotych. W szkołach poniżej 85 uczniów stawki są znacznie wyższe (mogą dochodzić nawet do 12 tys. zł.). Czy, by móc poprowadzić w Polsce
małą szkołę, trzeba udawać że naucza się obcokrajowców?
Programy nauczania są przeładowane i ściśle określone, nie ma w nich
miejsca na odstępstwa – nauczyciele kończąc rok szkolny muszą powiedzieć
sakramentalne „program został zrealizowany, powtórzony i utrwalony”.
Nauczanie w grupach różnowiekowych, mimo że dotyczy ogromnej liczby
placówek, podlega zjawisku swoistej sepizacji – decydenci, autorzy programów nauczania i podręczników nie dostrzegają tego systemu nauczania,
a gdy dostrzegają, uważają za coś gorszego. Podobnie jest z edukacją domową
– tu na szczęście pojawiło się światełko w tunelu.
O tych i innych sprawach poczytacie w niniejszym numerze „Nauczyciela
z klasą”, którego motywem przewodnim jest projekt „Mała Szkoła – Wielka
Sprawa”, zrealizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Jego opracowanie i wydanie zostało sfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak wielką sprawą są małe
szkoły dowiecie się przeglądając kolejne strony. Miłej lektury.
Redakcja
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Maria Lorek

Jak realizowaliśmy projekt
„Mała Szkoła – Wielka Sprawa”
Projekt „Mała Szkoła – Wielka Sprawa” powstał
jako odpowiedź na problemy małych szkół
wiejskich. Po dokładnym przeanalizowaniu
sytuacji, w których funkcjonują Małe Szkoły
wyłoniliśmy cztery główne problemy opisane
we wniosku o doﬁnansowanie:

1.
Gorsze warunki nauki w łączonych klasach powodujące, że lekcje dzielone są na dwie połowy
dla jednej i drugiej klasy. W Polsce ponad 2 tys.
szkół pracuje w modelu klas łączonych (badania
dr R. Pęczkowskiego 2008). Na 14067 szkół
podst. aż 3557 ma mniej niż 70 uczniów, (w województwie śląskim 218 na 1257). Skutkiem
są słabsze wyniki w nauce, w szczególności
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych oraz niska sprawność
w posługiwaniu się technologiami informatycznymi. Różnica w wynikach sprawdzianu między
szkołami zlokalizowanymi w miastach i placówkami wiejskimi to 1/3 odchylenia standardowego
wyników podkreślona w Raporcie „Osiągnięcia
uczniów kończących szkołę podstawową” (CKE
2008). Niepokoi, że nie było ani jednego zadania, z którym lepiej radzili sobie uczniowie szkół
wiejskich. Największe różnice dotyczą umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy
w praktyce. Tendencja jest szczególnie widoczna
w naszym województwie. – umiejętność rozumowania jest na najniższym poziomie – 68%,
zaś wykorzystania wiedzy w praktyce jest prawie
najniższa w Polsce. Konsekwencje tego to gorsze szanse edukacyjne uczniów pochodzących
ze środowisk wiejskich.

2.
Brak nowatorskich programów nauczania
w grupach mieszanych (różnowiekowych). Jedyne tego typu – nieliczne – programy zostały
opracowane na szczeblu przedszkolnym. Tymczasem aż w 24 krajach Europy funkcjonuje
model pracy z grupą różnowiekową. Źródło:
Systemy Edukacji w Europie (F.R.S.E 2009)

3.
Słaba umiejętność pracy grupowej i uczenia się
we współpracy, niska motywacja do nauki, niewystarczająco zaakcentowane postawy przedsiębiorczości i kreatywności, brak otwartości na
kontakty z rówieśnikami z innych miejscowości.

4.
Brak wsparcia psychologicznego i zajęć przygotowujących od najmłodszych lat do kierowania
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ścieżką rozwoju zawodowego spotęgowane
brakiem pozytywnych przykładów powodują
małą motywację do podejmowania aktywności,
niski poziom rozwoju zainteresowań, stereotypowe podejście do typowo kobiecych i męskich
zainteresowań, w konsekwencji dziedziczenie
stereotypu bądź przyjęcie roli społecznej, w której kobiety zajmują się domem, rezygnując z dalszego kształcenia. Wyniki sprawdzianu (2009)
pokazały, że ich uczniowie najsłabiej radzą sobie z rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy
w praktyce (0,30–0,56). 80% beneﬁcjentów
uczy się w systemie klas łączonych. Lokalizacja
szkół potęguje bariery ﬁnansowe i mentalne.
Status materialny sprawia, że mieszkańców nie
stać na zakup usług edukacyjnych. Dodatkowo
występuje poczucie niepewności, strachu przed
powtórną likwidacją szkoły.
Dlatego postawiliśmy w projekcie cel ogólny:
Zwiększenie szans edukacyjnych 110 uczniów
poprzez wdrożenie programów rozwojowych
opartych o model pracy w grupie różnowiekowej oraz metodę projektu edukacyjnego,
w okresie od I 2011 do VIII 2012 r. Cel realizowaliśmy przez uruchomienie dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym
uwzględnieniem ICT, j. angielskiego, przedsiębiorczości i nauk mat. – przyr. oraz opiekę
psychologiczną dla dzieci, nakierowaną na
tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego.
Za cele szczegółowe przyjęliśmy:
1. Polepszenie warunków nauczania poprzez
wprowadzenie do oferty zajęć pozalekcyjnych systemu pracy w grupie różnowiekowej, skutkującej podniesieniem śr. wyników w nauce w szczególności w zakresie
przedmiotów mat.-przyr. j. obcych oraz
podwyższenie sprawności w posługiwaniu
się technologiami ICT przynajmniej o 0,2%
w stosunku do średniej ocen przed realizacją projektu.
2. Polepszenie jakości usług edukacyjnych
poprzez wdrożenie autorskich programów
pracy w grupach różnowiekowych.
3. Zwiększenie postawy przedsiębiorczości
i kreatywności, pewności siebie i nabycie
umiejętności uczenia się we współpracy
oraz otwartości na środowiska rówieśnicze,
poprzez treningi aktywności twórczej oraz
wizyty studyjne w innych szkołach.
4. Wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowań, przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról społecznych, kierowanie
ścieżką rozwoju zawodowego i podniesienie świadomości, także na temat równości
szans i zrównoważonego rozwoju, poprzez
uczestnictwo w warsztatach kreowania osobowości, opiekę psychologiczną, festiwale
nauki promujące różne zawody.
Do realizacji celów wybraliśmy 6 małych
wiejskich szkół z województwa śląskiego,
prowadzonych przez partnera w projekcie –
Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka
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„ mentarz”: w Soli Kiczorze, w Podzamczu,
„Ele
w Łutowcu (najmniejsza szkoła w Unii Europejskiej), Moczydle, Postaszowicach i Tomip
sszowicach.
Działania projektu zostały oparte o wzorzec
kkonstruktywistyczny, który otrzymał rekomendację w Raporcie TALIS (MEN, IBE, 2009).
d
Wyniki badań wskazują, że przekonania konW
sstruktywistyczne są silniejsze niż przekonania
o bezpośrednim przekazie wiedzy. We wzorcu
o
odchodzi się od systemu klasowego na rzecz
p
pracy w grupach uczniów z dwu najbliższych
ssobie roczników. Model ten sprawdził się w wielu krajach Europy. Państwa, które go wdrożyły
n
należą do czołówki edukacyjnej (np. Holandia,
F
Finlandia).
Projekt objął 2 fazy:
1. Przygotowawcza: II – VI 2011. Uczniowie
zostali objęci nową formą zajęć pozalekcyjnych (2 godz. tyg.) nazwanych treningami
aktywności twórczej (TAT) z wykorzystaniem
webquestów – metoda projektów oparta
o Inter net i dokładnie sprecyzowany punktowy system oceniania. W tym etapie pod
nadzorem opiekuna metodycznego opracowanych zostało pięć programów autorskich do pracy z grupami różnowiekowymi:
jeden dla kl I–III, i cztery dla kl. IV–VI (bloki
– matematyczny, przyrodniczy, informatyczny, językowy). W związku poczynionymi
oszczędnościami udało nam się treningi
aktywności twórczej realizować przez cały
czas trwania projektu.
2. Wdrożeniowa: IX 2011 – VI 2012. Przez cały
rok szkolny realizowane były projekty edukacyjne w grupach różnowiekowych. Każdy
uczeń uczestniczył co tydzień w czterogodzinnym bloku obejmującym zajęcia mat
–przyr., inf. j. ang. i przedsiębiorczość. W obu
fazach uczniowie objęci byli opieką psychologiczną. (6 godziny miesięcznie w każdej z 6
szkół), by diagnozować uczniów, prowadzić
warsztaty integrujące grupy mieszane wiekowo, w tym również na temat dyskryminacji, wykluczenia społecznego, równości
płci i stereotypów, doradztwo zawodowe
oraz konsultacje z rodzicami. Przez okres
trwania projektu dzieci z trudnościami w nauce i niepełnosprawne otrzymali dodatkowe, indywidualne wsparcie w postaci zajęć
wyrównawczych (każdy uczeń 4 godziny
w miesiącu).
W celu integracji, wymiany doświadczeń, poznania okolicy zorganizowane zostały wzajemne
wizyty studyjne połączone z aktywnością turystyczno–sportową. Ponadto zorganizowanych
zostało sześć szkolnych festiwali nauki.
Projekt zakończył się pełnym sukcesem –
wszystkie założone wskaźniki zostały przekroczone, uczniowie podnieśli swoje wyniki w nauce, w trakcie jego realizacji entuzjastycznie
uczestniczyli w zajęciach, i tylko jedno psuje
im dobry nastrój – że projekt kończy się wraz
z rokiem szkolnym.
Wszystkim realizatorom projektów unijnych
życzymy tak wspaniałej atmosfery i wyników
jjakie były naszym udziałem podczas realizacji
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Włodzimierz Porębski
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Okiem koordynatora

Wszyscy, którzy realizują projekty unijne, wiedzą
jak ważna jest zgodność czynności projektowych z obowiązującymi przepisami, narzekają
na biurokrację, powielanie oświadczeń, dokumentów, sprawozdań itp. Każdy, kto zakończył
realizację projektu przed 31 grudnia 2010 roku
może uważać się za dziecko szczęścia.
Od 1 stycznia 2011 roku przepisy zmieniały się kilkakrotnie. Zmiany były na tyle daleko idące, że stawiały pod znakiem zapytania
możliwość zrealizowania niektórych projektów
napisanych wcześniej.
„Nasz” wniosek napisaliśmy wiosną 2010
roku, gdy o proponowanych zmianach niewiele było wiadomo. Projekt „przeszedł”, i to
na czwartym miejscu wśród kilkuset innych.
Zostałem jego koordynatorem. I zaczęliśmy
„drogę przez mękę”, by zrealizować go zgodnie z wytycznymi.
Poznałem nowe słowo – słowo, które teoretycznie nie istnieje, bo nie ma go w Słowniku
Języka Polskiego, za to jest w wielu odmianach
i połączeniach używane, a wręcz nadużywane
w dokumentacjach projektowych. Słowo-postrach: „kwaliﬁkowalność”.
W mojej ocenie, problemy z nowymi przepisami
to trzy, wzajemnie się przenikające, grupy:

1. Zatrudnienie personelu projektu i realizatorów zajęć z beneﬁcjentami.
2. Procedury związane z zamówieniami i zakupami.
3. Opóźnienia w otrzymywaniu kolejnych transz
doﬁnansowania.

wadzało w zakłopotanie i konsternację podczas konsultacji, osoby, od których staram
się uzyskać wiążące informacje. Rozbawiła
mnie jedna z odpowiedzi podczas konsultacji (miłosiernie pominę szczegóły): „To, czy
prawidłowo realizujecie projekt, dowiecie się
podczas kontroli”.

Myślę, a właściwie – wiem na pewno, że nowe
zasady „kwaliﬁkowalności wydatków” zaskoczyły nie tylko realizatorów projektów, ale także
pracowników instytucji pośredniczących.
By nie popełniać błędów, starałem się
uzyskać jak najwięcej wiedzy „u źródła” –
w Regionalnych Ośrodkach EFS, w Urzędzie Marszałkowskim, u opiekuna projektu,
na stronach internetowych związanych z PO
KL. Telefonowałem, pytałem, brałem udział
w konsultacjach, szkoleniach, czytałem FAQ.
I najczęściej uzyskiwałem sprzeczne ze sobą
odpowiedzi albo odpowiedzi typu „proszę
postępować zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronach EFS lub zgodnie z obowiązującymi interpretacjami instytucji zarządzającej”. Niektóre zapisy potraﬁę zacytować
z pamięci, a nawet określić na której stronie
„Wytycznych” się znajdują. To z jednej strony
ułatwiało mi rozmowy, z drugiej często wpro-
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Doczekaliśmy i kontroli, nawet dwóch, mniej
więcej w połowie realizacji projektu. Nie taki diabeł straszny – panie kontrolujące były
bardzo miłe, może dlatego, że widziały, jak
bardzo wszyscy pracujący w projekcie starają
się, by go dobrze zrealizować, a może
dlatego, że dokumentacja projektowa
prowadzona jest rzetelnie.
Umowę o doﬁnansowanie podpisaliśmy w grudniu 2010 roku i wtedy też
został zatrudniony personel zarządzający projektem – jeszcze według „starych” przepisów. Są w nim pracownicy
etatowi (w sumie więcej niż 1/2 etatu)
co pozwoliło uznać za kwaliﬁkowalne
zakupy sprzętu niezbędnego do pracy,
np. komputera, szafy, biurka.
Nieco gorzej było z zatrudnieniem
nauczycieli, np. do zajęć wyrównawczych. Stanowisko w sprawie zatrudnienia na umowy cywilnoprawne nauczycieli w tej samej szkole, w której
uczą etatowo, zmieniane było kilkakrotnie. I ponoć nie powiedziano ostatniego
słowa. Trudno mi wyobrazić sobie, że
jeden nauczyciel przeprowadza diagnozę, pracuje z uczniem od początku jego edukacji, a inny, z zewnątrz,
prowadzi z nim dodatkowe zajęcia
– bo wygrał „przetarg” (w projektach
PO KL podstawowym, właściwie jedynym, kryterium wyboru oferty jest
cena – najniższa). Ale być może mam
małą wyobraźnię.
Jedną z zabawniejszych, według mnie,
interpretacji dotyczących personelu, jest
zgoda na zatrudnienie własnego pracownika „po godzinach pracy”, i jednocześnie brak takiej zgody, gdy pracownik
przebywa na urlopie wypoczynkowym,
bo wtedy ponoć występuje podwójne
ﬁnansowanie. Autor interpretacji uznaje widocznie, że na urlopie pracownik
„pracuje – nie pracuje – wypoczywa 24
godziny na dobę”. Szkoda, że wynagrodzenie za czas urlopu nie przysługuje mu
w potrójnej wysokości.
By zakupić do projektu cokolwiek
(wyposażenie, usługę, pomoc dydaktyczną), trzeba się mocno natrudzić. Bo,
co prawda, nas, jako stowarzyszenia,
nie obowiązuje prawo zamówień publicznych, tym niemniej musimy stosować równie kłopotliwą zasadę konkurencyjności oraz zasadę efektywnego
zarządzania ﬁnansami. By rzetelnie
przeprowadzić procedurę rozeznania
rynku przed dokonaniem zakupu, naprawdę należy solidnie się napracować, a z każdej czynności sporządzić
raport, sprawozdanie, notatkę. Innymi
słowy – biurokracja, w której czasami
łatwo zapomnieć o najważniejszym celu projektu – pomocy beneﬁcjentom.
Pomocy uczniom. Dzieciom. Trudno
było zmieścić się w kosztach – nie moż-
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na przekroczyć tych założonych we wniosku,
a ceny od 2010 roku wzrosły.
Ale, jak to na jednym ze szkoleń powiedział
instruktor prowadzący zajęcia – realizowanie
projektów nie jest obowiązkowe…

Z perspektywy czasu za największy swój błąd
uważam wiarę w płynność ﬁnansową projektu. Wyobrażałem sobie, że gdy wydamy
pieniądze z transzy doﬁnansowania, złożymy
wniosek o płatność, to po kilku dniach dostaniemy kolejną ratę. Dlatego harmonogram płatności sporządzony był nie
„na wyrost” lecz zgodnie z planowanymi wydatkami. Tymczasem opóźnienia sięgały kilku miesięcy. Trzeba było
„świecić oczami” przed dostawcami
(odsetki od nieterminowych zapłat nie
są „kwaliﬁkowane”), nauczycielami,
współpracownikami. Przyjęliśmy jedyną możliwą strategię – płaciliśmy w kolejności: to, co bezpośrednio dotyczy
beneﬁcjentów (pomoce dydaktyczne,
wizyty studyjne), następnie nauczycieli
i trenerów, potem wszelkie inne faktury zewnętrzne, a na końcu – personel
zarządzający projektem. Wiele osób
i instytucji nam pomogło, zawierzyło
– wielkie dzięki!
Projekt dobiega końca. Oto kilka wskaźników:
123 dzieci uczestniczących w projekcie
6 małych wiejskich szkół biorących
udział w projekcie
5 826 godzin wsparcia
6 opracowanych programów autorskich
6 osób personelu zarządzającego
projektem
31 osób pracujących przy realizacji
projektu (nauczyciele, trenerzy, psycholodzy)
998 tys. zł przeznaczone na projekt
przez UE
1706 pozycji budżetowych podczas
realizacji projektu
3 wizyty studyjne
6 festiwali nauki
43 segregatory dokumentacji projektowej – (plus 32 „archiwalne”)
165 kg dokumentacji projektowej
(plus kilka razy tyle „przemielone” jako kopie robocze)
4,3 litra tuszu zużytego w drukarkach
748243 minut przepracowanych
przez personel projektu

