Szanowni Państwo –
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i Sprzymierzeńcy oświaty
Rok 2019 to rok wprowadzania zmian. Również w szkole. Zaczyna m. in. obowiązywać nowy system doradztwa
metodycznego. Ma on w założeniu poprawić dostępność wsparcia metodycznego nauczycieli. W szkołach działają
zgodnie z rozporządzeniem również doradcy zawodowi, pomagający młodym ludziom wybrać ścieżkę kariery i zrozumieć własne uwarunkowania psychologiczno–osobowościowe. Co łączy te dwie funkcje?
Wyrazy bliskoznaczne do słowa doradzać to np. : poddawać myśl, podpowiadać, proponować, radzić, służyć komuś radą, wychodzić z propozycją, zalecać, perswadować.
Rada to zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego 1. «to, co się komuś proponuje, aby zrobił w danej sytuacji»;
2. «zespół ludzi wybranych przez pewną grupę lub powołanych przez władzę do pełnienia określonych zadań»
Doradca zaś : 1. «ten, kto udziela porad»; 2. «człowiek lub czynnik wywierający na kogoś dobry lub zły wpływ»
Doradca to więc osoba powołana do wykonywania określonych zadań, mogąca mieć na kogoś dobry
lub zły wpływ.
Kiedy przyjmuje się od kogoś rady? Jeśli darzy się go zaufaniem, jeśli ta osoba ma autorytet wynikający z dużej
wiedzy, kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Jeśli opiera swe rady na własnej praktyce. To podstawa działania i doradców metodycznych, i doradców zawodowych.
Zdecydowana większość nauczycieli to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Dyplomowani, czyli teoretycznie
u szczytu swoich rozwoju zawodowego. Często mistrzowie w swoim zawodzie. Mistrz to – zgodnie z kolejną słownikową definicją – osoba, która w wyniku jakichś zmagań lub wykonanych zadań okazała się najlepsza wśród wszystkich
innych. Czemu więc nauczyciele, również ci najlepsi, powinni zasięgać opinii czy konfrontować swe działania zawodowe z doradcami metodycznymi? Bo każda współpraca daje efekt synergii, bo spojrzenie z zewnątrz na konkretne
sytuacje szkolne może ułatwić znalezienie rozwiązań, bo nikt nie jest nieomylny i nikt nie jest w stanie śledzić wszystkich nowych rozwiązań metodycznych pojawiających się w przestrzeni oświatowej. Uczenie się od siebie nawzajem
przyniesie korzyść wszystkim, szczególnie w czasach permanentnej zmiany.
RODN „WOM” w Katowicach współpracuje efektywnie z doradcami metodycznymi działającymi na poprzednich
zasadach. Mamy też grupę doradców, którzy na mocy obecnie obowiązującego prawa są naszymi pracownikami. To
grupa znakomicie przygotowanych do swych zadań nauczycieli, wyłonionych w konkursie zorganizowanym przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach. To praktycy pracujący w różnych szkołach, specjaliści w zakresie różnych przedmiotów i różnych poziomów nauczania. Warto korzystać z ich doświadczeń i przygotowywanej przez nich oferty. Wierzę, że ich wskazówki i rady wywrą dobry wpływ – zgodnie z wcześniejszą definicją – na Państwa działania zawodowe.
O doradcach zawodowych i o zasadach powoływania doradców metodycznych, ich zdaniach i innych kwestiach
z tym związanych przeczytacie Państwo w artykule rozpoczynającym „Forum Nauczycieli”. Warto przeczytać!




Wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach

Niech czas zbliżających się świąt
będzie dla Państwa czasem ciepła,
serdecznych uczuć, dobrych relacji.
Niech nadchodzący rok przyniesie
tylko dobre i oczekiwane wiadomości!
Dyrekcja i pracownicy
RODN „WOM” w Katowicach

Iwona Kruszewska-Stoły

POLECAMY

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ
Przez wspomaganie należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora
szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących
poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego)

Podstawy prawne
Karta Nauczyciela: Art. 70a. 3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
i biblioteki pedagogiczne.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r.): §22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami
zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: (…) 3) wspomaga
nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) diagnozę pracy szkoły lub placówki, b) planowanie
działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, c) prowadzenie działań
rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 4) monitoruje pracę szkoły lub placówki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1575 z 2019).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653).
Struktura programu:
• Zgłoszenie się szkoły do programu.
• Podpisanie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i dyrektorem RODN „WOM” w Katowicach.
• Diagnoza wstępna – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie obszarów do rozwoju.
• Opracowanie ogólnych założeń programu działań (RPW – Roczny Plan Wspomagania), dostosowanych
do potrzeb szkoły.
• Pomoc ośrodka w realizacji procesu kompleksowego wsparcia poprzez koordynację szkoleń, konsultacji
i spotkań z ekspertami. Monitorowanie procesu.
• Podsumowanie, wspólnie z nauczycielami, programu wsparcia poprzez określenie stopnia realizacji
założonych celów.
Przykłady obszarów wymagających wsparcia:
• agresja w szkole,
• konflikty w obrębie rady pedagogicznej,
• współpraca z rodzicami i otoczeniem,
• wdrażanie kompetencji kluczowych,
• niższe od oczekiwanych wyniki na egzaminach zewnętrznych,
• niedostosowanie metod pracy nauczycieli do potrzeb szkoły.
Korzyści dla szkoły: wymierne efekty pracy, całościowe spojrzenie ekspertów na szkołę, wsparcie wysokiej
klasy specjalistów.
Zgłoszenia: Dział Szkoleń: kursy@womkat.edu.pl; szkolenia@womkat.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