Bronisława Dymara

Prezentacje

Razem i osobno
– ﬁlozoﬁa i metodyka codzienności

1. Radość i szczęście współbycia
Bycie dziecka w szkole nastawione jest na jego
intelektualny rozwój, nabywanie umiejętności,
zdobywanie „punktów”, dążenie do wyróżnienia się, sukcesu. Wszystko to, i o wiele więcej
można osiągnąć zmieniając priorytety, dążąc
do radości i szczęścia współbycia z rówieśnikami i dorosłymi.
Doniosłość życzliwych, przyjaznych więzi
międzyludzkich oraz ich wpływ na rozwój osobowy człowieka podkreślają zarówno zasady
cywilizacji miłości, sformułowane przez Ojca
Świętego, Jana Pawła II:
być przed mieć;
osoba przed rzeczą;
miłosierdzie przed sprawiedliwością;1
jak też idea raportu J. Delorsa2 Edukacja, jest
w niej ukryty skarb (1996), w którym sformułowano i wyjaśniono cztery ﬁlary edukacji:
uczyć się, aby żyć wspólnie;
uczyć się, aby wiedzieć;
uczyć się, aby działać;
uczyć się, aby być.
Stworzona i opisana w serii Nauczyciele –
Nauczycielom3 pedagogika współbycia ak-

centuje znaczenie wychowania i uczenia
się przez całe życie, zatem uwypukla rangę
myśli, zawartych w cytowanych dokumentach. Przybliża także procesy wartościowego
uczenia się wzajemnego, samokształcenia
i samowychowania.
Jako jedna z odmian współczesnej pedagogiki4 przestrzega przed fetyszyzacją rzeczy oraz redukcją wewnętrznych potrzeb
człowieka. Należą do nich między innymi: dobroć, przyjaźń, życzliwość, miłość, tolerancja,
wzajemny szacunek, proaktywność, dążenie
do odkrywania prawdy itd.
Te i inne cechy muszą być rozwijane w dziecku już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiesława Korzeniowska charakteryzując pedagogikę współbycia wyakcentowała
jej następujące cechy: „twórczyni pedagogiki
współbycia (zwanej czasem pedagogią) uzasadnia, iż jej istota wyraża się w całokształcie pozytywnych relacji międzyludzkich, opartych na
uznawaniu wspólnych wartości oraz tolerancji
i szacunku wobec inności drugiego człowieka.
Interpersonalne styczności, kontakty i więzi
w toku różnych działań uczniów oraz nauczycieli stanowią życzliwą, przyjazną, wielorako
zhumanizowaną przestrzeń współbycia i dialogu. Charakteryzuje ją między innymi: chęć

wzajemnego obdarowywania się zasobami
umysłu, serca i ducha, umiejętność zauważania własnych i cudzych postępów (dokonań),
optymizm, aﬁrmacja życia i wiara w możliwość
jego ulepszania.”5
Lidia Wollman w artykule Współbycie nauczyciela z uczniami a jakość edukacji6 także
wnikliwie prezentuje wiele cech pedagogiki
współbycia nawiązując do sytuacji ze współczesnego życia szkół. Autorka uzasadnia, że
człowiekowi we współczesnych czasach są
potrzebne umiejętności społeczno-psychologiczne, takie jak: komunikatywność,
umie jęt ność współ pra cy, pro ak ty wność
(przedsiębiorczość), sumienność. Ich kształtowanie wymaga radykalnych zmian w spojrzeniu na edukację jako sztukę wzajemnego
uczenia się uczniów od uczniów, uczniów
od nauczycieli, nauczycieli od uczniów oraz
innych osób, spotykanych w szkole i życiu
codziennym.
Chodzi też – dodam – nie tylko o umiejętność korzystania z wielu współczesnych nośników, informacji, ale przede wszystkim stwarzanie odpowiedniej atmosfery pracy, korzystnych
sytuacji, pozwalających uczniom pytać, wątpić,
mylić się, zmieniać formę wypowiedzi, „drogi”
rozwiązań problemu; poprawiać, uzupełniać,
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d skonalić swe wypowiedzi, decydować,
do
a przy tym czuć się bezpiecznie.
Co więcej? Doznawać radości i fascynacji
w toku wzajemnego uczenia się, odkrywania
wiedzy, sposobów jej zdobywania oraz wykow
rrzy
rz
z stywania w sytuacjach przygotowywanych,
planowanych i spontanicznych. Realizacja tak
p
widzianych celów i zadań wymaga od nauczyw
ciela odpowiedniej organizacji pracy wśród
c
dzieci zróżnicowanych wiekowo. Przede
d
wszystkim odpowiedniego formułowania i pow
działu zadań oraz tworzenia emocjonalnych więzi
d
intensyﬁkujących proces uczenia się. Konieczne
jest też łagodzenie (lub eliminacja) dziecięcych
je
kkompleksów, wynikających np. z ubóstwa, dysfunkcji rodziny, stanu zdrowia dziecka, czy też
fu
ogólnego braku samoakceptacji, wynikającej
o
z wielu przyczyn wewnętrznych.

2. Być razem i współdziałać
w różnych przestrzeniach
Któż z nauczycieli klas młodszych lub polonistów nie pamięta choć kilku wierszy z dawnych
szkolnych czytanek? Co raz to w różnych okolicznościach jawią się słowa, nawołujące do
wspólnej pracy: „sami zrobimy wszystko, wspólnym gromadnym trudem, za szkołą będzie boisko..., przed szkołą nowy ogródek...”
Aby było więcej radości w dziecięcych
sercach i więcej dni pełnych słońca, musimy
w szkole tworzyć odpowiednią atmosferę, wyzwalać dziecięcą aktywność w mówieniu i działaniu oraz uczyć uważnego słuchania. Trzeba
też rozwijać w dzieciach wrażliwoś na piękno
utworów literackich i wypowiedzi codziennych
ich rówieśników i ludzi dorosłych. Ważne są
również chwile wspólnego milczenia...
Stwarzanie synergetycznych przestrzeni
współbycia wymaga wielkiej życzliwości, nie
tylko świątecznej, ale i codziennej.
Współdziałanie małych dzieci już w przedszkolu wynika z chęci wspólnej zabawy i budzących się „instynktów” społecznych. Proces
spontanicznej chęci bycia razem może być
zahamowany poprzez „posadzenie” dziecka
w ławce twarzą do tablicy. Aby nie tylko być razem, lecz także owocnie i radośnie współpracować, akceptować i wykonywać wspólne zadania, dziecko winno znajdować się w różnych
układach przestrzennych: w przyjaznym kole
w „podkowie” ustawionych krzeseł, na trawie,
podłodze, dywaniku, także przy stolikach odpowiednio zastawionych (jak w domu do śniadania); niekiedy tylko w ławce – przodem do tablicy.
Czasem dzieci winny przebywać w miejscach

1

Czytaj: B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochanowska,
Sztuka bycia człowiekiem, Kraków 2009, Impuls, s. 14–15

2

Raport lapidarnie został zaprezentowany w Leksykonie PWN:
Pedagogika, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000,
Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 178

3

Opisano ją w 21 tomach serii N–N oraz ujęto syntetycznie
w Sztuce bycia człowiekiem, por. przypis 1

4

Bogusław Śliwerski w swym podręczniku (sprzed 14 lat) pt.
Współczesne teorie i nurty wychowania (Kraków 1998, Impuls)
przedstawił osiemnaście odmian – nurtów pedagogiki, będąp
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6. Ra cjo nal ne bu do wa nie i wy ko rzy sta nie
róż nych form dia lo gu, a więc: dia lo gu
rze czo we go, ja ko pod sta wy ak ty wno ści
po znaw czej; dia lo gu per so nal ne go,
po zwa la ją ce go uczą cym się po zna wać
sie bie i in nych; dia lo gu eg zy sten cjal nego, nie zbę dne go w bu do wa niu sy ste mu
war to ści, je go roz wo ju i we ry fi ka cji.

specjalnych7 pozwalających na zamyślenie się...,
a może kontemplację. Ta różnorodność bycia
w przestrzeni, harmonizuje z różnorodnością
współczesnego świata.
Istota nowego spojrzenia na przestrzeń
dziecka podkreśla, że powinno ono nie tylko
uczyć się wykonywać ( w zmieniających się
warunkach) różne czynności ﬁzyczne, manualne i umysłowe, ale także doświadczać
kontaktu z otaczającą go rzeczywistością,
a więc wsłuchiwać się w odgłosy świata muzyki, przyrody, pracy itd., odbierać niewerbalne
sygnały komunikacji, rozumieć ciszę, zauważać
„bicie serca przyrody”... Doświadczanie świata
chroni przed powierzchownością. Po pewnym
czasie tak pogłębionych kontaktów pozwala
też odróżniać piękno i brzydotę, dobro i zło,
sacrum i profanum.
Szkolne działania edukacyjne dziecka, jego
współdziałanie i bycie razem wymagają od
nauczyciela nowego spojrzenia na edukację,
jako proces rozwoju człowieka, znajdujący odzwierciedlenie w wielu cechach pedagogiki
współbycia. Należą do nich między innymi:

Myś lę, że by cie ma łe go dziec ka w szko le
i jego kon tak ty z nauczy cie lem oraz związa ne z nimi przeżycia do brze ujmu ją wypowiedzi uczniów z badań przeprowadzonych przez Dorotę Szumną, cytowane przez
Li dię Wollman 8, mo gą ce nie ja ko sta no wić
po in tę w moich roz wa ża niach o ra do ści
współ by cia i zwią za nych z nim (jed nak!)
dy lema tach.

Cieszę się,
gdy moja pani okazuje mi sympatię.
Cieszę się,
gdy moja pani przytula mnie.
Cieszę się,
gdy moja pani ze mną rozmawia.

1. Krytycyzm nauczyciela wobec autorytarnych, dyrektywnych nurtów wychowania,
opartych na instrumentalnym czy też nawet
nakazowym „systemie” odnoszenia się do
dziecka.

Cieszę się,
gdy moja pani mówi do mnie
po imieniu.
Lubię,
gdy moja pani mówi, że mnie lubi
i mówi, że «to» doskonały pomysł.

2. Spojrzenie na dzieci i młodzież jako istoty
zdolne do wielorakiej aktywności poznawczej; do autokreacji, różnych form samooceny i samokontroli, samokształcenia
i samowychowania.

Chciałabym,
żeby pani więcej się do mnie
uśmiechała.

3. Wielostronne opisywanie cech dziecka,
akcentujących zarówno jego zachowania,
reakcje, czynności, jak też cechy wewnętrzne, bardziej ukryte, a więc przeżycia,
niepokoje, marzenia, pragnienia, możliwości
itd., zarysowujące jakoby indywidualną mapę
doświadczania świata przez dane dziecko.

Niech pani
nie krzyczy na nas tak często.
Chciałabym,
żeby pani była bardziej sprawiedliwa
i okazywała więcej uczucia.

4. Podkreślanie rangi współdziałania nauczycieli uczelni wyższych z nauczycielami
różnych typów szkół i przedszkoli. Podejmowanie działań integracyjnych, otwarcie się
na różne formy uczenia się przez całe życie.
Otoczenie wspólną troską osoby ucznia, studenta i nauczyciela bez pomniejszania i redukowania ich cech najbardziej indywidualnych,
czy nawet osobliwych (fenomenów).

Chciałbym,
żeby każdy kolega i koleżanka
mnie lubili
i nauczycieli jeszcze bardziej.

Koncepcje pracy i myśli pedagogiczne Bronisławy Dymarowej towarzyszyły wszystkim nauczycielom realizującym Projekt „Mała Szkoła
– Wielka Sprawa”.
Uśmiechnięte miny szczęśliwych dzieci biorących udział w projekcie „Mała Szkoła – Wielka Sprawa” były tego warte.

5. Akcentowanie związków i zależności pomiędzy innowacyjnie pojmowaną edukacją
(nauczanie kompleksowe), a wynikającą z niej
teorią, zawierającą podstawy pedagogiki
współbycia, jako odmiany personalizmu.

cej w nieustannym procesie przemian. Powstały więc jej nowe
odmiany: pedagogika współbycia (B. Dymara), pedagogika
nadziei (T. Frąckowiak), pedagogika przeżyć (W. Michl)
5

W. Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków,
Kraków 2010, Impuls, s. 33

6

L. Wollman, Współbycie nauczyciela z uczniami a jakość edukacji, [w:] Regionalizm i twórczość w edukacji, pod red. K.
Denka, L. Pawelskiego, A. Żurakowskiego, Borne Sulinowo–Szczecinek 2011, Wyd. Szczecińska Wyższa Szkoła
„Balticum”, s. 486–504

7

Tworzyłam je od dawna w klasach młodszych nawiązując
do Kącika Bajek, Poezji, Rozmyślań stworzonych przez Janusza Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego: Oddaję serce
dzieciom (1977)

8

Lidia Wollman, Głos uczniów, zaniedbany obszar w edukacji
małego dziecka (w druku). W tymże artykule wypowiedź
dr Doroty Szumny na konferencji z okazji 15lecia serii N–N
(w druku) na temat: Jak nie mówić w szkole, czyli w trosce
o przyjazne relacje nauczyciela i uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Maria Lorek

Modele pracy w grupach łączonych stanowią stały element światowej
edukacji. Do najbardziej znanych należą:

Metoda W.H. Kilpatrick’a
Powstała na przełomie XIX i XX wieku na bazie nowego ruchu reformatorskiego zwanego w literaturze „Nowe Wychowanie”, zwana także
„metodą projektu”. System klasowo-lekcyjny został zastąpiony organizacją polegającą na podziale uczniów na trzy grupy:

jak i empirycznej. Było i nadal jest uważane oraz traktowane jako negatywny element systemu oświaty, za coś wstydliwego, czego nie należy
upubliczniać.
W klasycznym – stereotypowym ujęciu, organizacja przebiegała w tzw.
dwufazowej strukturze:
Klasa „A”

Klasa „B”

6–8 lat

Praca pod kierunkiem nauczyciela

Faza cicha

9–11 lat

Faza głośna

12–14 lat
przy czym część zajęć dydaktycznych realizowanych było przez dwie
a nawet trzy grupy wiekowe wspólnie.

Prezentacje

Modele pracy w klasach łączonych

Samodzielna praca ucznia
Faza cicha

Samodzielna praca ucznia

Praca pod kierunkiem nauczyciela
Faza głośna

Dwufazowa struktura lekcji w klasach łączonych (R.
Pęczkowski)

Metoda C. Freineta
W procesie kształcenia podobna do metody W.H. Kilpatricka, lecz C.
Freinet inaczej dokonał podziału na grupy wiekowe:
3–6 lat
7–9 lat
10–12 lat
Zajęcia, podobnie jak u autora „metody projektu”, odbywały się łącznie
dla dwóch lub nawet trzech grup wiekowych.

Pierwsza część lekcji
Wspólna praca obu klas pod bezpośrednim kierunkiem nauczyciela,
polegająca m.in. Na sprawdzeniu zadania domowego, ustaleniu tematów i celów lekcji, omówieniu i przyjęciu odpowiedniego dla potrzeb
obu klas planu (programu) dalszej pracy

Druga część lekcji
Praca oddzielna obu klas polegająca na realizacji przyjętego w pierwszej części lekcji planu

Metoda M. Montessori
Maria Montessori rezygnuje w swojej koncepcji z systemu klasowo-lekcyjnego; odwołuje się do organizacji oddziaływań edukacyjnych w formie
zespołów uczniowskich zróżnicowanych wiekowo. Całość populacji
uczniów w szkole dzieli na trzy poziomy:

Trzecia część lekcji
Ponowna praca wspólna obu klas przeznaczona m.in. Na złożenie
sprawozdań z wykonania pracy, ocenę jakości pracy, wyznaczenie
i objaśnienie zadań domowych

3–6 lat
6–9 lat
9–12 lat.

Struktura lekcji dwutematycznej z elementami pracy
wspólnej (R. Pęczkowski)
Formy organizacyjne pracy w klasach łączonych zostały opisane przez
Ryszarda Więckowskiego. Przedstawia je poniższa tabela:

Metoda P. Petersena
Peter Petersen w swojej koncepcji pedagogicznej, zwanej „Plan Jenajski” najszerzej wykorzystał nauczanie w
grupie różnowiekowej.
Według niego budowanie wspólnoty pracy i życia najłatwiej odbywa się
w grupach złożonych z dwu lub trzech roczników uczniów.

Formy organizacyjne pracy uczniów w klasach łączonych
Formy organizacyjne procesu kształcenia w klasach łączonych według.
R. Więckowskiego (R. Pęczkowski):

Osiem roczników uczniów podzielił na trzy grupy:
rocznik I, II i III
rocznik IV, V, VI
rocznik VII i VIII
W szkole zatrudnionych było zaledwie trzech nauczycieli, a każde dziecko
wstępujące do szkoły otrzymywało dwóch opiekunów spośród uczniów
starszych w danej grupie.

Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie
edukacji
Nauczanie w klasach łączonych to zjawisko, wobec którego stosowane
są skutecznie procedury sepizacyjne. Jest ono obecne w strukturach
systemu edukacji, lecz nieobecne w literaturze, zarówno teoretycznej,

Obecnie (ostatnie 10 lat) w Polsce funkcjonuje 15–20% szkół podstawowych pracujących w systemie klas łączonych. Najwięcej z nich znajduje
się w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim,
lubelskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.
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3.
W grupach różnowiekowych co roku zmienia się sytuacja społeczna – raz
ktoś jest młodszy w stosunku do innych, raz starszy. Struktura społeczna przekształca się naturalnie. Dziecko,które potrzebowało pomocy
jeszcze rok temu, dostrzega, że teraz ono może pomóc. W grupach
o stałym składzie rzadko dochodzi do takiej zmiany relacji ról. Wprost
przeciwnie – struktura pozycji z roku na rok ulega usztywnieniu. Sytuacje
społeczne w grupie mieszanej zbliżają nas do życia, raz ktoś jest dla
nas mistrzem, raz my dla kogoś.

4.
Praca z dziećmi w różnym wieku nie pozwala mądrym nauczycielom na
stereotyp organizacyjny, jednorodność metod oraz form pracy. Sprzyja
więc innowacyjności.

5.