O DORADCACH METODYCZNYCH

NOWY SYSTEM DORADZTWA
METODYCZNEGO SZANSĄ
na rozwój zawodowy nauczycieli
DR JERZY GRAD

Nowelizacja

przepisów art. 70a
Ustawy – Karta Nauczyciela polega na
zmianie sposobu finansowania doradztwa metodycznego. Dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu
terytorialnego dotyczące finansowania
doradztwa metodycznego przekazano
wojewodom (kuratorom oświaty).
Począwszy od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego
będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej
do liczby nauczycieli zatrudnionych
w województwie. Ze środków tych
wojewoda będzie udzielał urzędowi
marszałkowskiemu
prowadzącemu
wojewódzkie placówki doskonalenia
dotacji na finansowanie wydatków
związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy
metodycznego.
Zmienił się organ powierzający
zadania doradcy metodycznego. Organem tym jest kurator oświaty. Dotychczas był nim organ prowadzący
szkołę (prezydent, burmistrz, wójt, zarząd powiatu).
Powierzenie nauczycielowi zadań
doradcy metodycznego będzie się
odbywało w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia
nauczycieli, w której doradca ma być
zatrudniony. Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty na obszarze aglomeracji
katowickiej (delegatura w Gliwicach,
Bytomiu, Sosnowcu i Katowicach) nauczycieli doradców zatrudniać będzie
dyrektor RODN „WOM” w Katowicach.
Powierzenie im funkcji nastąpi po
uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem
szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Dotychczas przepisy umożliwiały
realizację zadań przez doradcę me-

todycznego w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce,
w której nauczyciel był zatrudniony,
z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych. Obecnie swoje
zadania doradca metodyczny będzie
wykonywał wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego. Łączny wymiar zatrudnienia w placówce i szkole
nie może przekroczyć 1,5 tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela doradcy metodycznego.
Zadania doradcy metodycznego
będą mogły być powierzone czynnemu nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz ma
stopień nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego, bardzo dobrą
lub wyróżniającą ocenę pracy, udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
kompetencje społeczne oraz interpersonalne i komunikacyjne, a także
kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Będą tak
jak dotychczas powierzane na okres
nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż
trzy lata, z możliwością przedłużenia
na kolejny okres nie krótszy niż rok.
Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczyciela doradcę
metodycznego będzie sprawował

pracodawca, czyli dyrektor placówki doskonalenia, w której nauczyciel
będzie zatrudniony. Oceniając jego
pracę, dyrektor placówki doskonalenia
będzie zobowiązany do uwzględniania opinii nauczycieli korzystających
z pomocy doradcy metodycznego.
Tak jak dotychczas, powierzenie zadań
doradcy metodycznego będzie można
cofnąć w przypadku niewywiązywania
się nauczyciela z powierzonych zadań.
Cofnięcia powierzonych zadań będzie
mógł dokonać kurator oświaty na
wniosek dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudniającego nauczyciela doradcę metodycznego.
Kurator oświaty będzie na każdy
rok szkolny przygotowywał, w porozumieniu z dyrektorami publicznych
placówek doskonalenia nauczycieli,
plan sieci doradztwa metodycznego
na terenie województwa. Przy tworzeniu planu będzie brana pod uwagę:
liczba nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie, potrzeby
nauczycieli w zakresie doskonalenia
zawodowego, konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu
terytorialnego i przedmiotowego do
doradztwa metodycznego na terenie
województwa. Przyjęto, że doradca
metodyczny powinien objąć opieką
300 nauczycieli.
Obowiązkowe zadania doradców
metodycznych pozostają takie, jak
dotychczas. Będzie do nich należało:
wspomaganie nauczycieli oraz rad
pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
opracowywaniu, doborze i adaptacji
programów nauczania, rozwijaniu
umiejętności metodycznych i podejmowaniu działań innowacyjnych.
Nie będą również zmienione formy
realizacji zadań przez doradcę metodycznego (udzielanie indywidualnych
konsultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć
warsztatowych, organizowanie innych
form doskonalenia wspomagających
pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i placówek). Doradca metodyczny, planując działania, będzie brał pod uwagę
potrzeby nauczycieli. Planowanie działań będzie się odbywało we współpra-
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cy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi
i bibliotekami szkolnymi, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi,
oraz właściwym kuratorem oświaty,
który powierzył mu zadania doradcy
metodycznego.
Fakt, że doradcę będzie powoływał
kurator oświaty, a zatrudniał dyrektor
wojewódzkiej placówki doskonalenia
nauczycieli (RODN „WOM” w Katowicach) daje gwarancję jakości i pozwoli
lepiej egzekwować realizację zadań.
W okresie przejściowym wprowadzono przepisy umożliwiające nauczycielom wykonującym zadania doradców metodycznych w dniu wejścia
w życie rozporządzenia ich realizację

na dotychczasowych warunkach − do
końca okresu, na jaki zostały one im
powierzone. Doradcy ci będą więc
wykonywać swoje zadania w sposób
określony przez jednostki samorządu
terytorialnego powierzające zadania
doradcy metodycznemu, z tym że wynagrodzenie z tego tytułu będzie
im wypłacane z dotacji udzielanej
z budżetu wojewody (dotychczas wynagrodzenie doradcy metodycznemu
było wypłacane z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego).

Co to oznacza dla nauczycieli?
Po pierwsze znikną białe plamy
w systemie doradztwa metodycznego.
Każdy nauczyciel będzie miał dorad-

cę blisko własnej szkoły/placówki, bo
miejscem wykonywania zadań przez
doradcę będzie jego macierzysta szkoła, mimo zatrudnienia w ośrodku doskonalenia.
Po drugie, doradca będzie wykonywał zadania nałożone przez kuratora
oświaty, a nie jak dotychczas samorządu, co daje pewność, że jego działania
będą ściśle związane z potrzebami nauczycieli w zakresie pomocy metodycznej.
Zachęcam zatem wszystkich nauczycieli do przeglądania strony internetowej Kuratorium Oświaty i RODN
„WOM” w Katowicach, a także naszego
newslettera, w którym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat
działań doradców metodycznych.

Dr Jerzy Grad jest dyrektorem RODN „WOM” w Katowicach.

Wykaz nowych doradców metodycznych, zatrudnionych w RODN „WOM” w Katowicach na mocy powierzenia
zadań przez Śląskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2019/2020
Nazwisko
i imię

Przedmiot

Zasięg terytorialny
działania

1.             

Joanna
Kałuda

Fizyka

Dąbrowa Górnicza
powiat będziński

2.             

Jolanta
Tarnowska

Edukacja
wczesnoszkolna

Dąbrowa Górnicza

Historia

Dąbrowa Górnicza
i powiat będziński

Historia i WOS

Mysłowice

Język polski

Dąbrowa Górnicza
i powiat będziński

Historia i WOS

Tychy i powiat
bieruńsko-lędziński

Wychowanie przedszkolne

Katowice

Przedmioty branży motoryzacyjnej, mechanicznej
i transportu drogowego

Bytom, powiat tarnogórski,
Chorzów, Zabrze,
Piekary Śląskie, Gliwice,
powiat gliwicki

Wtorek 15.00 – 15.45, środa 14.15 – 15.00
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
w Bytomiu, Plac Jana III Sobieskiego 1

Wychowanie przedszkolne
i język angielski
dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach

Siemianowice Śląskie

Wtorek 12.00 – 15.00
Zespół Przedszkolny nr 1 w Siemianowicach Śl.,
ul. Grunwaldzka 10

Lp.

3.             
4.             
5.             

Patrycja
Kopcińska
Sylwia
Plewa
Weronika
Skrzekowska

Jarosław
Gembka
Dorota
7.             
Kozioł-Żurawska

6.             

8.             

Jacek
Laburda

Wioleta
9.              Mueller-Konieczny

Konsultacje
Wtorek 15.30 – 16.30
ZSE w Dąbrowie Górniczej, al. Józefa Piłsudskiego 5
Czwartek 14.30 – 15.30
SP nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej, ul. Adamieckiego 12
Czwartek 13.30 – 14.15, piątek 9.00 – 9.45
ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice 35
Środa 14.30 – 15.00
I LO w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 6-8
Czwartek 13.50 – 14.35, piątek 8.55 – 9.40
SP nr 13 w Dąbrowie Górniczej,
al. Józefa Piłsudskiego 24
Poniedziałek 16.00 – 17.30
ZS nr 4 w Tychach, Al. Bielska 100
Poniedziałek 14.00 – 17.00
RODN „WOM” w Katowicach,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

10.         

Eliza
Flaszewska

Plastyka

Bytom, Piekary Śląskie,
Siemianowice Śląskie,
Chorzów, powiat tarnogórski

Wtorek 14.15 – 15.00, środa 14.15 – 15.00
Dom Kultury nr 1 w Bytomiu,
ul. Powstańców Warszawskich 12

11.         