Odsetek szkół pracujących w systemie klas łączonych
z uwzględnieniem województwa

W grupach różnowiekowych częściej proponuje się pracę indywidualną,
zaś wiadomo, że dzieci o wiele lepiej radziłyby sobie, gdyby pozwolono
im uczyć się w ich własnym tempie.

6.
Współczesna koncepcja grup zróżnicowanych wiekowo
W ostatnich latach odchodzi się od terminu „klasy łączone” na rzecz
„grup zróżnicowanych wiekowo”. Jedną z pierwszych prac na ten temat jest publikacja Ryszarda Pęczkowskiego: „Funkcjonowanie klas
łączonych w polskim systemie oświaty”

Deﬁnicja wg R. Pęczkowskiego
Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo to proces uporządkowanego w czasie i przestrzeni ciągu zdarzeń obejmujący nauczycieli
i uczniów, którego cechami są: celowość podejmowanych działań,
aktywność uczestników rozwijająca wiedzę, interakcyjność jako wzajemne oddziaływanie między uczestnikami.
Grupę stanowią uczniowie o różnym wieku biologicznym. Grupa ma
charakter dynamiczny, w każdym nowym roku szkolnym zmienia się
jej skład osobowy (uczniowie najstarsi przechodzą do grupy wyższej,
a ich miejsce zajmują uczniowie młodsi.
Liczebność grupy zróżnicowanej wiekowo nie powinna przekraczać 18 uczniów.

Wartości pracy w grupie różnowiekowej
Argumentów za pracą w grupie mieszanej wiekowo jest bardzo wiele.
Najważniejsze to:

1.
Grupa, w której skład wchodzą dzieci w różnym wieku, jest zbliżona do
naturalnych dziecięcych wspólnot. Środowisko bardziej wtedy przypomina życie (jak duża wielodzietna rodzina) niż sztuczny twór grupujący
dzieci w tym samym wieku.

2.
Młodsi bez oporu pytają starszych o coś, czego nie wiedzą. Jest oczywiste, że w razie problemu mogą do nich się zwrócić. W przypadku
równolatków panuje raczej przekonanie, że wszyscy w tym wieku
powinni dysponować podobną wiedzą i umiejętnościami. Niezręcznie
więc zadawać pytania koleżankom i kolegom.
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W systemie pracy z różnolatkami, zwłaszcza w stosunku do dzieci
młodszych, mają miejsce sytuacje częstego spotykania się z treściami
nieco trudniejszymi. Dzieci w naturalny sposób mają więc możliwość
wkraczania w sferę najbliższego rozwoju (L. Wygotski).

7.
W grupach różnowiekowych częściej dochodzi do sytuacji wzajemnego
uczenia się. Psychologowie przekonują, że każdy mógłby być nauczycielem. Niezależnie od wieku prawdopodobnie najlepszą metodą
utrwalania sobie tego, czego się nauczyliśmy jest przekazanie tego
innym. Wzajemne uczenie się, uczenie binarne, uczenie we współpracy
sprzyja nie tylko efektywności edukacyjnej, ale i społecznej. Powyższe
założenia są podstawą koncepcji Rudolfa Steinera czy Marii Montessori.
Są sednem ich myślenia o pracy pedagogicznej.
Maria Montessori pisze:
Najważniejsze, by grupy obejmowały różne przedziały wiekowe, ponieważ ma to ogromny wpływ na rozwój wiedzy dziecka. Osiągnięte
zostaje to dzięki więziom między samymi dziećmi. Nie potraﬁcie
sobie państwo wyobrazić, jak dobrze małe dziecko uczy się od
starszego dziecka; jak cierpliwe jest starsze dziecko, jeśli mniejszemu coś jeszcze sprawia trudności. Wygląda to prawie tak, jakby
młodsze dziecko stanowiło dla starszego materiał do pracy. Często
przestawałam je oberwać i zastanawiałam się: Czy dla starszego
dziecka nie jest to strata czasu? Ale potem uświadamiałam sobie,
że jeśli czegoś uczymy sami, lepiej zaczynamy to rozumieć. Nic nie
pomaga nauczyć się więcej niż nauczanie innych, szczególnie jeśli
niezbyt dobrze opanowaliśmy przedmiot nauki, ponieważ wysiłki
drugiej osoby oddziałują na nas jak kontrola błędów, zachęcają
do zdobywania większej wiedzy, aby przekazać innym to, czego
potrzebują.
Współczesne tendencje w oświacie oparte zarówno w badaniach psychologicznych, jak i na praktyce, podkreślają te zalety.
W szkołach i przedszkolach zachodniej i północnej Europy podejście frontalne zmniejsza się do minimum. Dominuje praca zespo ło wa – ucze nie się we współ pra cy oraz pra ca in dy wi dual na.
W tych placówkach czuć życie, zadowolenie, energię. Panuje tu
model konstruktywizmu, idei, która w swym współczesnym ujęciu
rewolucjonizuje oświatę. Praca w grupach różnowiekowych jest tutaj

4. Przykłady metod
Mapa opowiadania

Mam pomysł
Prezentacje

zjawiskiem naturalnym. Między innymi dlatego, że daje wiele innych,
nowych możliwości. Nie pozwala na stereotyp pracy równym frontem:
to samo i tak samo dla wszystkich. Dominuje wielopoziomowość,
zróżnicowanie wymagań, różnorodność metod, uczenie jednych
dzieci przez drugie, współpraca i naturalność. Bo czy poza szkołą
czy przedszkolem istnieją inne instytucje, które gromadzą w jednym
miejscu ludzi z tego samego rocznika? To sztuczny zabieg wymyślony
głównie dla wygody organizacyjnej. W wielu placówkach w Europie
i na świecie po prostu nie istnieje.
Model proponowany poprzez program Rok Polski, w dużym stopniu
podkreśla zalety pracy w grupie różnowiekowej.
Po pierwsze – pracujemy w obrębie tej samej tematyki lub problemu.
Po drugie – różnicujemy poziom wymagań oraz indywidualizujemy
zadania.
Po trzecie – ucząc pomocy, współpracy i współdziałania wzmacniamy
więzi pomiędzy dziećmi.
Po czwarte – dajemy szansę młodszym, ale bardziej zdolnym oraz
starszym, którzy wolniej się rozwijają.
Po piąte – Staramy się podążać za indywidualnym planem rozwoju
każdego dziecka, nie zaś skodyﬁkowanym programem nauczania
i wychowania dzieci z danego rocznika.

Konﬂikt:

Po szóste – Zbliżamy szkołę do życia.

Temat autora (przesłanie utworu)

Rozwiązanie:
Miejsce akcji:

Diagram
g
analizy postaci

Co w pracy z grupą różnowiekową jest ważne?
1.Spójność
w tematyce
w omawianym problemie
w doborze metod
Jeśli przyroda – to w tym samym czasie zjawiska atmosferyczne,
mapa, państwa.
Jeśli język polski – to w tym samym czasie lektury, gramatyka, dobór
rodzajów literackich (baśń, nowela, opowiadanie, czy też wspólna
tematyka bądź problem).
Jeśli plastyka – to w tym samym czasie analiza dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba…) czy też techniki pracy.
Jeśli matematyka – to w tym samym czasie algebra, geometria.
(Matematyka to jedna z najtrudniejszych dziedzin pracy w klasach
łączonych).

Drzewo rodu słowa

2. Współpraca
Uczenie się we współpracy
Praca w grupach
Projekt edukacyjny
3. Własny program autorski
Zerwanie z nauczaniem wyznaczonym przez podręczniki
Ułożenie własnego programu
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Technika 635
Jedną z technik twórczego myślenia jest „technika 635”.

Konstytucja klas łączonych

Polega ona na tym, że:

Zasady ogólne:

6 osób wypisuje na formularzach po

Wszyscy przybyli do tej Grupy, aby się wspólnie uczyć.

3 pomysły rozwiązania danego problemu

Wszyscy decydują tu dla wszystkich w poczuciu wolności, równości,
bezpieczeństwa, własności, odpowiedzialności.

5 razy podaje się formularz z wypisanymi pomysłami sąsiadowi
(z lewej strony)
Sesję generowania pomysłów trwają początkowo po 6 minut później
o minutę dłużej (7,8,9). Możliwość odczytania pomysłów już zapisanych
wcześniej jest czynnikiem stymulującym powstawanie nowych. Zaletą
tej metody jest łatwość stosowania, a jednocześnie intensywność pracy.
Pomysły po zakończeniu fazy ich generowania podlegają takiej samej
„obróbce” jak w „burzy mózgów”

Sześć – Trzy – Pięć

Wolność to móc robić wszystko, co nie jest przykre dla innych.
Art. 1
Wszyscy podlegamy jednakowym regułom. Takiemu samemu wykroczeniu odpowiadają takie same sankcje.
Art. 2
Każdy ma prawo do nietykalności jego osobistych rzeczy.
Art. 3
Wszyscy mamy prawo dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagać innym – zwłaszcza młodszym i korzystać z pomocy. Pomoc ta
może mieć miejsce w czasie zajęć.
Art. 4
W czasie wszelkich wyjaśnień wymagany jest spokój i uwaga. Gdy
nauczyciel tłumaczy jakieś zagadnienie grupie młodszej, grupa starsza
nie przeszkadza. Taka sama zasada obowiązuje, gdy nauczyciel pracuje z grupą starszą.
Art. 5
O ile nauczyciel sam nie utworzy grup lub par do wspólnej pracy, mamy
prawo wybrać, z kim chcemy pracować w trakcie zajęć. Każdy wybiera,
komu będzie pomagał i kto jemu będzie pomagał.
Art. 6
W trakcie pracy samodzielnej – indywidualnej mamy prawo organizować naszą pracę tak, jak chcemy, ale musimy przestrzegać ustalonego
czasu.
Art. 7
Mamy prawo mówić i pisać wszystko, co myślimy, o ile nie rani to
innych.
Art. 8
Mamy prawo manifestować swoje niezadowolenie i wyrażać pisemne
propozycje w Zeszycie Sugestii oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi muszą
być podpisane przez autorów, zredagowane kulturalnie, w konstruktywnym stylu. Nie powinny nikogo ranić.

Utrzymanie ładu i porządku w klasach łączonych
Dobieranie siły głosu do sytuacji (Robertson, Webb 1995)

1

1. Cisza (niebieski) wolno rozmawiać tylko w przypadkach
nadzwyczajnych. Nie przeszkadzamy kolegom. Chęć kontaktu z nauczycielem sygnalizujemy podniesieniem ręki

Władzę sprawują:
Władza Ustawodawcza: Wszyscy uczniowie obydwu roczników z wychowawcą.
Władza Wykonawcza: Rada Klas Zjednoczonych składająca się z 4
osób po dwóch z każdego rocznika.
Władza Sądownicza: Dwóch Strażników Praw, Rada Klas Zjednoczonych, Wychowawca.

2
3
4

2. Rozmowa (zielony) tylko osoba do której mówisz może
Cię słyszeć

3. Wypowiedź w grupie (żółty) Jedna osoba mówi, inni słuchają. Tylko zgromadzeni przy stoliku mogą Cię usłyszeć.

4. Wypowiedź w klasie (pomarańczowy) jedna osoba mówi, inne słuchają. Wszyscy w klasie mogą Cię usłyszeć.

Rodzaje funkcji – odpowiedzialności:
dekorator, dziennikarz, skarbnik, strażnik tradycji, strażnik zasad i reguł
życia, ogrodnik, bibliotekarz, odpowiedzialny za Zeszyt Sugestii itd.
Poniższy artykuł to fragment programu „Uczymy się razem” opracowanego w ramach Projektu „Mała szkoła – Wielka Sprawa”. Poza tym
programem skierowanym dla uczniów klas I–III powstały kolejne dla klas
IV–V. Są to: M. Janoska – przyroda, K. Sośniak – j. polski, M. Drąg – zajęcia komputerowe, A. Dybał – matematyka, A Wełniak – j. angielski.
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5. Na placu zabaw (czerwony) Takim głosem porozumiewamy się z osobami znajdującymi się daleko

Ryszard Pęczkowski, Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, Rzeszów 2010.
Doug Ogle, Strategie efektywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się,
Kraków 2009

Maria Lorek

Story–line to metoda oparta na wątku jakiejś
historyjki tworzącej bazę dla przestrzeni edukacyjnej. Historyjki nie opowiada się w całości,
lecz dzieli na części – epizody. Do każdego
epizodu stawia się pytania kluczowe oraz przewiduje różnorodne formy aktywności dzieci:

Epizod I.
Pytania kluczowe
Proponowane formy aktywności

Dobry nauczyciel za pomocą różnorodnych
zajęć przygotuje do różnorodnych sytuacji
życiowych. Nie zapomni też o najważniejszym, że człowiek w sytuacjach nie tylko się
znajduje, ale, i to przede wszystkim, tworzy je. Różnorodność powinna obejmować
zarówno sytuacje dydaktyczne, tematykę,
zadania i ćwiczenia, jak l drogi poznania.
Dzięki niej:
uruchomimy wszystkie sfery osobowości,
zapobiegniemy tworzeniu się stereotypów,

Epizod II

pomożemy w umiejętności radzenia sobie
w każdej sytuacji,

Pytania kluczowe
Proponowane formy aktywności
Liczba epizodów zależy od tego, na ile części podzielimy opowiadanie. Kolekcja – w taki sposób opracowanych epizodów stanowi
scenariusz zajęć.
Epizod I – wprowadza problem, tematykę.
Jego zadaniem jest zainspirować, zaciekawić, pobudzić do działania.
Epizody środkowe – wciągają dzieci w wir
rozwijających się wydarzeń, inicjowanych
jakimś problemem, sytuacją. Implikują do
uruchomiania różnorodnej aktywności: poznawczej, społecznej, technicznej, emocjonalnej, artystycznej.

dopasujemy nasze propozycje do możliwości dzieci,
ułatwimy sukces,
damy możliwość wybrania przez dziecko
najwłaściwszej dla niego drogi uczenia się,
uatrakcyjnimy zajęcia.
Znakomicie nadaje się do pracy w grupach
mieszanych wiekowo. Przykładem może być
scenariusz opracowany na bazie opowiadania J. Porazińskiej „Tomcio Paluszek i Leśny
Dziadek”.

Epizod I. Tomcio Paluszek
zabłądził w lesie

Epizod końcowy – bywa zaskakującym
i satysfakcjonującym wszystkich uczniów
rozwiązaniem jakiegoś problemu.

Tomcio Paluszek zabłądził w lesie. Chodził,
chodził, płakał, płakał. Nie mógł znaleźć wyjścia.
A wtem spotkał Leśnego Dziadka.

Zajęcia prowadzone metodą Story–line mogą
trwać jeden dzień, kilka dni, a nawet dłużej. Różne formy aktywności podejmowane
przez uczniów, wymuszają konieczność organizowania zajęć w budynku szkolnym, jak
i poza nim.
Metoda stanowi swoisty wehikuł, który dostarcza nauczycielowi rozmaitych sytuacji wychowawczych i poznawczych, w których dzieci
zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do
ogarnięcia i tłumaczenia sobie świata również
wtedy, gdy nie ma nauczyciela.

Pytania kluczowe:
Co zrobić, aby nie zabłądzić w lesie?
O czym należy pamiętać wybierając się
do lasu?
Jak rozpoznać kierunki świata?
Jakie niebezpieczeństwa mogą nas spotkać w lesie?

W Story-line motyw fabularyzacji sprzyja
odtwarzaniu sytuacji życiowych. Tak jak
w życiu uaktywniane są różne kanały poznawcze: przez wzrok, słuch i ruch. W codziennych sytuacjach cały czas działamy.
Ruch jest przyrodzoną właściwością każdego człowieka. Działanie ruchowe jest
podstawowym źródłem zdobywania informacji. Ten fakt podkreśla kinezjologia
edukacyjna: „W uczeniu się całym mózgiem opartym na ruchu dzieci integrują
informacje i równocześnie odkrywają jak
je stosować
(E. Dennison)

Story-line daje możliwość integrowania wielu dziedzin kształcenia, pozwala też spełnić
bardzo ważną cechę oddziaływań pedagogicznych jaką jest różnorodność. Wynika ona
z różnorodności świata w którym przyszło
nam żyć, jak i z inności każdego wychowanka, z którym przyszło nam współpracować.

Proponowane formy aktywności:
Ćwiczenia w rozpoznawaniu kierunków
świata – kl. II i III
Sporządzenie mapki okolicy – kl. III
Las – prace plastyczne – kl. II
Sporządzenie listy niebezpieczeństw czyhających w lesie – kl. III
Przygotowanie ekwipunku przed wyprawą – kl. II
Zredagowanie kodeksu zachowań w lesie – kl. III
Nauka wierszyka pt. „O co prosi las?” – kl. II

Epizod II. Tomcio Paluszek
spotyka Leśnego Dziadka
A wtem spotkał Leśnego Dziadka.
– Dziadku Leśny, wyprowadź mnie na drogę
do wsi.”
Pytania kluczowe:
Gdyby Leśny Dziadek nie był postacią
z bajki, to jak moglibyśmy go nazwać?
Co robi leśniczy?
Jak wygląda jego strój?
Czego moglibyśmy nauczyć się od leśniczego?