Piotr
Werner

Historia i WOS

Bytom

Wtorek 13.30 – 15.00
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
w Bytomiu, ul. Tarnogórska 2

Wykaz wszystkich doradców metodycznych na stronie www.womkat.edu.pl
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O ZADANIACH ZAWODOWYCH − OKE W JAWORZNIE

ROZMOWA O EFEKTACH
WYKONANIA ZADANIA
PRAKTYCZNEGO
KRZYSZTOF PRESZ

Zadanie praktyczne jest zadaniem

testowym wymagającym od ucznia celowego oddziaływania na otaczający
świat materialny. Przynosi wynik, czyli
produkt, który może być oceniany osobno lub, w przypadku bardziej złożonych
czynności ucznia, łącznie z zarejestrowanym przebiegiem, to jest procesem
działania praktycznego. Produkt pozbawiony wartości rynkowej będziemy
nazywać wytworem działania (B. Niemierko).
Ta treściwa definicja zadania praktycznego trafnie oddaje istotę i całe
szerokie spektrum możliwych do
skonstruowania zadań zawodowych.
W zależności od specyfiki kształcenia
zawodowego wytworem działania
ucznia może być usługa (np. wykonanie fragmentu posadzki, wymiana
podzespołu w samochodzie), wytwór
intelektualny (np. program komputerowy, prezentacja, dokumentacja),
przedmiot materialny (np. wykonana
część maszyny), materiały przetworzone (np. sporządzona masa cera-

miczna). Wynik pracy ucznia, nazywany też rezultatem, ma określone
własności i właściwości, które można
zweryfikować, porównując jakość rezultatu z przyjętymi kryteriami, odpowiednio do poziomu oczekiwanych
umiejętności praktycznych ucznia. Jakość wytworu działania ucznia zależy
od jakości wykonywania poszczególnych czynności. Przebieg działania
praktycznego jest więc przynajmniej
tak samo istotny, jak jego rezultat.
O zadaniach praktycznych, przebiegu
wykonania zadań, wytworach działań
uczniów (rezultatach ich pracy) rozmawiają nauczyciele z uczniami na zajęciach praktycznych i o tym też jest ten
artykuł.

1. Konstruowanie zadań
praktycznych
Konstruowanie zadań praktycznych, które będą ćwiczone na zajęciach, oparte jest na analizie podstawy programowej kształcenia

Tabela 1. Zdanie projektujące
Cel kształcenia
w podstawie
programowej
kształcenia w zawodach
(PP 2019)

Zdanie
projektujące

Kwalifikacja BUD.14
(PP 2019)
Cel kształcenia:
Sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane

Sporządzenie
kosztorysu ofertowego
na wykonanie podłogi
na gruncie

Treść zadania
praktycznego
– polecenie
(fragment)
Sporządź kosztorys
ofertowy na wykonanie podłogi na gruncie
w budynku jednorodzinnym na podstawie
danych...

w zawodach w danej kwalifikacji.
Ze względu na zmiany wynikające
z wprowadzania kolejnych wersji
podstaw programowych kształcenia w zawodach, mogą wystąpić różnice celów kształcenia oraz
wyodrębnionych w kwalifikacji
efektów kształcenia. Przygotowując zadania, można wykorzystywać ideę tzw. zdań projektujących
(mapping sentences). Zaletą tej metody, zaproponowanej w 1969 r.
przez Guttmana, jest orientacja
na ogólne cele kształcenia [8]. Po
skonkretyzowaniu celu, uszczegółowione cele kształcenia są
zdaniami projektującymi. Treść
zadania praktycznego zaczyna
się zazwyczaj od zdania projektującego jako polecenia dla ucznia.
Przykład zamieszczono w tabeli 1.
Wykorzystując wszystkie cele
kształcenia w danej kwalifikacji,
można utworzyć zbiór zdań projektujących, obejmujący efekty
kształcenia praktycznego i zapewniający zaplanowanie zajęć
praktycznych z wykorzystaniem
dostępnego wyposażenia dydaktycznego. Konstruując zadanie
praktyczne, należy wyodrębnić
w podstawie programowej efekty kształcenia, których zadanie
będzie dotyczyć. Przykład takiej
analizy zamieszczono w tabeli 2.
Zadanie dotyczy wykonania znaczącego zakresu prac, ujmującego
dwie jednostki efektów kształcenia, jest to więc zadanie podsumowujące etap kształcenia praktycznego. Prostsze zadania mogą
obejmować skromniejszy zakres
czynności i jeden lub kilka efektów kształcenia. Każde zadanie,
niezależnie od jego zakresu, można konstruować wg tej samej metodologii: planowania opartego
na podstawie programowej (wyodrębnione efekty kształcenia)
oraz przygotowania polecenia dla
ucznia (treść zadania) na podstawie zdania projektującego. Zbiór
zadań, uporządkowany w kolejności realizacji na zajęciach i ujęty
w programie nauczania, warto zaprezentować uczniom na początku kształcenia w danej kwalifikacji.
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Tabela 2. Planowanie zadania
Kwalifikacja (PP 2017): BD.07 Wykonywanie izolacji budowlanych
Cel kształcenia (PP 2017): wykonanie izolacji wodochronnych i termicznych
Efekty kształcenia (PP 2017)

BD.07.1(4); BD.07.1 (9); BD.07.1(10); BD.07.1(11); BD.07.1(16); BD.07.2(4); BD.07.2(10);
BD.07.2(11); BD.07.2(15); BHP(7); BHP(8); PKZ(BD.c)(9)

Tabela 3. Opis efektów kształcenia z tabeli 2
BD.07.1 (4)

posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych

BD.07.1 (9)

przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne

BD.07.1 (10)

przygotowuje materiały do wykonania izolacji wodochronnych

BD.07.1 (11)

wykonuje izolacje wodochronne

BD.07.1 (16)

kontroluje jakość wykonania izolacji wodochronnych

BD.07.2 (4)

posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych

BD.07.2 (10)

przygotowuje materiały do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

BD.07.2 (11)

wykonuje izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe przegród budowlanych

BD.07.2 (15)

kontroluje jakość wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

BHP (7)

organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

BHP (8)

stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych

PKZ (BD.c) (9)

przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi

2. Kryteria oceny wykonania
zadania praktycznego
Kryteria, według których nauczyciel dokonuje oceny zadania praktycznego, dotyczą czynności ucznia
oraz efektów jego pracy. Oceniając, należy być przygotowanym
na pytanie ucznia: Co zrobiłem źle?
W odpowiedzi należy odnieść się
do właściwości działania praktycznego ucznia (wykonywanych czynności) i oczekiwanych efektów jego
pracy. Zestawy opracowanych kryteriów tworzą schematy oceniania
zadania praktycznego i są konstruowane w zależności od przyjętego
modelu oceny:
›› Model syntetyczny (całościowy)
obejmuje ocenę przebiegu i efektów pracy ucznia − opiera się głównie na ocenie rezultatów. Model
dotyczy zadań o nieskomplikowanej strukturze czynnościowej lub
zadań, w których szczególnie ważna jest jakość rezultatu. Podstawą
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oceny są sformalizowane i ogólnie
akceptowane warunki techniczne
wykonania, normy wykonawcze
i zasady wynikające z doświadczenia oraz praktyki. Ten schemat
oceny można wykorzystać wielokrotnie do różnych wariantów zadań o podobnej strukturze danych.
›› Model blokowy wymaga wyodrębnienia podzbiorów czynności,
które rozpatrywane są jako przebiegi cząstkowe całego procesu
wykonania zadania, a ich efekty
oceniane niezależnie. Możliwe jest
zdefiniowanie kilku rezultatów
pracy ucznia. Kryteria wykonania
formułowane są oddzielnie dla
czynności i rezultatów. Ten schemat
oceny dotyczy zadań o skomplikowanej strukturze czynnościowej.
Jest to model elastyczny, do oceny
złożonych zadań.
›› Model czynnościowy, w którym
proces realizacji zadania dzieli się
na czynności, dla których opraco-

wywane są kryteria uwzględniające zarówno sposób ich wykonania
przez ucznia, jak i jakość. Zakłada
się, że efekty zadania (jakość rezultatów) zostaną osiągnięte, jeżeli
spełnione będą kryteria wykonania poszczególnych czynności. Ten
model można wykorzystać do ćwiczenia wybranych czynności, które
istotnie wpływają na jakość rezultatu końcowego.
Zasady oceniania zadania praktycznego najlepiej przedyskutować
z uczniami podczas przygotowania
ich do jego wykonania.

3. Przebieg wykonania
zadania praktycznego
Praktyczna nauka zawodu, niezależnie
od tego, jak jest zorganizowana, polega
na procesie nauczania − uczenia się wykonywania czynności zawodowych. Istoty podejścia systemowego w tym procesie należy upatrywać we współdziałaniu
nauczyciela, uczniów, treści kształcenia
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oraz wyposażenia dydaktycznego do zawodu oraz organizacji kształcenia zawodowego [7].
Zasadnicza część zajęć praktycznych
może być zorganizowana w czterech
etapach:
›› planowanie zadania,
›› organizacja stanowisk i instruktaż
stanowiskowy,
›› wykonanie zadania,
›› prezentacja rezultatów i informacja
zwrotna.
Przewidywalność ogólnej procedury
przebiegu zadania praktycznego dodaje pewności w działaniu, koncentruje
uwagę ucznia na czynnościach i pobudza jego kreatywność. Ułatwia także
nauczycielowi zarządzanie komunikacją podczas zajęć praktycznych.

Planowanie zadania

Organizacja stanowisk
i instruktaż stanowiskowy

Wykonanie zadania

analizowany. W kontekście efektów
wykonania zadania praktycznego oceniany jest ich rezultat.
W zadaniach, do wykonania których niezbędne jest wyposażenie
w postaci maszyn, narzędzi, przyrządów, szczególnie istotne są relacje pomiędzy czynnościami, czyli organizacja zbioru wykonywanych czynności.
Każda relacja reprezentuje zależność
pomiędzy czynnościami ucznia. Rozróżniamy:
›› czynności niezależne, gdy mogą
być wykonywane w dowolnej kolejności,
›› sekwencje czynności, gdy relacje

wynikają z założonej kolejności wykonywania czynności, przy czym
efekt wykonanej dowolnej czynności (wyjście) umożliwia wykonanie
kolejnej czynności, stanowiąc cel
kształcenia (wejście),
›› sprzężenia zwrotne danej czynności z czynnościami wcześniej wykonywanymi.
Strukturę procesu wykonania zadania praktycznego można przedstawić
jako binarną macierz powiązań, w której
w wierszach i kolumnach występują 1 lub
0. Matematycznie relacje w macierzy powiązań zdefiniowano następująco:

Czynności

1

1. Przygotowanie podłoża
pod izolację wodochronną

1

2. Przygotowanie materiału do
wykonania izolacji wodochronnej

2

3. Wykonanie izolacji wodochronnej

3

4. Skontrolowanie jakości wykonania
izolacji wodochronnej

4

5. Przygotowanie materiałów
do wykonania izolacji termicznej

5

6. Wykonanie izolacji termicznej

6

2

3

4

5

6

1
1
1
1

1
1

Rysunek 2. Przykład struktury wykonania zadania praktycznego w kwalifikacji BD.07.
Prezentacja rezultatów
i informacja zwrotna

Rysunek 1. Przebieg działania praktycznego z podziałem na cztery etapy1.
Nie zawsze zakładany przebieg zadania ujmuje wszystkie etapy. Specyfika celów kształcenia w wielu kwalifikacjach powoduje, że rezultatem zadań
praktycznych jest wytwór intelektualny, np. w postaci rysunku, opisu, zestawienia, obliczeń. W tym przypadku
przebieg wykonania zadania nie jest
1

2

Macierz powiązań służy do opisu
struktury działania praktycznego. Jej
analiza umożliwia rozpoznanie relacji
pomiędzy czynnościami, w szczególności sprzężeń zwrotnych. Jeżeli możliwa jest taka kolejność czynności, że
utworzy się macierz, w której wszystkie
elementy poniżej przekątnej głównej
są zerowe, to w takiej strukturze nie
występują sprzężenia zwrotne. W macierzy przedstawionej na rys. 2 sprzężenie zwrotne występuje. Po wykonaniu
czynności 4 możliwe jest wykonanie
czynności 3 lub 5.

Schemat procesu wykonania przykładowego zadania praktycznego
w kwalifikacji BD.072 przedstawiono
na rys. 3. Uczeń będzie wykonywać sekwencję czynności od 1 do 3, ujmującą
przygotowanie podłoża i materiałów
oraz wykonanie izolacji wodochronnej.
Następnie wykona czynność 4 − kontrolę jakości izolacji wodochronnej i na
podstawie jej wyniku podejmie decyzję o naprawie usterek lub wykona sekwencję czynności 5 i 6, ujmującą przygotowanie materiałów i wykonanie
izolacji termicznej.

W schemacie wykorzystano podział na cztery etapy przez analogię z obszarami wymagań w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe wg formuły z 2004 r.
Symbol DB.07 oznacza kwalifikację o nazwie Wykonywanie izolacji budowlanych.
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1
BD.07.1(9)1

2
BD.07.1(10)1
BHP(8)1

3
BD.07.1(11)1
BHP(8)2

Samokontrola
BD.07.1(4)1...3
BD.07.2(4)1...3
BD.07.1(15)1
PKZ(BD.c)(9)1

1
BD.07.1(9)1

4
BD.07.1(16)1
PKZ(BD.c)(9)1

6
BD.07.2(11)1

DECYZJA

5
BD.07.2(10)1
BHP(7)1

Początek procesu na stanowisku

Koniec procesu na stanowisku

Czynność ucznia. W opisie zawiera
nr czynności oraz kody kryteriów
wykonania czynnośći

Dokumentacja samokontroli
rezultatów

Rysunek 3. Przykład procesu wykonania zadania praktycznego w kwalifikacji BD.07

Z każdą wyodrębnioną czynnością związane są kryteria wykonania.
Dotyczą one sposobu (technologii)
wykonania czynności, własności efektów wykonania, stosowania środków
ochrony indywidualnej.
Po wykonaniu zadania uczeń przeprowadzi samokontrolę jego rezultatów, uwzględniając kryteria ich oceny,
w szczególności zgodności rezultatu
z dokumentacją (rysunkami), specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych
i termicznych. Dokumentacja przeprowadzenia samokontroli jest również rezultatem wykonania zadania
praktycznego. Na poziomie złożonych
czynności błędy to sytuacja typowa.
Uczeń świadomy możliwości błędu stale kontroluje własny sposób uczenia się
[2]. Do uczenia się dochodzi dzięki rozpoznaniu tego, co było nieprawidłowo
wykonane w poprzednich próbach.
W przykładowym schemacie procesu wykonania zadania praktycznego,
ze względu na zamierzone cele kształcenia wyodrębniono dwa rodzaje powiązań między czynnościami: sekwencje czynności i czynność kontroli, która
ma charakter celowo wprowadzonego do modelu sprzężenia zwrotnego.
Tak skonstruowany przebieg zadania
praktycznego dzieli je na dwa procesy. Podział ten jest zamierzony. Między
sekwencjami wyodrębniono kontrolę wykonania − czynność związaną
z istotną decyzją: Co dalej? Decyzja wymaga przedyskutowania na zajęciach
w relacji uczeń − nauczyciel. To dobry
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moment na podsumowanie postępu
wykonanych prac, ocenę błędów wykonania i zmotywowanie uczniów do
dalszej pracy.
Sprzężenie zwrotne analizowane
jest jako świadome oddziaływanie
ucznia na proces działania praktycznego. Na podstawie informacji o efektach
wykonanej czynności lub w wyniku
samokontroli, korygowany jest efekt
czynności tak, aby zminimalizować
błędy. Mechanizm ten opisywany jest
w literaturze. W koncepcji uczenia się
motorycznego według Schmidta [12,
s. 21], sprzężenie zwrotne jest ważnym czynnikiem ułatwiającym proces
uczenia się: Uczenie się zachodzi dzięki
zauważeniu tego, co było złe w poprzednich próbach, i zasugerowaniu, jak należy zmienić odpowiedzi w następnych
próbach.
Sprzężenie zwrotne jako narzędzie
wykrywania błędów wykonania i dokonywania korekt polega na sprawdzeniu zgodności kryteriów wykonania
z przyjętymi normami dla danego działania praktycznego (czynności) oraz
ustaleniu sposobów usunięcia niedociągnięć. Przykładem jest sprawdzenie