Proponowane formy aktywności:
Ustalenie, czego chcielibyśmy się dowiedzieć – kl. II i III
Przygotowanie wywiadu z leśniczym – kl. II i III
Przygotowanie „prezentu” (oprawienie
ilustracji o lesie) dla leśniczego – II
Zapisanie pytań do leśniczego – kl. III
Spacer dydaktyczny z leśniczym po lesie
– kl. II i III

Mam pomysł
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Metoda story-line w klasach łączonych

Epizod III. Leśny Dziadek
stawia Tomciowi zadania
– Dobrze, wyprowadzę cię, ale musisz przynieść mi pięć listków i dwie igły z siedmiu
różnych drzew i powiedzieć mi nazwy tych
wszystkich drzew.
Pytania kluczowe:
Czy potraﬁlibyście sprostać zadaniu, które
dostał Tomcio Paluszek?
Jak poznać wiek drzewa?
Jak ustalić, którą stroną drzewo jest zwrócone na południe?
Co znajduje się w lesie oprócz drzew?
Jakie można wyodrębnić warstwy lasu?
Przykładowe formy aktywności:
Opracowanie przewodnika po drzewach
– kl. II i III
Sporządzenie makiety lasu – prace plastyczne kl. II
Zaznaczanie na karcie pracy (foliogramie)
warstw lasu – kl. III
Czytanie i praca z tekstem:
„O czarownicy, która chciała wyczarować
las” – kl. II
„Przygody dębowego liścia” – kl. III

Epizod IV: Leśny Dziadek
wyprowadza Tomcia z lasu
Tomcio przyniósł pięć listków i dwie igły i nazwał te drzewa, których liście zerwał (igła to też
listek). Leśny Dziadek wyprowadził Paluszka
z lasu. Które z was potraﬁłoby, tak jak Tomcio,
spełnić polecenie Dziadka?
Pytania kluczowe:
Czego nauczyło go spotkanie z Leśnym
Dziadkiem?
Czego my się nauczyliśmy?
Jak możemy podzielić się wiedzą z innymi?
W jaki sposób Tomcio powinien podziękować Dziadkowi?
Przykładowe formy aktywności:
Redagowanie podziękowań dla leśniczego – kl. II i III
Przygotowanie inscenizacji opowiadania
o Tomciu Paluszku – kl. II i III
Ustalenie, czego się nauczyliśmy – kl. II i III
Przygotowanie wystawy prac – kl. II i III
Zaproszenie kl. I na inscenizację i wystawę prac
Scenariusz wraz z tekstami źródłowymi można znaleźć na stronie projektu „Mała Szkoła
– wielka sprawa”:

www.malaszkola.elementarz.edu.pl
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Janusz Korczak
– Przyjaciel dzieci

Janusz Korczak z orkiestrą sierot, Warszawa 1933/4. fot. arch. Yad Vashem
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Dnia 25 maja 2012 r. odbył się ﬁnał projektu „Janusz
Korczak – Przyjaciel dzieci”. Inicjatywa ta była działaniem
na rzecz aktywizacji twórczej i kreatywności, obejmującym przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz
inne katowickie placówki oświatowe. Doskonale wpisała
się w obchody „Roku Janusza Korczaka”. Jej celem
było krzewienie idei pedagogiki korczakowskiej – idei
praw dziecka, propagowanie wartości ważnych w rozwoju młodego pokolenia w dobie integracji europejskiej
a także prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ich
uzdolnień i zainteresowań, zachęta do poszukiwania
własnej drogi w poznawaniu świata sztuki.
Projekt obejmował:
konkurs plastyczno-literacki „Każde dziecko to
skarb”
wystawę pokonkursową (Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach, Galeria
„Ściana Sztuki Dziecka”, czas trwania 25.05.2012
– 01.07.2012 r.) prezentującą nagrodzone i wyróżnione prace

Stary doktor

słowa: Emilia Waśniowska
Muzyka: Mariusz Matuszewski

wernisaż, w czasie którego przedstawiono przygotowaną przez młodzież prezentację o Starym Doktorze
a także wręczono nagrody i wyróżnienia
akcję plastyczną „Drzewo Dobrych Życzeń”
warsztaty artystyczne „Tron dla Króla Maciusia”.
W ramach konkursu dzieci i młodzież przygotowywały:
ilustracje do książek Janusza Korczaka o Królu Maciusiu
(„Witamy w Królestwie Króla Maciusia”, dzieci w wieku 5–9 lat), pisały baśnie i opowiadania o dziecięcych
sprawach („Świat dziecięcych przygód i marzeń”, grupa
wiekowa 10–13 lat) oraz wykonywały prace plastyczne
o tematyce nawiązującej do życia codziennego i korczakowskich idei praw dziecka („Pewnym krokiem w świat
dorosłych”, młodzież w wieku 14–16 lat).
Na konkurs przysłano 155 prac z 28 placówek oświatowych. Jury dokonało przeglądu prac plastycznych
i literackich. Starano się bardzo wnikliwie i rzetelnie
ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim
samodzielność wykonania, pomysłowość i zgodność
z tematem. Przyznano nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych.
Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice a także patronatem
medialnym przez TVP Katowice oraz „Dziennik Zachodni”. W działaniach na rzecz dzieci udało się zintegrować wielu dorosłych. Dzięki ich wsparciu możliwa była
realizacja celu działań – wywołanie radości i uśmiechu
na twarzach dzieci.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gimnazjum
nr 21 im. Adeli Korczyńskiej, Zespół Szkół Fundacji
„Elementarz” w Katowicach, Fundacja Ekologiczna
Wychowanie i Sztuka „Elementarz” a współorganizatorem Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
w Katowicach. W gronie sponsorów znalazło się również
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej.
Autorką projektu, plakatu oraz aranżacji wystawy
była Eugenia Peryga.
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Bezdomni, samotni, biedni,
Nerwowi, niepewni, ulegli,
Nikomu niepotrzebni,
Bo ludziom całkiem zbędni,

Ktoś otarł ślad łez spod powiek,
Odważnie swym życiem przypomniał,
Że dziecko to jest człowiek,
Że zło to strach i wojna.

Złamani, osieroceni,
Nieufni, nieśmiali, speszeni,
Wśród ludzi zagubieni,
Przez wszystkich odtrąceni. Kto ich zna?

Ktoś leczył, pocieszał, karmił,
Dodawał otuchy i wiary,
Nie zdradził swojej dzieciarni,
Kochany Doktor Stary. Kto go zna?

Ref:
Stary Doktor idzie do dzieci, w złej godzinie.
Stary Doktor idzie osłodzić gorzki świat.
Stary Doktor kocha warszawski sierociniec.
Stary Doktor budzi nadzieję, miłość w nas.

Ref:
Stary Doktor poszedł wraz z dziećmi w złej godzinie,
Stary Doktor poszedł złagodzić lęku smak,
Stary Doktor kochał nad życie sierociniec,
Stary Doktor budzi nadzieję, miłość w nas.

Piosenka pochodzi z książki Emilkowy Piosennik autorstwa Elżbiety Drygas i Jerzego Hamerskiego
wydanej przez Stowarzyszenie „Łejery” z Poznania.

Maria Lorek

Edukacja domowa jest alter natywną formą
spełniania obowiązku szkolnego. W Polsce
mało znaną zarówno wśród pedagogów jak
i rodziców. Polacy przywykli do tradycyjnego
modelu szkoły. I mimo wielu krytycznych opinii wobec edukacji, niewiele jest odważnych
działań innowacyjnych. Tymczasem w wielu
krajach funkcjonuje bardzo dynamiczny ruch
społeczny skupiający rodziców, którzy sami pragną kierować edukacją swoich dzieci
z pominięciem budynku szkolnego. Nauczanie domowe, jak wskazują badania i opinie
rodziców, ma olbrzymi potencjał. Oto argumenty „za”:
Argument pierwszy: Nauczanie i uczenie się
dostosowane jest do indywidualnych potrzeb
i możliwości młodego człowieka. Dziecko nie
otrzymuje propozycji edukacyjnej skierowanej
do „niskiej” „średniej” czy „wysokiej” populacji
uczniów. Otrzymuje propozycję indywidualną –
tylko dla siebie.
Argument drugi: W nauczaniu indywidualnym dzieci mają możliwość pełnego rozwinięcia swoich zainteresowań. Mogą zająć się
głębiej pasjami, czymś, co je intryguje, zaciekawia. Czy mają szansę zrobić to na lekcji?
Czy szkoła daje czas na dociekanie? Własne
hobby? Czy struktura 45 minutowych odcinków edukacyjnych, dokładnie opracowanych
w postaci konspektu zajęć, pozwala na indywidualny, osobisty rozwój? A potem, po lekcjach
i odrobieniu prac domowych ktoś ma jeszcze
siły? Znamienne są tu słowa, które wypowiedział Mark Twain: „Nigdy nie pozwoliłem szkole
stanąć na drodze mojej edukacji.”

Argument trzeci: to czas. Czas pracy. Czas
leniuchowania. Czas relaksu. Czas myślenia.
Czas... Każdy ma swój indywidualny rytm pracy.
Są „skowronki” i są „sowy”. A w szkole czas jest
zaprogramowany. I nie ma najmniejszej możliwości na zajęcie się czymś, co w danym momencie młodego człowieka zaintryguje, czymś,
co chciałby poznać dogłębniej, coś sprawdzić,
zbadać. W rozkładzie zajęć jest język polski,
matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe,
technika. Tydzień po tygodniu to samo. Czy
polski system edukacji daje możliwość wyboru?
Nie. Uczeń ma zgodnie z edukacyjnym zegarmistrzem poddawać się zaplanowanemu dla
niego czasowi. Czy to jest naturalne?
Argument czwarty: Edukacja może być
całościowa – holistyczna. Może też być przedmiotowa. Wszystko zależy od indywidualnych
predyspozycji ucznia. To wolny wybór. Dziecko może też posługiwać się metodami pracy
odpowiednimi dla jego stylu poznawczego.
Jedne metody są bardziej przydatne wzrokowcom, inne słuchowcom, a jeszcze inne
kinestetykom.
Argument piąty: W edukacji domowej uczeń
realizuje zagadnienia podstawy programowej
nie tak, jak zaprogramował to sobie nauczyciel,
autor programu, tylko w sposób najbardziej dla
niego odpowiedni. Ma świadomość, co ma
osiągnąć. I wyłącznie „dowodzi” swojej wiedzy
i umiejętności w trakcie egzaminów.
Argument szósty: Dziecko uczone w domu jest
mniej narażone na zły wpływ środowiska szkolnego:
ściąganie, cwaniactwo, przemoc słowną i ﬁzyczną.
Rodzice mają większą kontrolę nad kontaktami z ró-
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wieśnikami. Wprawdzie często się słyszy, że takie
dzieci wyrosną na snobów, osoby aspołeczne, nie
umiejące nawiązać przyjaźni, źle radzące sobie w sytuacjach trudnych i konﬂiktowych. Tymczasem badania w zakresie uspołecznienia dzieci uczących się
w domu rodzinnym prezentuję odmienne fakty.
Według V. D. Tillmann (1995, za M. Budajczak, 2004) 98% amerykańskich dzieci edukacji domowej regularnie uczęszcza na różnorakie zajęcia dodatkowe. W różnego rodzaju
formy wolontariatu włącza się 30 % tych dzieci.
Przekrojowe badania J. W. Taylor pokazują,
że dzieci uczące się w domu uzyskują o 47%
wyższe wyniki w ogólnym pozytywnym obrazie samego siebie, niż ich koledzy nauczani
w szkole. Na obraz własnej osoby składały się
takie skale jak: akceptacja własnego wyglądu, statusu intelektualnego, wolności od lęku,
poczucia zadowolenia życiowego, przystosowania społecznego oraz popularności wśród
rówieśników. (Ch. Zastrow 2004).
Dobre uspołecznienie dzieci home schooling
potwierdzają także inne badania prowadzone
na gruncie amerykańskim. Obecnie w Stanach Zjednoczonych nauczanie domowe, wg
Departamentu Edukacji, dotyczy 850 tysięcy
uczniów, wg organizacji propagujących home
schooling – 2,5 miliona dzieci. Kolejnym krajem,
gdzie nauczanie domowe dynamicznie się rozwija, jest Kanada. Powołano tam Home School
Legal Defense Association of Canada (Stowarzyszenie Prawnej Obrony Praw Edukacji
Domowej), które stoi na straży praw rodziców
nauczających swoje dzieci w domu. Podobnie
jest w Australii, gdzie liczba rodzin uczących
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własne dzieci w domu to ok. 15 tysięcy. Anglia nie stawia przeszkód prawnych przed
tą formą kształcenia. Irlandia ma ją zapisaną
nawet w Konstytucji. W innych krajach europejskich możliwość nauczania domowego
jest ograniczana mniej lub bardziej restrykcyjnymi przepisami prawa.
Nauczanie domowe jest szczególnie ważne dla uczniów, którzy przez jakiś czas nie
mogą uczęszczać do macierzystej szkoły.
Problem ten w sposób szczególny dotyczy
zjawiska polskiej emigracji. Dane GUS podają, że w Polsce na stałe mieszka o 1,1
mln osób mniej, niż oﬁcjalnie podawano do
tej pory. Polaków jest 38,3 mln, ale faktycznie w kraju mieszka 37,2 mln (GUS 2011).
W Polsce jest ponad 110 tys. dzieci, których
przynajmniej jeden z rodziców przebywa za
granicą (dane Fundacji Prawo Europejskie
2011). 13 tys. uczniów uczy się poza granicami kraju.
Nasilające się zjawisko sierot europejskich
przybiera niepokojąco duży wskaźnik. Decyzja
o emigracji bardzo często zakłada, że są to wyjazdy na rok, dwa. Rodzice nie chcą „na chwilę” wyrywać dzieci z systemu edukacyjnego,
w którym wyrosły i do którego wrócą. Edukacja
domowa jest w takim przypadku najlepszym
rozwiązaniem. Dzieci dalej są z rodzicami, jednak uczą się w innej – internetowej formule. Jest
to bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że
badania wskazują, iż dzieci nauczane domowo
osiągają znakomite wyniki w nauce. (Homeschool Progress Report 2009 [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, 2009).
Polskie prawo zezwala na edukację domową. Przepisy dotyczące realizacji obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą
zawiera art. 16 ust. 8–14 ustawy o systemie
oświaty. Procedura ubiegania się o nauczanie domowe przedstawia się następująco:
1. Rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
wniosek (do dnia 31 maja) o wydanie
zezwolenia na spełnianie przez dziecko
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
2. Rodzice są zobowiązani dołączyć do wniosku:
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
oświadczenie o zapewnieniu dziecku
warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia,
zobowiązanie do przystępowania
w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyﬁkacyjnych.
3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o udzieleniu zezwolenia (lub o odmowie
udzielenia zezwolenia) na spełnianie przez
dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki, odpowiednio poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym,
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inną formą wychowania przedszkolnego,
lub poza szkołą.
4. Dyrektor jest zobowiązany uzgodnić – na dany
rok szkolny – z rodzicami ucznia zakres części podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia, z której uczeń
będzie egzaminowany zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007
r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyﬁkowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.
562, z późn. zm.).

„Prawie o prawie”
– przedstawienie
Teatru 12A

5. Roczna i końcowa klasyﬁkacja ucznia jest
przeprowadzana zgodnie z przepisami
ww. rozporządzenia.
6. Po zdaniu egzaminów klasyﬁkacyjnych
uczeń otrzymuje świadectwa ukończenia
poszczególnych klas.
7. Dziecku nie ustala się oceny zachowania.
8. Uczeń jest wpisany do arkusza organizacyjnego szkoły, której dyrektor wyda
decyzję o zezwoleniu na spełnianie przez
dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
9. Cofnięcie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły odbywa się w drodze decyzji administracyjnej i może nastąpić:
na wniosek rodziców;
jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do rocznego
egzaminu klasyﬁkacyjnego, albo nie
zda rocznych egzaminów klasyﬁkacyjnych;
w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
Bezpośrednie odniesienia w prawodawstwie
międzynarodowym do kwestii związanych
z edukacją znajdują się w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych oraz Konwencji O Prawach
Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ustalenia w nich zawarte znajdują
swoje odbicie w konstytucjach i aktach
prawnych poszczególnych państw, które
je ratyﬁkowały. Zakresy prawne dotyczą głównie prawa jednostek ludzkich (przy czym
głównym podmiotem tego prawa jest dziecko) do edukacji. Wskazują także na prawo
rodziców do dokonywania względnie swobodnych wyborów edukacyjnych (pkt. 3, art.
26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).
Wynika z tego zapisu, że prawo to dotyczy
również realizowania edukacji domowej.
Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej, obowiązująca również w Polsce,
stwierdza, że rodzice maja prawo do zapewnienia swoim dzieciom edukacji i nauczania w zgodzie z własnymi przekonaniami religijnymi, ﬁlozoﬁcznymi i pedagogicznymi.
Jak zapisać dziecko do szkoły, do której
będzie przychodziło tylko na egzamin? W jaki
sposób edukacją dziecka zajmuje się rodzic,
a w jaki sposób szkoła? Więcej na ten temat na
stronach www.elementarz.edu.pl w zakładce
„edukacja domowa”.

Teatr 12a to od lat marka kojarzona z wyśmiewaniem absurdów rzeczywistości (codzienności). Również wychwalanie prostoty i zachęta do kreowania
codzienności niezmiennie towarzyszy dzisiejszym
twórcom Teatru.
Rok 2012 – Nazwany „Rokiem Korczakowskim”
zmotywował nas do zmierzenia się z tematem praw
dziecka.
Jak ta problematyka zmieniła się na przełomie
dziesięcioleci?
Postęp techniczny i cywilizacyjny, zjednoczenie
Europy to czynniki, które zdecydowanie zmieniły codzienność. Warto zastanowić się, czy jednak na tyle,
by dzieci bezpiecznie i beztrosko mogły się wychowywać? Co budzi ich niepokój?
Przedstawieniem „Prawie o prawie” próbujemy
odpowiedzieć sobie na tych kilka podstawowych
pytań.
Mnie – jako opiekuna nurtowały pytania – jak
uzyskać szczerą odpowiedź na nie. Z pomocą przyszła mi metodologia „Teatru ubogiego” stosowana
w Teatrze 12a od lat. Jerzy Grotowski do którego
metod pracy odwołujemy się na zajęciach zdecydowanie uczy kreatywności młodego człowieka.
Aktor – główny twórca i bohater ma zdecydowany
wkład w tworzenie widowiska. Steruje emocjami. Naszymi bohaterami są dzieci, one są również twórcami,
obserwatorami dzisiejszej rzeczywistości.
Opierając się na improwizacji efekt przerósł oczekiwania.
W dobie postępu technologicznego, gdzie niewątpliwą nową jakość w komunikacji oraz dostępu
do informacji stanowi internet dzieci odnajdują się
zaskakująco łatwo.
Niejednokrotnie rodzice korzystają z pomocy dzieci, by odnaleźć się w nowym, wirtualnym świecie. To
ważny element w „Prawie o prawie”.
„Maska” – którą większość z nas – dorosłych zakłada niejednokrotnie wychodząc z domu jest kolejnym
intrygującym nas problemem.
Co najważniejsze – odpowiedzi na nie wypływają
wprost od dzieci – aktorów.
Znakomicie odnajdują się one zarówno w świecie
multimedialnych nowości jak i w sytuacjach kiedy
zostają sam na sam z publicznością.
To duża dawka dziecięcego humoru przeplatana
trafną oceną codzienności.
Jest to jednak subiektywna ocena opiekuna Teatru.
Obiektywną ocenę przedstawienia „Prawie o prawie”
uzyska widz po obejrzeniu spektaklu Teatru 12a.