Nauczyciel

przez nauczyciela zgodności kryteriów
wykonania z rezultatami określonej
sekwencji czynności po przerwaniu
pracy na stanowisku. W ten sposób są
oceniane tzw. roboty ulegające zakryciu i zanikające oraz zakończone elementy robót. Zakryciu ulegają te prace
wykonane przez zdającego, których rezultaty pozostają w wykonywanym artefakcie, lecz po wykonaniu kolejnych
czynności przestają być widoczne,
czyli nie ma możliwości ich obserwacji
i oceny oraz dokonania ewentualnej
korekty.

4. Komunikacja nauczyciel
– uczeń podczas zajęć
praktycznych
Komunikowanie się podczas zajęć
praktycznych i podczas realizacji poszczególnych etapów prac jest specyficzne. Interakcje pomiędzy nauczycielem i uczniami są z natury złożone.
Podejście systemowe, w szczególności
analiza relacji, dostarcza informacji,
które mogą być wykorzystane przez
nauczyciela w formułowaniu komunikatów do uczniów.

Uczniowie

Rysunek 4. Złożoność w relacjach nauczyciel − uczeń. Strzałki proste oznaczają oddziaływanie podczas sytuacji dydaktycznej w relacjach nauczyciel − uczeń.
Strzałki zgięte pokazują własną dynamikę ucznia i nauczyciela [7, s.15].
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4.1. Planowanie wykonania zadania
Wykonanie zadania powiązane jest
procesowo z planowaniem przebiegu
zadania praktycznego. Na etapie planowania uczniowie powinni być zapoznani z treścią zadania i kryteriami
wykonania. Zasadne jest, aby uczniowie czynnie uczestniczyli także w zaplanowaniu zadania praktycznego –
np. w opracowaniu wykazu czynności
wykonawczych, warunków wykonania
zadania, doborze wyposażenia, materiałów. Ta część zajęć praktycznych
ma duże znaczenie motywujące i aktywizujące, a także wspomaga nawiązanie dobrej komunikacji nauczyciela
z uczniami. Włączenie uczniów w planowanie ułatwia samodzielną pracę
podczas wykonania zadania – uczeń
wie, co będzie wykonywać i w jaki
sposób. Podczas planowania celowe
jest również przeprowadzenie testu
sprawdzającego wiadomości z zakresu
wykonania danego zadania praktycznego, szczególnie zagadnień dotyczących jakości. Test dostarcza informacji, jak uczniowie są przygotowani do
zajęć. Dokonana wspólnie z nauczycielem analiza wyników testu umożliwia uzupełnienie wiedzy i wspomaga
wykonanie zadania praktycznego.
Czytanie treści zadania i kryteriów wykonania może być powiązane z kierowaną przez nauczyciela dyskusją dotyczącą warunków wykonania zadania.
Uczniowie mają zapamiętać, co decyduje o jakości rezultatu, kiedy i w jaki
sposób należy ją kontrolować. Nie
można poprzestać na przypomnieniu
technologicznej kolejności czynności,
konieczna jest rozmowa o kryteriach
wykonania, zawierających wymagania
jakościowe. To zagadnienie zbyt mało
eksponowane w kształceniu. Można
było to zaobserwować w egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe podczas etapu prezentacji. Zdający
egzamin po wykonaniu zadania praktycznego prezentowali wyniki swojej
pracy egzaminatorom. Sensem ich wypowiedzi było uzasadnienie sposobu
wykonania zadania i dokonania samooceny jakości swojej pracy. Zazwyczaj
samoocena zdających egzamin nie
opierała się na znajomości czynników
wpływających na jakość efektów pracy.
Podczas planowania kryteria oceny mogą być przygotowane wspólnie
w formie pisemnej i być podstawą do