Katarzyna Sośniak
Anna Warszawska

Scenariusz

Scenariusz – Równość płci
Jednym z ważniejszych
tematów realizowanych
w ramach opieki
psychologicznej
w projekcie Mała Szkoła
– Wielka Sprawa było
zagadnienie równości
płci. Poniżej scenariusz
i webquest poświęcony
realizacji polityki równości
szans kobiet i mężczyzn.

Temat zajęć

Dziewczynki płaczą a chłopcy są złośliwi?
Cel ogólny
przełamywanie stereotypów związanych z płcią

Cele szczegółowe:
zapoznanie dzieci z pojęciem stereotypu
uświadomienie uczniom, że ich upodobania, podstawowe cechy
wyglądu są do siebie podobne bądź różne niezależnie od tego jaką
mają płeć

Rezultaty
wiedza na temat podstawowych stereotypów dotyczących płci,
świadomość dotycząca swoich upodobań i zainteresowań,
umiejętność współpracy w grupie,
umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem, spostrzeżeniami.

Grupa docelowa
uczniowie klas I–III

Metody
praca w grupach, zabawa ruchowa, pogadanka.

Środki dydaktyczne
duże arkusze papieru, najlepiej w 2 kolorach, markery.

Czas trwania
90 min.

Przebieg zajęć
1. Przywitanie się z dziećmi.
2. Zabawa ruchowa „Ludzie do ludzi” – uczestnicy dobierają się parami,
prowadzący podaje komendy np. palec do palca, kolano do kolana,
ucho do ucha, palec do czoła. Wszyscy wykonują te polecenia. Na
hasło LUDZIE DO LUDZI należy szybko znaleźć inną parę. Kto został
bez pary prowadzi dalej zabawę, podając komendy.
3. Praca w grupach – prowadzący dzieli klasę na 2 grupy: I dziewczynki,
II chłopcy.
a) dzieci mają się zastanowić jakie są różnice między 2 grupami
b) omówienie na forum klasy, czym różnią się dziewczynki od chłopców
c) odrysowujemy 1 dziewczynkę na dużym np. czerwonym arkuszu
i 1 chłopca na dużym np. niebieskim arkuszu

d) każda dziewczynka na czerwonym, a każdy chłopiec na niebieskim
arkuszu mają napisać albo narysować swoje cechy:
na głowie: kolor oczu, włosów, rozmiar uszu, nosa
na tułowiu: ulubione potrawy, słodycze
na prawej ręce: co lubi robić, w co i z kim lubi się bawić
na lewej ręce: czego nie lubi
na prawej nodze: co robi, gdy jest smutny albo zły
na lewej nodze: kiedy jest szczęśliwy
e) przyczepienie arkuszy do tablicy i omówienie prac
4. Pogadanka na temat stereotypów:
a. pytanie do dzieci: jak myślą, dlaczego na początku znalazły wiele
różnic dzielących dziewczynki od chłopców, a potem się okazało,
że i jedni i drudzy lubią podobne rzeczy robić a różnice między nimi
nie wynikały z uwagi na płeć tylko inne upodobania.
b. komentarz prowadzącego: to, że dzielimy w świecie różne rzeczy
w grupy według jakiejś zasady jest dobre, bo to nam porządkuje
świat. Najczęściej łączymy ze sobą rzeczy podobne na pierwszy
rzut oka np. płeć czyli czy jesteśmy dziewczynką czy chłopcem lub
też kolor włosów. Jednak często jest tak, że gdy tworzymy jakąś
grupę np. dziewczynek to myślimy, że wszyscy w niej jesteśmy tacy
sami i zupełnie odróżniamy się od innej grupy, np. chłopców. I to
jest właśnie stereotyp – przekonanie, że wszyscy ludzie w jednej
grupie są tacy sami, tylko dlatego, że w tej grupie są.
5. Zabawa ruchowa „Prawda czy fałsz”. Prowadzący umawia się w dziećmi,
że lewa strona jest miejscem „fałszu”, natomiast prawa strona „prawdy”.
Następnie wypowiada różne zdania prawdziwe i fałszywe, zadaniem
dzieci jest znaleźć się po właściwej stronie sali. Kto się pomyli wypada
z gry, a ostatnia osoba która wygrała może prowadzić grę dalej:
wszystkie dziewczynki są milczące
dzieci lubią się bawić
psy to ssaki
chłopcy nie płaczą
tylko kobiety rodzą dzieci
tylko dziewczynki lubią gotować
chłopcy i dziewczyny bywają czasem nieposłuszni
tylko chłopcy bawią się samochodami
większość uczniów lubi wakacje
chłopcy, którzy płaczą to maminsynki
blondynki są głupie
uczniowie zazwyczaj lubią przerwy, itp.
6. Podsumowanie zajęć, pożegnanie się.
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Reﬂektor

Katarzyna Sośniak

Pisarki, królowe – gospodynie, matki.
Czym zajmowały i zajmują się kobiety?
Webquest dla klasy III poświęcony tematowi równości szans płci

Fakt, iż multimedia, Internet wpłynęły na zmianę metodyki jest dość oczywisty. Zmiana ta
jest wtórna w stosunku do zmiany mentalności i sposobu myślenia, czyli przekształcenia
człowieka w jednostkę epoki postindustrialnej.
„Internet, dzięki swym interaktywnym zdolnościom, przekształca odbiorcę masowego
w indywidualnego. Ten przy wyborze treści
i obrazów kieruje się własnymi potrzebami
i zainteresowaniami. Nie otrzymuje on gotowych, spreparowanych wiadomości, ujednoliconych treści, uproszczonych obrazów
świata (…) oraz zamkniętych schematów”1.
Wolność, życie bez schematów niesie
wiele dobrych owoców, jednakże dzieci
należy odpowiednio przygotować do
korzystania z tej wolności, bo niezwykle
łatwo mogłyby się utopić w falach bezkresu informacyjnego.
Zanim przejdę do omawiania samej metody webquest, pragnęłabym zwrócić uwagę
na kilka pojęć: informacje, wiedza, mądrość.
Obecnie dość łatwo jest pozyskać informacje. Jednakże zdobywanie wiedzy w świecie,
w którym bombardowani jesteśmy setkami
informacji nie jest już takie proste. Wiedza to
usystematyzowane i uporządkowane informacje, a zatem, aby dziecko mogło nabyć
pewną wiedzę, nie wystarczy posadzi je przed
ekranem monitora. Dlatego też „Umiejętność
tworzenia sensownych całości informacyjnych
(przetwarzanie informacji – podkr. K. S.) jest
najważniejszym zadaniem człowieka współczesnej epoki”2. Właśnie webquest pozwala
kształcić w uczniach tą umiejętność. Czy za
jego pomocą wykształcimy też ludzi mądrych? Mądrość to domena osób, które nie
tylko umieją pozyskać informacje, a następnie je przetworzyć, ale to cecha także dzieci,
które nauczone są podejmowania reﬂeksji nad
własną wiedzą. Moim zdaniem, webquest tego nie zapewni, choć ułatwi. Kształcenie ludzi
mądrych to niezwykle ważne, kolejne wyzwanie
współczesnej edukacji.
Webquest jest metodą „w swej istocie
szczególną, wysoko strukturalizowaną, specjalistyczną formą projektu, głęboko powiązaną
z umiejętnością tworzenia wiedzy na podstawie
źródeł sieciowych; podobnie jak każdy projekt
zakłada samodzielną pracę uczniów, tyle, że
tutaj aktywność uczniów ogniskuje się wokół
zbierania, selekcji i ewaluacji informacji w Sieci
oraz wykonywania zadań z wykorzystaniem
multimediów i Internetu”3.
m
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Zasadniczo składa się on z kilku elementów,
które to deﬁniują tę metodę: wprowadzenie,
zadanie, proces (na rys. 1. Sposób wykonania),
zasoby (na rys. 1. Źródła informacji), ewaluacja
(na rys. 1. Ocena), podsumowanie.
rys. 1

Wprowadzenie (patrz rys. 2) to część mająca
funkcję zachęcającą odbiorcę, wzbudzającą
jego zaciekawienie i wstępnie zakreślającą
rys. 2

obszar jego poszukiwań w świecie informacji
i wiedzy. Ma za zadanie: traﬁć w serce uczniów,
odwołać się do ich emocji; czasem warto tu
przywołać treści kontrowersyjne, które pobudzą i zmotywują ucznia do dalszej wędrówki,
surfowania w świecie informacji.
rys. 3

Zadanie (patrz rys. 3) „powinno opisywać
oczekiwania nauczającego, być interesujące
i wykonalne. Ma także określić, jaki będzie
efekt końcowy rezultatu nauki”4. Według Berniego Dodge’a (uznanego za twórcę metody
webquest) można wyróżnić rodzaje zadania:
kompilacyjne, zreferowania, detektywistyczne,
dziennikarskie, projektowania, kreatywnego
produktu, budowania konsensusu, perswazji,
samopoznania, analityczne, opiniotwórcze oraz
zadania prac badawczych. Jak widać na rys. 3
przykładowe Zadanie mieści się raczej w kategorii zadań dziennikarskich, ale dla wzbudzenia
emocji (niezbędnych w zawodzie dziennikarza),
dodano wątek detektywistyczny.

nych podzadań, np. jak przeprowadzić wywiad,
jak przygotować prezentację (patrz rys. 4).

Reﬂektor

Proces (patrz rys. 4), zwany też procedurą,
to część webquestu, która „w sposób przejrzysty winna określić kolejne kroki, które pozwolą
uczącym się zrealizować zadanie z wytyczoną
ścieżką”5.

rys. 6

rys. 5

rys. 4

Na rys. 4 proces nazwany został „Sposobem wykonania” i podparty pytaniem „Jak wykonać zadanie?”. Pytania takie mogą ułatwić
zrozumienie polecenia, jakim właściwie jest cały
webquest6. W miarę precyzyjnie należy opisać
uczniom, co powinni zrobić, aby wykonać całość, którą dzielimy na podzadania. Aby ułatwić
uczniom organizację całości, można stworzyć
harmonogram prac korzystając z formy, jaką
jest wykres Gantta.

Zadania
Na wszystko macie 2 tygodnie!
Wybór osób do wywiadu
Przeprowadzenie wywiadu
Podzielenie się z innymi wypowiedziami
pytanych
Rozwiązanie krzyżówki
Wykonanie prezentacji
Przesłanie prezentacji nauczycielowi
W tej części można zamieszczać także inne
instrukcje, które ułatwią wykonanie poszczegól-

Zasoby i źródła informacji (patrz rys. 5) „powinny zawierać wykaz linków do stron www, źródeł
bibliograﬁcznych, ewentualnie wykaz adresów
e-mailowych do ekspertów, którzy mogliby pomóc
uczniom wykonać zadanie. W ten sposób zachęca się ucznia do korzystania z Internetu w sposób
selektywny: wskazując tylko na pewne strony www
ułatwia się odpowiedni wybór informacji.
Ewaluacja (patrz tab. 1 oraz rys. 5) „polega
na tworzeniu formularza oceny, często w postaci tabeli czy rubryki ewaluacyjnej pozwala
mierzyć osiągnięcia uczniów, oceniać ich wytwory oraz ustalić ocenę”7 Taki sposób oceny
wiąże się z ocenianiem kryterialnym, które nie
jest nowością, ale, jak obserwuję w praktyce nauczycielskiej, nieczęsto stosowane. Za każdym
razem należy wybrać pewne kryteria (kategorie,
wymiary) oceny. W ten sposób uczniowie dowiadują się, co tak naprawdę będzie brane pod
uwagę podczas oceniania. Ocena staje się mniej
tajemnicza, a wcześniejsze zapoznanie ucznia
z kryteriami, stwarza warunki sprawiedliwszej
perspektywy.
Ten obszar pozwala także nauczycielowi
sprecyzować, czego tak naprawdę chce nauczyć swoich podopiecznych (tutaj realizuje się
to, co zwykle nazywamy celem nauczania).

Podsumowanie (patrz rys. 6) „czyli końcowa
konkluzja przynosi zamknięcie poszukiwań, przypomnienie uczącym tego, czego się nauczyli,
a często także zawiera zachętę do rozszerzenia
tego typu doświadczeń na inne obszary wiedzy”8.
Może zawierać także reﬂeksje na temat procedury, sugestie do klasowej dyskusji. Jest miejscem
zwieńczenia webquestu i jednocześnie otwarciem
ucznia na nowe zadania i pytania, stanowiące
podstawę dociekań i aktywności uczących się.
Niektóre webquesty mogą zawierać także część „Strona dla nauczycieli”, która jest
swoistego rodzaju przewodnikiem dla innych
pragnących w przyszłości skorzystać z tego
konkretnego narzędzia.
Kończąc, zachęcam wszystkich do korzystania
z tej metody nie tylko po to, aby uczyć dzieci ważnych umiejętności, w tym szczególnie przetwarzania informacji. Stworzenie pierwszego webquestu
było, przynajmniej dla mnie, formą zetknięcia się
z nowym sposobem myślenia, nową hierarchią
informacji, tak odległą od strukturalnego podejścia
zawartego w klasycznym scenariuszu lekcji. Webquest jest niczym innym jak neoscenariuszem,
w którym lekcja 45-minutowa przekształca się
w trójwymiarową przestrzeń poznawczą.
rys. 7

Tabela 1. Przykładowa tabela ewaluacyjna:
Pisarki, królowe – gospodynie, matki. Webquest dla kl. III
Kategoria

za 3 punkty

Strona tytułowa

Po sia da te mat: te mat Zapisany jest tylko temat Zapisany jest tylko temat
jest rozwiązaniem krzy- prezentacji i nie zostali pożówki; podani są wszys- dani wszyscy jej autorzy
cy autorzy prezentacji
(skład grupy)

Wypowiedzi osób

Są upo rząd ko wa ne,
wy po wie dzi uzys ka ne
z wywiadów są zapisane prawidłowo i bezbłędnie; podany jest autor
wypowiedzi

Zanotowane wypowiedzi Brak informacji o tym kto
mają błędy ortograﬁczne, jest autorem wypowiedzi;
ale podane są autorzy błędy w zapisie
wypowiedzi

Podane jest imię i nazwisko znanej kobiety, jej
zdjęcie, informacja o tym
kiedy żyła oraz czym się
zajmowała

Podane jest imię i nazwisko znanej kobiety, brak
zdjęcia, informacje o tym
czym się zajmowała

Prezentacja
znanej kobiety

Prezentacja

za 2 pkt.

za 1 pkt.

Podane jest imię i nazwisko znanej kobiety oraz
kiedy żyła; brak zdjęcia
i brak informacji o tym,
czym się zajmowała

Starannie i ciekawie zro- Prezentacja wykonana Prezentacja nie ma strony
biona; dodatkowe zdjęcia, starannie, pełna
tytułowej; nie ma wszygraﬁka
stkich elementów
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Prezentacja

Lidia Wollman

O wartości przyjaźni i sztuce współbycia z innymi

Współczesny świat płynnej ponowoczesności1 nie pozostaje bez wpływu na rodzaje nawiązywanych relacji między ludźmi i trwałość
budowanych przez nich więzi. Obserwuje się
obecnie, zwłaszcza dzięki popularnym portalom społecznościowym jak Facebook, Nasza
Klasa czy Twitter, że młodym ludziom zależy
na posiadaniu jak największej liczby kontaktów (by to osiągnąć zapraszają nawet obce,
nieznane sobie osoby bez względu na ich wiek
czy zainteresowania), co prawdopodobnie wyznacza ich status wśród innych użytkowników
portali, a może być także powodem do dumy
wśród realnych rówieśników w myśl hasła „im
więcej mam przyjaciół tym bardziej istnieję”.
Nie sprzyja to oczywiście nawiązywaniu bliskich relacji z osobami z klasy, sąsiedztwa czy
rodziny. Atrakcyjniejsi wydają się reprezentanci wirtualnego społeczeństwa, gdyż kontakty
z nimi są niezobowiązujące, szybkie i łatwe do
nawiązania jak i skasowania; nie wymagają
więc wysiłku, by te relacje umacniać, pogłębiać, pielęgnować.
Jednak mimo tak wielu kontaktów młodzi
ludzie często czują się samotni. Chcą kontaktów bezpośrednich, ale się ich obawiają.
Nie wiedzą jak rozmawiać z otaczającymi ich
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ludźmi. Mówi o tym chociażby wiersz młodego Dominika:

Ludzie
Żyję samotnie, gdy ludzie są blisko.
A jednak tak daleko.
Chcę uciec
Chcę, ale nie mogę.
Boję się
Boję się, że nie dam rady
Chociaż…
(Dominik, lat 14)2

Samotność w tłumie przy jednoczesnym intensywnym kontakcie w sieci, to domena
współczesności. Bardzo często młodzi ludzie nie mają bliskiej osoby, z którą mogliby
w zaufaniu rozmawiać o wszystkim, dzielić się
problemami i radościami. Kreowane w sieci tożsamości, jakie przybierają na potrzeby
jakiegoś kontaktu, nie pomagają w samookreślaniu się i identyﬁkacji. To możliwe jest
jedynie w realnym, bliskim kontakcie z drugim człowiekiem, z przyjacielem, bo „gdzie

przyjaźń jest prawdziwa, tam jedna dusza
ożywia dwa ciała.”3
Przyjaźń jest ważną wartością w życiu każdego człowieka. Zwłaszcza we współczesnym,
niepewnym świecie, stanowi ona coś trwałego,
wokół czego można budować swoje życie.
Przyjaciel to osoba, która nas wspiera w trudach życia, pomaga w biedzie, ale też szczerze
cieszy się razem z nami osiąganymi sukcesami.
Przyjacielowi można zaufać, wyznać każde
tajemnice szukając porady czy pociechy, on
nigdy tego zaufania nie zawiedzie i zawsze
jest gotowym by służyć pomocą. Bezinteresowność jest najważniejszą cechą przyjaźni,
bo przyjaciel nie oczekuje żadnych dla siebie
korzyści w pomaganiu nam, służy całym sobą
w miarę swoich możliwości, a czasem nawet
ponad nie. Przyjaciel akceptuje nas takimi,
jakimi jesteśmy, z naszymi zaletami i wadami,
toleruje nasze niedoskonałości i upadki, ale
pomaga także się wznosić, wzrastać, dojrzewać. Dlatego od przyjaciela jesteśmy w stanie
przyjąć każdą krytykę, bo wiemy, że wynika
ona z troski o nasze dobro, a nie z zazdrości
czy nienawiści. Dzięki temu zmieniamy się na
lepsze, dorastamy do człowieczeństwa, uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak nie
ranić, jak pokonywać trudności. „Prawdziwy
przyjaciel to nie ten, który odwala za ciebie
całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że
wszystko masz zrobić sam.”4
Przyjaciel nie musi być tuż obok, może
być daleko i rzadko się z nami kontaktować.
Wystarczy pewność, że jest. Bo gdy go potrzebujemy, śpieszy natychmiast z pomocą
nie bacząc na siebie. Oﬁarność i oddanie, to
kolejne cechy przyjaźni. Dlatego przyjaciel staje się nam nieraz bliższy niż własna rodzina,
jest rodziną człowieczą, ubogacającą nas we
własnym człowieczeństwie. Ale taka bliskość,
taki związek zobowiązuje nas do tych samych
działań, których od przyjaciela oczekujemy, bowiem „stajesz się odpowiedzialny na zawsze za
to, co oswoiłeś”5, jak powiedział Lis do małego
Księcia. „Oswoić znaczy stworzyć więzy... jeśli
mnie oswoisz będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie.
I ja będę dla Ciebie jedyny na świecie.”6 Każdy
z nas potrzebuje tej jedynej w życiu osoby.
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Dorota Surman

Trening aktywności własnej poprzez szachy

Szachy to nie tylko najpopularniejsza gra planszowa na świecie. To również skuteczne narzędzie
stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, rozbudzający jego twórcze zdolności, kształtujące jego
osobowość, intelekt, emocje, wzorce zachowań
i system wartości. Ale zacznijmy od początku...
Szachy to gra znana na całym świecie, uprawiają ją miliony ludzi, zafascynowanych nieprawdopodobną liczbą możliwości i kombinacji. Nawet komputery nie są w stanie rozwiązać zagadki szachów
i stwierdzić, czy przy najlepszej strategii wygrywają
białe, czy czarne, czy wynik partii powinien być
remisowy. Już po pierwszym ruchu obu stron jest
możliwych 400 pozycji, a po trzech – setki tysięcy.
Przy szachownicy zacierają się granice wiekowe,
często bardzo młody człowiek rywalizuje – toczy
intelektualny spór – z dużo starszym partnerem.
Łączy ich wspólna pasja, zainteresowanie przedmiotem rozważań i dociekań. Jest w tym pewna
magia. Podczas szachowej rozgrywki, w jednym
miejscu i czasie, spotykają się różne pokolenia,
potraﬁące porozumieć się bez słów. Jak powiedział
J.W. Goethe „szachy są kamieniem probierczym
inteligencji”2, ale nie tylko. „Szachy są rodzajem
intelektualnej aktywności; w nich zawarty jest swoisty czar. Intelektualna aktywność to jedna z największych rozkoszy – jeśli nie największa – bytu
ludzkiego. Nie każdy może napisać sztukę, zbudować most lub nawet opowiedzieć dobry dowcip.
Ale w szachach każdy musi przejawić intelektualną
aktywność, co daje mu swoistą przyjemność. (...).
Szachy, podobnie jak miłość, jak muzyka – mogą
uczynić człowieka szczęśliwym”.3
Niewyczerpane możliwości szachów, bogactwo zawartych w grze treści, ich konsekwentna
logika, nieograniczone pole do popisu dla niczym
nie skrępowanej twórczej fantazji i inicjatywy sprawiają, że szachy wniosły poważny wkład do ogólnej kultury ludzkości.4
Grą w szachy pasjonowali się „wielcy tego
świata”; znani artyści, muzycy, plastycy, politycy, uczeni, papieże. Wśród nich m.in. Newton,

Einstein, cesarz Napoleon, Józef
Piłsudski, Ryszard I Lwie Serce,
Stefan Batory, Jan III Sobieski, Ludwig van Beethowen, F. Chopin, F.
Mendelsohn, A. Mickiewicz, Stanisław Lem, Ho Szi Min, Jan Paweł II,
Jan Matejko, Rembrandt, Wilhelm
I Zdobywca, Thomas Jefferson.
Nie sposób wymienić tu wszystkich miłośników królewskiej gry.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
w/w osoby najczęściej przyswoiły
sobie umiejętności gry w szachy,
będąc małym dzieckiem.
Szachy dla małego dziecka to
intelektualna przygoda, która ma
niewątpliwy wpływ na jego dalsze
życie. Paul Morphy powiedział: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich
przyszłość możecie być spokojni”. W czym więc
tkwi sekret królewskiej gry?
Szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka w wielu płaszczyznach. Są prawdziwym treningiem aktywności twórczej dziecka.
Walory i zalety królewskiej gry tkwią w rozwoju:
Zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne myślenie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość.
Aktywności twórczej – specyﬁka gry w szachy
wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Jakiekolwiek próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie.
Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność.
Pamięci i uwagi – „główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica
zostaje ukształtowana w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec”.5 Towarzyszy temu
rozwój koncentracji i wyobraźni wzrokowej.
Pozytywnych sfer osobowości - szachy kształcą poczucie obiektywizmu, uznawania prawd
innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.
Myślenia logiczno-wyobrażeniowego - ludzie myślą
niekiedy za pomocą wyobrażeń, które są obrazami
psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych.
Najmocniejszą stroną większości ludzi zdaje się
być wyobraźnia wzrokowa,6 i ten właśnie rodzaj
myślenia najpełniej rozwija gra szachowa.
Konsekwencji i wytrwałości w działaniu - dzieci
mające kontakt z szachami, zupełnie inaczej
podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie
starają się rozwiązać określony problem i czynią
to aż do skutku. Błędy i porażki wykorzystują do
dalszego samodzielnego powiększania i pogłębiania zdobytych umiejętności. Ich rówieśnicy
natomiast, bądź rezygnują z wykonania zadania,
bądź też obniżają sobie skalę trudności.
Aspektów wychowawczych rozpatrywanych
w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym
jak nie karą jest przegrana? Wymierzona w do-

datku natychmiast i adekwatnie do czynu. To
samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez
wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, odniesione siłą własnego umysłu.7

Prezentacje

Odkryj w dziecku Kasparowa

Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej
wytrwały, cierpliwy i w pełni panuje nad sobą. Uczy
się także pokory i wie, że nie każde jego decyzje
są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi szanuje
swojego przeciwnika i potraﬁ stosować w życiu
zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy
szachownicy. Efekty widać już w późniejszej edukacji dziecka, które np. najczęściej ma mniejsze
problemy z matematyką niż jego rówieśnicy.8
Znajomość gry w szachy pozwala więc nie tylko na uczestniczenie w setkach imprez na całym
świecie, granie partii za pośrednictwem Internetu (lub e-maila), poznawanie nowych przyjaciół.
Rozwija także intelekt, uczy odpowiedzialności za
każdy ruch, za każdą podjęta decyzję, nie tylko
na szachownicy. Dziecko zyskuje na całe życie
niezawodnego i interesującego przyjaciela.
Szachy to nie tylko więc wyraﬁnowana rozrywka
intelektualna, ale także źródło umiejętności, które
nie jeden raz przydadzą się naszym pociechom –
także w dorosłym życiu.
Analizując sukcesy wybitnych szachistów można zauważyć, iż każdy z nich początki dowodzenia
drewnianymi ﬁgurkami poznawał w wieku 5–6 lat.
Odkrywajmy więc w każdym dziecku (na miarę
jego własnych możliwości) - Kasparowa. Zachęcajmy dzieci do podróży zwanej „Krainą Szachów”.
Gra jest ciekawa i pasjonująca. Każde dziecko
przekona się o tym, gdy tylko opanuje jej podstawy. Przekonały się również uczestnicy Projektu
Mała Szkoła - Wielka Sprawa. Zajęcia w ramach
treningów aktywności twórczej cieszyły się ogromna popularnością.
Autorka uczy w Szkole Podstawowa nr 17 im.
Jana Pawła II w Chorzowie. Jest pierwszą w Polsce nauczycielką, która otrzymała ogólnopolski
tytuł „Nauczyciela z klasą”. W SNEP pełni funkcję
skarbnika.

Bibliograﬁa
1

Kasparow Gary (1963 -) szachowy mistrz świata. Urodził się
w Azerbejdżanie. Przyglądając się grze swojego ojca, opanował
zagrania szachowe w wieku 5 lat. Bardzo szybko rozwijał swoje
umiejętności gry w szachy. W wieku 12 lat został mistrzem
juniorów Zw. Radzieckiego. Pięć lat później został mistrzem
świata juniorów, zdobywając tytuł arcymistrza. W wieku 22 lat
został najmłodszym mistrzem świata. Obronił tytuł pięciokrotnie,
zwyciężając ponadto w wielu innych turniejach.

2

Władysław Litmanowicz, Goethe J.W., [w:] Nowe dykteryjki
i ciekawostki szachowe, Warszawa, 1983, s. 22

3

Tenże, Tarrasch S., [w:] Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe. Warszawa, 1983, s. 28

4

Griszyn W., Iljin E., Szachowe abecadło, Moskwa, 1984, s. 3

5

Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L., Psychologia i życie, Warszawa, 1997, s. 198

6

Tamże, s.196

7

Modzelan A., Walory i zalety królewskiej gry, „Przegląd Szachowy” 2000, nr 5, s. 29

8

Kowalak P., Szachy dla najmłodszych, Legnica 2008, s. 5

23
lipiec 2012

Reﬂektor

Lilianna Kędzierska

Rola multimediów w nowoczesnej edukacji
W. Strykowski wyróżnił trzy zasadnicze funkcje roli mediów w kształceniu:
poznawczo-kształcącą
Przejawia się w bogactwie różnorodnych informacji przekazywanych w języku obrazów, słów, dźwięków i działań. Media znacznie
rozszerzają pole poznawcze uczących się, rozwijają ich procesy
percepcyjne, intelektualne i wykonawcze. Dzięki mediom uczniowie
spostrzegają obiekty, procesy i zjawiska w sposób możliwie
wierny, w ich autentycznym otoczeniu, w ruchu, w kolorze
zarówno współczesne, jak i odległe w czasie i przestrzeni.
emocjonalno-motywacyjną
Media posiadają siłę angażowania całej jednostki. Poprawnie
wykonane pod względem pedagogicznym, technicznym i artystycznym media dydaktyczne wywołują wzruszenia, przeżycia emocjonalne – ekspresywne, przez co z kolei rozbudzają
zaangażowanie, zaciekawienie i zainteresowanie materiałem
nauczania.
działaniowo-interakcyjną

Wykorzystanie multimedialnego, interaktywnego oprogramowania edukacyjnego odgrywa coraz większą rolę w edukacji. Dla uczniów komputer jest
narzędziem codziennego użytku, dlatego warto pokazać im, że może on służyć
nie tylko do zabawy, ale także do nauki.
Programy edukacyjne stają się coraz częściej wykorzystywanym
narzędziem służącym do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć w większości polskich szkół i przedszkoli.
Środkiem kumulującym wiele mediów jest komputer i stosowane z jego
użyciem programy multimedialne, prezentacje, ﬁlmy i Internet. Wykorzystywane przez nauczycieli środki dydaktyczne: wzrokowe, słuchowe, wzrokowo-słuchowe, multimedialne mają na celu wzmocnienie procesu poznania,
wdrażanie do samodzielnego myślenia; sprawiają, iż poznawane przedmioty,
zjawiska i procesy stają się „namacalne”; zwiększają zaangażowanie uczniów.
Dzięki stosowaniu środków dydaktycznych uczniowie lepiej chłoną wiedzę
i jest ona trwalsza niż wiedza przyswajana z ich pominięciem.
Dla współczesnej edukacji media stanowią źródło informacji, bazę, które wykorzystują w procesie nauczania-uczenia się zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele. Współczesne media stają się dla uczniów nie tylko źródłem
informacji poznawczych, ale samodzielnie organizują proces nauczaniauczenia się. Niektóre media, np. programy telewizyjne, komputerowe,
multimedialne, stają się dla uczniów alternatywnym nauczycielem.
Według W. Okonia, we współczesnej szkole stosowane w dydaktyce
media spełniają następujące funkcje:
ułatwiają uczniom poznanie rzeczywistości i poznanie wiedzy o rzeczywistości,
kształtują postawy i emocjonalny stosunek do rzeczywistości,
rozwijają działalność przekształcającą rzeczywistość, która pozwala na
wszechstronne aktywizowanie uczących się, co prowadzi do wzrostu
efektywności kształcenia,

Współczesne media stosowane w procesie kształcenia umożliwiają działania motoryczne i komunikowanie się. Działaniowa funkcja
mediów jest szczególnie ważna w procesie kształcenia umiejętności
i sprawności manualnych. Funkcja interakcyjna realizowana jest w trakcie wzajemnego komunikowania się, wymiany informacji, prowadzenia
dialogu z maszyną. Dzięki interakcyjności mediów elektronicznych
rodzą się zupełnie nowe metody i formy edukacji szkolnej.
Media dla współczesnej edukacji stanowią niezastąpione źródło informacji, narzędzie pracy intelektualnej, zarówno dla ucznia, jak i nauczycieli.
Nowy model edukacji powinien pomóc uczniom w przystosowaniu się
do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Pamięciowe opanowywanie
wiadomości powinno być zastąpione opanowaniem metod wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji. Główne działania edukacji powinny
się skupiać na wykształceniu u uczniów umiejętności poruszania się
w gąszczu informacji, wybierania wiadomości wartościowych, a także na
ukazywaniu struktury i hierarchiczności wiedzy. Wykorzystanie w tym celu
nowych mediów w procesie uczenia się i nauczania pozwala na syntezę
wizualną, słuchową i dotykową. Pozwala promować myślenie twórcze,
które zacznie przenikać wszystkie aspekty uczenia się dziecka.
Stosowanie programów edukacyjnych to połączenie multimedialnej
przygody z nauką i kompleksowym sprawdzeniem umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia. To wesołe lekcje, dynamiczne gry i zabawy
oraz obszerny trening pod opieką bohaterów znanych bajek. Scenariusze
programów stale stawiają ucznia w różnorodnych sytuacjach problemowo-zadaniowych, niejako „zmuszając” go do aktywności, samodzielnego
myślenia i działania. „Uczeń w kontakcie z komputerem staje się badaczem”, dzięki czemu zdobywana wiedza jest trwała i bardziej zrozumiała.
Obecny model edukacji powinien pomóc uczniom w przystosowaniu się
do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

samodzielnie, we współpracy z uczniem, sterują procesem kształcenia.
Uczniowie powinni być stawiani w sytuacjach zadaniowych i problemowych,
powinni szukać odpowiedzi na pytania, rozwiązywać problemy, wykorzystując
różnego rodzaju środki dydaktyczne, w tym media. One bowiem wspomagają uczniów w zdobywaniu wiedzy o świecie, w tworzeniu systemu wartości,
w kształtowaniu umiejętności i postaw.
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Cyfryzacja szkolna

Z nowoczesnych technologii korzysta dziś
m.in. medycyna, branże techniczne, ale przecież nie tylko. To właśnie dzięki multimediom
powstały interaktywna ekspozycja „Podziemia
rynku” w Krakowie, warszawskie Centrum
Nauki Kopernik czy, ostatnio, spektakl „Polita” w warszawskim Teatrze Buffo - mówi
Małgorzata Snarska z polskiego oddziału Microsoft. - Nauczyciele doskonale o tym wiedzą, dlatego to właśnie szkoła powinna stać
się liderem we wskazywaniu, jak korzystać
z nowoczesnych technologii, które często nie
wymagają dużych nakładów ﬁnansowych i są
na wyciągnięcie ręki.1

?

W ciągu ostatnich kilku wieków tempo rozwoju
nauki i techniki przyspieszyło tak bardzo, że
ludzki umysł przestaje za nim nadążać. Rozwój
obecnie jest tak szybki, że młode pokolenie nie
zna płyt winylowych czy kaset VHS, następne
pokolenia mogą nie poznać nawet płyt CD/
DVD. Ilość wiedzy zgromadzonej przez wieki
zaczyna nas przytłaczać, a za sprawą nowoczesnej techniki staje się ona łatwo i ogólnie
dostępna. Postępująca globalizacja sprawia,
że informacja w sposób wolny rozprzestrzenia
się po świecie. Te czynniki sprawiają, że stajemy się społeczeństwem na stałe zanurzonym
w informacji - społeczeństwem informacyjnym.
Efektem jest to, że stary model oparty na gro-

madzeniu informacji jest nie tylko nieskuteczny,
ale staje na drodze do dalszego rozwoju.
W wielu społeczeństwach wprowadzany jest
już nowy model oparty na umiejętnym wyszukiwaniu, sortowaniu i przetwarzaniu informacji, które nas otaczają. Przeprowadzenie
takiej transformacji jest możliwe dzięki coraz
głębszemu przenikaniu się świata realnego
i cyfrowego. Nowoczesne technologie nie tylko
mogą, ale muszą stać się narzędziem, które
wspomoże rozwój człowieka ułatwiając mu
nadążenie za tempem przemian i przyrostem
informacji. Już teraz najnowsze zdobycze nauki i techniki wykorzystywane są każdego dnia
w otaczającym nas świecie.
Nowoczesne komputery, samochody, smartfony, sprzęt multimedialny, internet. Często
korzystamy z niesamowitych rozwiązań technicznych nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzisiejsze telefony komórkowe mają moc
obliczeniową większą niż komputery, które
obsługiwały pierwsze loty kosmiczne.
Trzecie prawo Clarke‘a mówi: Każde wystarczająco zaawansowane rozwiązanie techniczne jest nieodróżnialne od magii. Rzeczywiście, ekrany dotykowe w dzisiejszych tabletach
działają w sposób niemal magiczny.
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wizualizer

rzutnik

laptop

W obecnej sytuacji transformacja do etapu społeczeństwa informacyjnego wydaje się być nieunikniona. W tym celu musi zmienić się system
edukacyjny. Nowoczesna technika może stać
się nieocenioną pomocą i doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu.
Dziś mamy do czynienia z nowym modelem
ucznia i w pewien sposób z nowym światem
edukacji, w którym aby dotrzeć do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem
narzędzi niż w XX wieku. Nowy uczeń w informacyjnym społeczeństwie wymaga zupełnie
nowego podejścia w nauczaniu, dzięki któremu
potraﬁł będzie przetworzyć docierającą do niego
informację w wiedzę.

Co szkoły
mogą zakupić?
prze noś ny kom pu ter dla
ucznia,
przenośny komputer dla nauczyciela,
sieciowe urządzenie wielofunkcyjne,
drukarkę;
skaner;

Tradycyjna kreda, tablica i dobry nauczyciel pracujący tradycyjnymi metodami mogą wkrótce
okazać się niewystarczające dla zapewnienia
skutecznej edukacji. Nowy uczeń naprawdę
potrzebuje Nowego Nauczyciela, który będzie
w stanie pracować z uczniem przy pomocy
ogólnie dostępnych, nowoczesnych (i naturalnych dla niego) urządzeń, oprogramowania
i Internetu.

tablicę interaktywną z systemem mocowania;

Nowe technologie nie są oczywiście ani złe
same w sobie, ani też nie są cudownym lekarstwem na bolączki polskiego systemu edukacji.
Najważniejsze, że one po prostu są w naszym
codziennym życiu i w związku z tym zawsze
będą wpływały na kształt procesów edukacji.

głośniki;

Tablet - nowoczesny minikomputer obsługiwany
wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego pozwala spersonalizować tryb nauczania. Tablica
interaktywna połączona z projektorem umożliwia dowolne manipulowanie wyświetlaną na niej
informacją tylko za pomocą gestów. Wizualizer,
który zastąpił rzutnik pisma, w rzeczywistości
jest kamerą, mogącą udokumentować niemalże
wszystko co znajdzie się w jej zasięgu. Obraz
może zostać zapisany na nośnik pamięci i wyświetlony na dowolnym sprzęcie posiadającym
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ekran lub mającym funkcje wyświetlania. Takie
możliwości oznaczają, że dziś wiedzy można
dosłownie dotknąć. Postępująca miniaturyzacja
sprzętu pozwala nawet na zabranie jej wszędzie
ze sobą - chociażby w torbie, plecaku a nawet
w kieszeni. Wszystko to sprowadza się do tego, że dziś potrzebne są nam raczej narzędzia
i umiejętności do interakcji z „mediami wiedzy”.
Dzisiejszy stan techniki w pełni to umożliwia stawiając właśnie na interakcje. Taki interaktywny
sposób nauczania jest wielokrotnie skuteczniejszy niż tradycyjny model wykładowy i właśnie
dzięki interaktywności wcale nie musi prowadzić
do alienacji młodych.

urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji;
system do zbierania i analizowania odpowiedzi;
projektor krótkoogniskowy;
kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową;
punkt dostępowy będący
elementem szkolnej sieci
bezprzewodowej;
ruter z wbudowanymi lub
zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem
blokowania włamań (IPS);

Miejsce „cyfryzacji” w nauce jest znaczące.
Dostęp do nowych technologii, na wczesnym
etapie edukacyjnym oraz umiejętność korzystania z nich jako narzędzia, do poszukiwania
i uczenia się, jest kluczowym elementem budowania nowoczesnego społeczeństwa opartego
na wiedzy.

Realizację programu
Cyfrowa Szkoła planuje
się na lata 2013-2016

Polska szkoła XXI wieku wchodzi w erę cyfryzacji coraz szybszymi krokami. Aby nadążyć za
tempem narzuconym za postęp technologiczny
czerpie z doświadczeń innych krajów - próbując wykorzystać to co najlepsze w modelu
skandynawskim, opartym na dużej autonomii nauczyciela i to, co najlepsze w modelu
brytyjskim, stawiającym na nowe technologie
w edukacji.

projektor multimedialny;
ekran projekcyjny;
wizualizer.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest ogłoszony,
w styczniu tego roku, rządowy program „Cyfrowa Szkoła”2 . Daje on niebywałą szansę polskiej edukacji, aby korzystając z dobrodziejstw
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nowoczesnej techniki, sprostać potrzebom
cywilizacyjnym i dogonić rozwijające się, nowe
społeczeństwo informacyjne. Projekt ten ma
w swoim założeniu rozwijać umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Załącznik do uchwały rządu wymienia
jakie pomoce dydaktyczne miały się znaleźć we
wnioskach składanych przez szkoły3. Wśród
nich znalazły się laptopy, projektory multimedialne, wizualizery czy tablice multimedialne.
Co ważne, ustawodawca przewidział również
wsparcie techniczne. Oprócz wyposażenia
multimedialnego do listy dołączono urządzenia
do stworzenia sieci bezprzewodowej a także
szkolenia dla kadry dydaktycznej. O skali zainteresowania programem świadczy ilość szkół
podstawowych, które ubiegały się o udział
w programie pilotażowym. W województwie
łódzkim złożono 69 wniosków o doﬁnansowanie, w świętokrzyskim 105, w małopolskim
224, w zachodniopomorskim 70 szkół4. To
tylko wybrane regiony. Widać zatem, że zainteresowanie programem pilotażowym było
duże. Środków nie starczyło dla wszystkich
szkół. Wybór dokonał się w drodze losowania.
Szkoły, które znalazły się w gronie szczęśliwców będą pionierami w szkolnej „rewolucji
cyfrowej”. To na podstawie ich doświadczeń
rząd opracuje ﬁnalną strategię wprowadzania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pozostałych szkołach.

Dotacje celowe dla organów prowadzących
szkoły przeznaczone są
na zakup nowoczesnych
pomocy dydaktycznych
i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania.

Cyfryzacja środowiska eduka
acyjnego
jest nieunikniona. Swoje pro
rogramy
w tej dziedzinie realizują, bądź
ądź mają zamiar realizować takie kra
raje jak:
Estonia, Korea Południowa czy
Portugalia5.
tablica multimedialna
Oczywiście, z takimi projek-tami zawsze wiążą się obawy:
Czy dzieci zbyt wcześnie nie
e „wnikną” w świat
wirtualnych cudów?
Czy nauczyciele przystosują się do wymagań jakie
stawia obsługa sprzętu multimedialnego? Z kolei
rodzice obawiają się czy dziecko będzie potraﬁło
pisać długopisem w momencie gdy zajęcia będą
odbywać się na tabletach czy laptopach?
Strach ma zawsze wielkie oczy. Możemy zadawać takich pytań wiele. Aż do najbardziej skrajnego, czy nauczyciela w końcu zastąpi robot,
cyborg lub android? Odpowiedzi na wiele pytań
na razie nie ma. Pisze je życie. Ale obserwując
dzieci można mieć nadzieję, że z naszego życia
nigdy nie znikną drewniane zabawki, klocki czy
gry planszowe. Świat bez nich stałby się uboższy. Za zwykłą tablicą pewnie jednak nikt nie
zatęskni. Tablice multimedialne mają bowiem
te same możliwości, a nawet więcej. No i nie
brudzą dłoni kredą.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na
zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć
od wielkości szkoły:
szkoły małe (do 100 uczniów) mogą otrzymać do 90 tys. zł.;
szkoły średnie (do 300 uczniów)
- mogą dostać do 140 tys. zł;
szkoły duże (powyżej 300
uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.mem blokowania włamań (IPS).
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Lechosław Hojnacki

Mityczne i rzeczywiste efekty
„cyfrowej szkoły”
Tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się
potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu.
Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co
najmniej dwa razy szybciej!
Lewis Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra
Jak szybko biec, żeby pozostać w miejscu
Tematem edukacyjnym ostatnich miesięcy jest rządowy
program „Cyfrowa szkoła”. W jego ramach szkoły mają
otrzymać środki na zakup mobilnych komputerów (laptopy, tablety, smartfony). MEN dostarczy także bezpłatne e-podręczniki. Zawrzało. Szkoły zwietrzyły przenośny
sprzęt, rodzice – bezpłatne i lekkie książki, a wydawnictwa
papierowe – nędzę i upadek. Zatrudniły dywizję antycyfrowych lobbystów Google znajduje kilkaset tysięcy wystąpień
frazy „cyfrowa szkoła”.
A twarde fakty? W projekcie weźmie udział poniżej 1%
polskich placówek(!). W nich – skorzystają nieliczni uczniowie i nauczyciele. W 2 lata powstanie 18 e-podręczników
(ułamek wszystkich podręczników do wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów edukacyjnych). Czy zatem
„cyfrowa szkoła” to tylko temat dla mediów i możemy go
przeczekać? Chyba jednak nie.
W hipermarkecie można dziś wybierać spośród kilkunastu–kilkudziesięciu modeli tabletów. Ceny – od ułamka
laptopa (za tani tablet) do kosztu laptopa (za sprzęt przewyższający możliwościami laboratoria najbogatszych
szkół). Od czasu „cyfrowej szkoły” nieustannie pytają
o nie… rodzice. Tablet staje się modnym drobiazgiem na
komunię. Drugim lub kolejnym komputerem w domu, do
torebki, w podróż.
Za dwa lata szkoła będzie jeszcze bardziej w tyle, ale
oczekiwania rodziców i uczniów wzrosną wielokrotnie.
Oczekiwania bezpłatnych e-podręczników, lekkich tornistrów, natychmiastowej informacji o postępach dziecka,
bliskiego–zdalnego kontaktu ze szkołą i nauczycielem, itd.,
itp. Smartfony lub tablety będą mieli i używali „wszyscy”.
„Cyfrowe szkoły” odkryją, że dopuszczenie uczniowskich
urządzeń do użytku na zajęciach daje znakomite efekty
edukacyjne. Opór stanie się anachronizmem.

Kieszonkowy pecet i blaszany koń
Wyobraźmy sobie kogoś, kto uczy się prowadzenia
samochodu z założeniem, że to taki koń, tylko niski,
blaszany i na gumowanych nogach. Ciężki, za szeroki do siedzenia na oklep, nie reaguje ani na „wio”
ani na wypychanie łydkami… Głupie porównanie? Ale
znakomita większość specjalistów debatujących nad
smartfonami w edukacji robi właśnie podobnie mało
trafne założenie wstępne: że urządzenie mobilne, to
taki miniaturowy, dotykowy pecet. I oczywiście wnioski są tragicznie nieadekwatne. Urządzenia mobilne są
zupełnie inne, bosko przyjazne. Są znakomitą szansą
dla niepełnosprawnych. Opanowują je kilkuletnie dzieci,
osoby upośledzone oraz z demencją starczą. Wszyscy,
byle nie ci, którzy potraﬁą obsługiwać peceta. Z braku
miejsca dam tylko jeden prosty przykład. Nasi uczniowie zaczynają opanowywanie sztuki pisania ręcznie.
Mali Skandynawowie zaczynają od klawiatury peceta,
bo to znacznie niższa bariera trudności, ręcznie piszą
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chętniej, jak już do tego dorosną. Czym jest zatem
notowanie?
Z perspektywy papieru – trudną sztuką koordynacji
oko–ręka–długopis.
Z perspektywy peceta – klikaniem w setkę klawiszy
z literami.
Z perspektywy smartfonu – wyborem najdogodniejszej
z wielu możliwości: nagrywaniem (audio), fotografowaniem
i ﬁlmowaniem (wideo), pisaniem ręcznym (palec, pen), klikaniem w klawiaturę (kieszonkową, ekranową lub dużą,
dołączoną), dyktowaniem tekstu (rozpoznawanie mowy
działa już bardzo sensownie), „mazaniem” całych wyrazów (ekranowa klawiatura „mazana” ma rekord szybkości
Guinessa!).
To był tylko mały fragment przykładu, bowiem z uzyskanym jedną z powyższych metod zapisem – szeroko
rozumianą notatką – w smartfonie mogą się dziać „rzeczy,
o których nie śniło się ﬁlologom” (jak rzekł wizjoner Ferdynand Kiepski). Ale nawet w tej małej próbce przeciwnik
zobaczy tylko zagrożenie dla kształtowania umiejętności
pisania ręcznego. Zwolennik zobaczy dla odmiany cały
wszechświat możliwości wspierania inteligencji wielorakich, angażowania i wspomagania uczniów o różnych
preferencjach poznawczych, dysfunkcjach, niepełnosprawnościach. Także motywowania, urozmaicania warsztatu,
zachęt do kształtowania nawyku uczenia się i do chwili
reﬂeksji w każdym miejscu i w każdym momencie, kiedy
u ucznia pojawi się taka potrzeba lub okazja.
Wiem, że o postawę zwolennika trudniej, bo wymaga i otwartości, i szerszych kompetencji, nie tylko technicznych. Wymaga także podjęcia pewnego ryzyka, kiedy
sięgamy po nowe. Jednak z pewnością nie wolno uczniów
zostawić samych z technologiami (a tak jest dziś prawie
wszędzie). Kiedy mówimy, ze smartfony, komórki, internet
są nie dla nich, że za wcześnie, w praktyce słyszą „nie licz
na moją pomoc”. Statystycznie – połowa najmłodszych
używa dziś regularnie tych technologii i bardzo często nie
mogą liczyć na fachową pomoc lub opiekę rodziców. Jakim
prawem porzucamy ich i my?
Z pewnością natomiast nie warto markować postępu.
Nie jest nim np. zamiana papierowego testu na „klikany”, albo „zdalne sterowanie uczniami” w sieciowej pracowni netbooków. Narzędzia nas nie zastępują. Np. nauczycielska
prezentacja PowerPoint na ekranie często jest… wykładem
dla pierwszaków. Np. „tablica interaktywna” sama z siebie
jest mniej interaktywna, niż zwykła plansza papieru (na której
mogłoby pisać lub rysować kilku uczniów na raz).

Lechosław Hojnacki
Nauczyciel-konsultant, wykładowca, trener, facylitator. Pracuje ze studentami i czynnymi nauczycielami (między innymi edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej). Zajmuje się edukacyjnymi zastosowaniami najnowszych technologii, nowymi
mediami oraz metodyką konstruktywistycznego
nauczania opartego na technologiach chmurowych
i mobilnych, w tym metodą projektu, WebQuestem
i E-portfolio. Jest autorem programów, szkoleń
oraz publikacji naukowych i popularyzatorskich
o tej tematyce. Ostatnio np. Katalogu kompetencji
medialnych i informacyjnych dla wszystkich poziomów edukacyjnych. Prowadzi autorski portal
www.enauczanie.com, a w nim dział dla nauczycieli
pierwszych etapów edukacyjnych.

Rekomendacje
Szczupłe ramy tego artykułu nie pozwalają na więcej rekomendacji, zatem tylko najprostsza: przełam się. Niech
Twój następny „telefon” będzie dotykowym smartfonem.
Najpowszechniejszy jest system Android. Korzystaj z jego
specyﬁcznych możliwości, a nie szukaj odpowiedników
peceta. Podyktuj mu coś lub sfotografuj zamiast przepisać,
sﬁlmuj, wyślij, odbierz, wypróbuj choćby i grę, ale wymagającą ruchu – reagującą na jego liczne czujniki. Popisz
mazaną klawiaturą (Swype, SlideIt, etc.) przez godzinę,
zamiast ją przekląć od razu. I proś o pomoc raczej dzieci
(optymalnie – nastolatki) a nie specjalistów.

Przedszkole
w Sułkowicach-Bolęcinie.
Przykład dobrych praktyk użycia technologii. Gdy
pojawił się problem z rejestracją czasu, który dzieci
spędzają w placówce, zakupiono tablet, a jeden
z rodziców stworzył program, który pozwala zapisywać czas przyjścia i wyjścia dzieci. Potraﬁą go
obsłużyć i rodzice, i przedszkolaki.

Katarzyna Tlatlik-Marczak

Nasze dzieci, nasi uczniowie spędzają wiele
czasu przed komputerem. Z badań wynika, że
najczęściej korzystają z gier komputerowych
i możliwości komunikowania się z przyjaciółmi,
ale szukają również w sieci informacji potrzebnych do przygotowania się do szkoły. Zależy
nam na tym, aby nasi uczniowie potraﬁli w sposób świadomy korzystać z treści dla nich przeznaczonych. Umiejętność korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych to jedna z tych
kompetencji, które i nauczycielom i uczniom
są niezbędne w nauczaniu/uczeniu. To klucz
do zrozumienia współczesnej, multimedialnej
i podłączonej do sieci młodzieży.
Projekt e-lementarz. Innowacyjne formy
nauczania i oceniania jest realizowany w 10
szkołach prowadzonych przez Fundację ELEMENTARZ i zakłada wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania oraz oceniania,
cechujących się wyższą skutecznością
niż formy tradycyjne. Środki na tę inwestycję pozyskaliśmy z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego*.
Na stwo rzo nej przez
nas platformie edukacyjnej uczniowie mogą kontaktować się z nauczycie-

lami i uczniami, tworzyć swoje strony i strony
klasowe, korzystać z materiałów stworzonych
przez nauczycieli, mieć bezpośredni dostęp
do ogłoszeń, komunikatów, planów zajęć, wyników. Dzięki wsparciu w diagnozowaniu indywidualnych predyspozycji i zdolności, mogą
świadomie planować swoją karierę szkolną,
i dalej, zawodową. Nie są przy tym przywiązani do miejsca nauki – dzięki technologii mogą mieć ciągłą możliwość pracy i kontaktu.
Szkoła staje się miejscem otwartym, a internetowe „bycie razem” jest silnym impulsem
do aktywności i kreatywności.
Rodzice dzięki platformie są w stałym kontakcie ze szkołą, wychowawcą, nauczycielami.
W każdym miejscu i czasie po zalogowaniu
na platformie rodzice mogą zapoznać się
z ocenami, komentarzami i wskazaniami do dalszej pracy swoich dzieci.
Dzięki takiemu podejściu do
oceniania, rodzice świadomie uczestniczą i wspie-

rają swoje dzieci w modyﬁkowaniu sposobów
uczenia się.
Nauczyciele nie występują w roli wszechwiedzących, bo otwarte zasoby edukacyjne
i sieci społecznościowe wymagają od nich
dopasowania do oczekiwań uczących się,
pomagając im wyszukiwać, interpretować
i rozumieć strumienie informacji płynące z wielu źródeł. Wdrażają nowoczesne narzędzia
i metody pracy z uczniami. Wprowadzają do
codziennej pracy dydaktycznej różnorodne
i systematyczne metody oceniania postępów,
zorientowane na podnoszenie osiągnięć uczniów, klasy, szkoły.
Nasza platforma prowadzi do zwiększenia
integracji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej, a wdrożenie innowacyjnych
form nauczania i oceniania, opartych o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne służy rozwojowi naszych uczniów tak, aby
jak najlepiej mogli funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy.
*

Reﬂektor

Cyfrowe zasoby edukacyjne

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1/POKL/9.1.2/2010 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Maria Lorek

Cyfrowa szkoła
Jednym z zadań projektu Mała Szkoła – Wielka
Sprawa było wyposażenie szkół w tablice interaktywne i inny sprzęt multimedialny. Uczniowie
posługiwali się nim w trakcie zajęć projektowych.
Tematyka e–nauczania stanowi więc pokaźny
element niniejszego Nauczyciela z Klasą.
Klasowo-lekcyjny model edukacyjny znajduje
coraz mniejszą rację bytu. Staje się przeżytkiem
cywilizacyjnym. Nie jesteśmy już przywiązani
do miejsca nauki – dzięki komputerom możemy się uczyć wszędzie. Dlatego koniecznością
wydaje się wdrożenie tzw. „edukacji bez ścian”,
czyli takiej, która z jednej strony proponuje
lekcje w plenerze, z drugiej edukację w sieci. A jak wygląda rzeczywistość? Uczniowie
w niewielkim stopniu korzystają z cyfrowych
narzędzi edukacyjnych. Komputer bardziej służy do gier, oglądania ﬁlmów niż do edukacji.
Tymczasem największy wpływ na uczenie się
i nauczanie w najbliższych latach będą miały:
mobilna technologia, otwarte zasoby edukacyjne, e-książki i podręczniki, rzeczywistość poszerzona, urządzenia kierowane dotykiem i ruchem ciała, wizualizacja danych analitycznych
(The Horizon Report 2010). Cytowany Raport
wśród mega-trendów, które będą miały istotny

wpływ na rzeczywistość i instytucje edukacyjne, podkreśla, że zmienia się cały proces nauczania, w tym także rola nauczyciela. Jednak
wykorzystanie programu eXe do tworzenia
lekcji elektronicznych, metody takie jak webquest, e-portfolio dla większości nauczycieli
jest słabo znaną sferą dydaktyczną.
Czy rządowy program „Cyfrowa szkoła”
zmieni tę sytuację?
Rządowy program „Cyfrowa szkoła”
Rządowy program rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, będzie realizowany w okresie od
4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Program jest przedsięwzięciem pilotażowym

dla planowanego do
realizacji wieloletniego
pro gra mu rzą do we go
w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe
założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opiera
się na założeniu, że jednym z podstawowych
zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia
w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój
kompetencji uczniów powinien dokonywać się
w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych
z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji
przyczyni się także do rozwoju nieformalnych
form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.
Więcej informacji na stronie:
http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl
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Krzyżówka dla Nauczyciela z Klasą
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PIONOWO:

1. Pierwszy podręcznik ucznia.

1. Etap w projekcie edukacyjnym albo wycena.

6. Stołu albo wołu.

2. Rugowanie, pozbywanie się.

8. Wyraz za wyrazem na tę samą głoskę.

3. Sam ze sobą.

9. Urodzinowy ze świeczkami..

4. Strażnik albo cztery kółka NRD.

10. Wszystko ujednolicone.

5. Nie gęsia jego mowa.

11. Twardy albo biały.

6. Ocena.

12. Portret słowem malowany.

7. Władca przy stole bez kantów.

16. Imię męskie lub jabłko o smaku malinowym.

11. Dąb je ma albo nie ma.

17. Skarpeta bardzo płaska dla wojaka.

13. Pijany miś na drzewie.

18. Pisarz jak silny wiatr.

14. Inaczej - wyraz.
15. Przypomnienie zza światów; wywiad

Rozwiązaniem jest hasło utworzone przez litery oznaczone 1-22 w kolorze czerwonym w dolnym prawym rogu pól krzyżówki.
Odgadnięcie hasła krzyżówki prosimy wysłać na adres Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej,
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice. Spośród prawidłowych rozwiązań rozlosowanych będą atrakcyjne
nagrody, które prześlemy Państwu pocztą.
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Aleksandra Januszkiewicz

Prezentacje

Małe Przedszkola

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotnym eta pem wspie ra nia roz wo ju dzie ci:
stwarza warunki do zdobywania wiedzy (wiadomości, umiejętności, nawyków) oraz czynienia z niej narzędzia do dalszego poznania.
Tymczasem wiele maluchów pozbawionych
jest tego bardzo potrzebnego wsparcia. Dotyczy to w szczególności dzieci mieszkających
na terenach wiejskich, położonych z dala od
większych miast, gdzie brak przedszkoli jest
główną przyczyną wykluczenia małego dziecka z systemu edukacji. Władze wielu gmin
oraz lokalne stowarzyszenia, świadome tego
problemu, od kilku lat współpracują z nami
przy organizowaniu edukacji przedszkolnej
na swoim terenie.
Działalność upowszechniającą edukację
małego dziecka Fundacja „Elementarz” rozwinęła w 2007 roku, uruchamiając wspólnie
z 34 gminami oraz 4 stowarzyszeniami, 73 ośrodki alternatywnej edukacji przedszkolnej, do
których uczęszczało ponad 1000 dzieci. Placówki powstawały w województwach: śląskim,
łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim, jako
pilotaż dla nowych rozwiązań organizacyjnych
i metodycznych edukacji przedszkolnej. Środki
na ich zakładanie i prowadzenie pozyskaliśmy

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Działanie 2.1a SPO
RZL). Większość z uruchomionych wówczas
placówek została w 2008 roku włączona do
systemu oświaty i funkcjonują do dzisiaj, jako
punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania
przedszkolnego. Obecnie edukację małego
dziecka na terenach wiejskich prowadzimy
wspólnie z samorządami gminnymi oraz lokalnymi stowarzyszeniami z terenu sześciu
województw: dolnośląskiego, podkarpackiego,
pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego
i śląskiego. Środki na ten cel systematycznie
pozyskujemy dzięki konkursom ogłaszanym
w ramach Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do dzisiaj z tego źródła
na realizację sześciu projektów, pozyskaliśmy
kwotę 7,5 mln zł.
Istotą wychowania przedszkolnego jest
udzielanie pomocy dziecku w realizacji jego
indywidualnej drogi rozwojowej. Świadomi
tego zadania, od samego początku staramy się organizować edukację przedszkolną
w taki sposób, aby w jak największym stopniu
zaspokajała indywidualne potrzeby każdego
dziecka. Dokładnie diagnozujemy lokalne po-

trzeby oraz możliwości organizowania edukacji przedszkolnej, pozyskujemy specjalistów,
którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem
dzieci. Standardem jest, że w naszych placówkach poza nauczycielami, opiekę nad
dziećmi sprawują również logopedzi i psycholodzy. Stały dostęp do specjalistów pozwala
na szybkie i skuteczne diagnozowanie oraz
korygowanie wielu dysfunkcji pojawiających
się w wieku przedszkolnym. Udział w zajęciach przedszkolnych pozwala dzieciom na
pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny
i społeczny. Bardzo ważnym elementem pracy naszych nauczycieli jest stała współpraca
z rodzicami. Każda z naszych placówek realizuje program edukacji rodzicielskiej, dzięki
któremu rodzice biorą czynny udział w życiu
przedszkola, a praca z dzieckiem znajduje
kontynuację w życiu rodzinnym.
Na przestrzeni tych kilku lat, wspólnie z samorządami i stowarzyszeniami uruchomiliśmy
placówki edukacji przedszkolnej dla ponad
1700 dzieci. Dzięki naszym staraniom, dla wielu dzieci ten pierwszy instytucjonalny kontakt
z edukacją stał się milowym krokiem na drodze
wszechstronnego rozwoju, drogi wiodącej poprzez radość tworzenia i odkrywania.
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Prezentacje

Katarzyna Tlatlik-Marczak

Projekt Przygody Młodych Badaczy
już niestety za nami!
Realizowany był od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2012 więc obejmował 3 lata szkolne.
Nadszedł czas podsumowań, reﬂeksji i rzeczy wistej oceny tego, co nam się udało dokonać podczas tych dwóch lat realizacji projek tu
w 8 szko łach prowadzonych przez Fundację
Wychowanie i Sztuka Elementarz.
Projekt był współ ﬁnansowany przez Unie
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo łecznego. Par tnerem Fundacji „Elementarz” było Stowarzyszenie Nauczycieli
Edukacji Początkowej.
W projekcie uczestniczyli uczniowie ze szkół
podstawowych w: Katowicach, Podzamczu,
Soli Kiczorze, Łutowcu, Postaszowicach, Tomiszowicach, Moczydle oraz z Gimnazjum
w Katowicach – w sumie 356 uczniów (k176
+ m180).
W ramach realizacji projek tu przeprowadzono z uczniami 2829 godzin zajęć programowych, 5057 godzin zajęć wyrównawczych.
W projekcie brało udział 54 nauczycieli.
Za ję cia pro gramowe by ły rea lizowa ne
w oparciu o stworzony w ramach projek tu
program, który w innowacyjny sposób wprowadzał uczniów w trudny, jak się początkowo
wydawało, fascynujący świat matematyki, chemii, ﬁzyki, przyrody i informatyki. Spotkania
z uczniami w niczym nie przypominały tradycyjnych lekcji. Zajęcia opierały się na wspólnym
przeprowadzaniu eksperymentów i wyjaśnianiu
obser wowanych zjawisk. Żadnych zeszy tów,
kar tkówek, sprawdzianów, ocen. Czysta przyjemność zaspokajania wrodzonej ciekawości
świata i próba jego zrozumienia, opisania. Tu
nikt nie bał się zadawać py tań i szukać odpo-
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wiedzi. To nic, że nie każde przeprowadzone
doświadczenie kończyło się sukcesem. Ważny
był moment odkry wania, dziania się, wspólnej
pracy, autoreﬂeksji. Bardzo istotna była rola nauczyciela, który występował jako prak tyk, ale
nie z pozycji osoby wszechwiedzącej lecz jako
obserwator, doradca, przewodnik. Mając czas
na wspólne działanie z uczniami, bez wymagań
związanych z realizacją zdań dydak tycznych,
często pokazy wał uczniom swoją inną twarz –
nauczyciela eksperta, który pełni rolę mentora.
W tej edukacji bez ławek inna również była pozycja uczniów, którzy uczyli się we współpracy, mając pozwolenie na popełnianie błędów,
dociekanie, szukanie rozwiązań.
Zostało zorganizowany 21 wyjazdów plenerowych do utworzonego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Tajemniczego Ogrodu
New tona. Tam w plenerze były prowadzone
zajęcia z zakresu meteorologii, astronomii,
geologii, ekologii.
Nasi uczniowie uczestniczyli również w wycieczkach do Kopalni Soli w Wieliczce, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Pałacu Młodzieży w Katowicach, Palmiarni w Gliwicach oraz
Planetarium Śląskiego w Chorzowie.
Podsumowaniem projek tu było zorganizowanie Święta Młodych Badaczy, podczas
którego przy każdej szkole powstały fantastyczne kolorowe hodowle roślinne.
Na si naj star si ucze stni cy pro jek tu, czy li
gim naz ja li ści, bra li udział w spe cjal nie dla
nich zor ga ni zowa nej im pre zie pt. Noc Nau kowców. Wszys cy uczniowie wraz z na uczycielami prowadzący mi zaję cia programowe spotka li się w bu dyn ku szko ły w pią tek

w go dzi nach wie czor nych. Pier wszym punktem spotka nia by ły pre zenta cje pro jek tów
gru powych nad któ ry mi uczniowie pra cowa li przez pół ro ku. Ucznio wie stwo rzy li
m.in.: ma kie tę do świad czeń ae ro dy na micznych, grę kom pu te rową, ma kie tę czynne go wul ka nu, pro jekt ku li dy skote kowej,
mo del DNA, pro jekt do mu eko lo gi czne go
i przy rząd do ba da nia prze wo dni ctwa ciał
sta łych i roz two rów.
Zachwy tom nie było końca. Uwierzyliśmy,
że mając odpowiednie przygotowanie, każdy
z nas może zostać konstruk torem, inżynierem,
naukowcem. Koło północy nadszedł czas na
wspólne eksperymentowanie. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali szereg doświadczeń z zakresu ﬂuoroscencji, wykorzystania
dwutlenku węgla, z użyciem generatora Van
de Graf fa. Wielkie emocje wzbudziły doświadczenia z wykorzystaniem suchego lodu. Szkoda było czasu na sen, przyniesione śpiwory
oka zały się w wielu wypadkach zbędne. Dyskusje trwały do białego rana. W sobotę niewyspani, ale szczęśliwi opuszczaliśmy mury
szkoły. To była noc pełna wrażeń. Nauczyciele
byli uczniami a uczniowie nauczycielami. Uczyliśmy się wspólnie od siebie nawzajem, co najważniejsze, przez działanie wiele trudnych do
tej pory zagadnień związanych z przedmiotami
ścisłymi, stało się prostszych i zrozumiałych.
To była prawdziwa nauka poprzez doświadczenie! Nasza Noc Naukowców zakończyła
się petycją uczniów skierowaną do dyrek tora
szkoły, z prośbą o to, aby taka impreza weszła
na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Tak
wspólnie tworzymy tradycję!

Prezentacje
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Prezentacje

Maria Lorek

Fotoreportaż z wizyty studyjnej w Niegowie
W czerwcu 2012, w ramach projektu „Mała
Szkoła – Wielka Sprawa”, szkoły gminy Niegowa gościły na 3 wizycie studyjnej uczniów
z gmin Ogrodzie niec i Rajcza. By ło ró wnie
wspa nia le jak na po prze dnich wi zy tach.
Ucznio wie nie gow scy za pro po no wa li bogaty pro gram arty styczny, a oko li ce serca
Ju ry Kra kow sko-Czę sto chow skiej, ob fi tują ce w ska ły i za mki, po zwo li ły wspa nia le
spę dzić czas. Dzię kuje my!
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Do najmłodszych czytelników skierowana jest seria Małe
Przedszkole, zawierająca pogodne wiersze i opowiadania
dla dzieci, ułożone tematycznie, wraz z ćwiczeniami, programem i podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli.
Baśniowe podróże, Baśniowa matematyka, Bajki o literkach, W Apli-Papli, Opowieści czarownicy Betuli i Czytamy Sami są niezwykłymi podręcznikami – uczą poprzez
zabawę i ciekawe historyjki. Ja i my to bardzo przydatny
program dla każdej osoby związanej z przygotowaniem i realizacją projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, który
wspiera ﬁnansowo szkoły realizujące program nauczania
skoncentrowanego na dziecku. Stanowi doskonały przewodnik i podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i organów
prowadzących; pozwala zbadać predyspozycje dziecka i opracować indywidualne programy rozwoju. Zawiera przykładowe scenariusze zajęć.
Więcej informacji o książkach, ceny, sposoby zamówień
- na stronach www.snep.edu.pl oraz www.elementarz.edu.pl.

Warto przeczytać

Wydawnictwo
Elementarz poleca
w atrakcyjnych
cenach pozycje
książkowe dla
dzieci i nauczycieli.

12:05

Cyfrowa Szkoła to rządowy program rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
nowa szkoła posiada bogatą ofertę, z możliwością dostosowania
w zależności od potrzeb klienta.
Do każdego zamówienia podchodzimy w sposób indywidualny
w celu najlepszego wykorzystania środków z dotacji.

nowocześnie wyposażona szkoła
Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny
służący edukacji takich jak tablice interaktywne, komputery i projektory.

nowe metody nauczania
Udział w projekcie Cyfrowa Szkoła ułatwia stosowanie nowych metod nauczania
opartych o TIK poprzez korzystanie z nowoczesnych programów edukacyjnych.

baza pomocy naukowych z łatwym dostępem
Jedną z zalet unowocześnienia szkoły jest stały dostęp do ciągle rosnącej bazy e-podręczników
i pomocy dydaktycznych.

w w w.c y frowasz kola.com
Pomoc techniczna
Dariusz Malinowski
+48 607 77 04 83
dariusz.malinowski@nowaszkola.com

Informacje o programie
Jarosław Stelmasiak
+48 697 29 00 79
jaroslaw.stelmasiak@nowaszkola.com