samooceny jakości pracy ucznia po
ukończeniu zadania.
Celem planowania jest nie tylko
nauka tej umiejętności. Efektem planowania zadania jest także zapamiętanie
treści zadania, kryteriów wykonania
i projektowanego przebiegu jego wykonania oraz wiedza o wyposażeniu
i materiałach, które zostaną wykorzystane. Uczeń nabiera pewności, że jest
gotowy do wykonania kolejnych etapów danego zadania. Udział uczniów
w planowaniu może też wspomagać
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
4.2. Organizacja stanowisk
i instruktaż
W bloku zajęć organizowanie stanowisk i instruktaż ustalany jest skład
zespołów (w przypadku pracy zespołowej), a także przydział zadań dla
uczniów oraz gromadzony zestaw
niezbędnych narzędzi, sprzętu i materiałów. Wynikiem tych działań są
przygotowane do pracy stanowiska.
Nauczyciel zarządza czynnościami
uczniów. Dynamika przebiegu organizacji stanowisk jest duża i wymaga od
nauczyciela umiejętności komunikacji,
w szczególności rozwiązywania sytuacji
konfliktowych. Przykładowo, do sytuacji konfliktowej może prowadzić brak
dostatecznej liczby sprawnych narzędzi
czy też rozdział zgromadzonych materiałów pomiędzy wszystkich uczniów.
Decyzje nauczyciela w takich przypadkach będą akceptowane przez uczniów,
jeżeli rozwiązanie będzie umożliwiać
realizację celu zajęć.
Miejsce zajęć praktycznych wymusza określony sposób ich organizacji.
Wykorzystywane są stanowiska, czyli
wydzielone powierzchnie do samodzielnej pracy ucznia. Liczba stanowisk
przeważnie wynosi 3 do 10, a w przypadku, gdy jedynym rezultatem jest
dokumentacja − przeważnie 10 stanowisk lub więcej. Uczeń powinien pracować samodzielnie. Jeżeli z organizacji
zajęć wynika konieczność pracy dwóch
uczniów na jednym stanowisku, można
dokonać podziału procesu wykonywania zadania tak, aby możliwe było przyporządkowanie odpowiedzialności za
osiągnięte efekty jednemu z nich, a za
pozostałe efekty drugiemu. Jest to warunek przekazania indywidualnych informacji zwrotnych uczniom.
Na zorganizowanych stanowiskach

nauczyciel przeprowadza tzw. instruktaż stanowiskowy. Przypominając planowany przebieg wykonania zadania,
omawia wymagane do użycia środki
ochrony indywidualnej i zbiorowej,
zwraca uwagę na występujące zagrożenia i przypomina sposoby zabezpieczania się. Instruktaż to także moment
na wyciszenie się uczniów przed wykonywaniem pracy na stanowiskach.
4.3. Wykonanie zadania
Zakłada się, że uczeń zna zasady
technologiczne i warunki techniczne
wykonania zadania, a w treści zadania
praktycznego został poinformowany
o kryteriach jego wykonania. Podczas
pracy na stanowiskach uczniowie powinni ograniczyć do minimum komunikację werbalną i niewerbalną. W tym
czasie każda sytuacja przedłużającej się
komunikacji interpersonalnej wzbudza
zainteresowanie uczniów, odrywa ich
od pracy, może wciągać w niedotyczącą ich dyskusję. Uczniowie pracują
przeważnie samodzielnie i z zasady nie
powinni rywalizować między sobą.
Jednoczesna realizacja procesu na kilku
stanowiskach utrudnia wzajemną komunikację nauczyciela z uczniami, dlatego nauczyciel zazwyczaj przekazuje
krótkie komunikaty, reagując na zdarzenia na stanowiskach pracy uczniów.
Nowe zagadnienia realizuje w formie
pokazu. Jego najważniejszym zadaniem jest jednak obserwacja uczniów.
Jest to także warunek przekazania precyzyjnej informacji zwrotnej. Szczególnie dokładnej obserwacji wymaga wykonywanie nowych, niewyćwiczonych
jeszcze czynności.
Sposób, w jaki uczeń wykonuje
zadanie, należy rozpatrywać także
w kategoriach samodzielności i odpowiedzialności. Odpowiedzialność
przejawia się w świadomości konsekwencji wykonania określonych czynności, a przede wszystkim w uzyskaniu
akceptowanej, podlegającej normom
jakości pracy. Kryteria wykonania obejmują kontrolowanie na bieżąco jakości
wykonywanej pracy i usuwanie usterek, stosowanie środków ochrony indywidualnej, właściwe wykorzystanie
narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych. Sporządzenie dokumentacji jest zadaniem praktycznym, wymagającym zdolności do samodzielnego
wyszukiwania i analizowania informa-
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cji, dobierania zasobów, formułowania
wniosków i proponowania najlepszych
rozwiązań. Wymienione (i wiele innych) kryteria sprawdzają stosowanie
wiedzy, umiejętności i pośrednio zdolności osobistych do wykonania określonych czynności.
Kontrolując
uczniów,
przede
wszystkim trzeba zadbać o ich równe
traktowanie i obiektywną ocenę efektów działania praktycznego. Uczeń nie
powinien odczuć braku zainteresowania nauczyciela rezultatami swojej pracy lub nadmiernego zainteresowania
pracą na jednym ze stanowisk.
4.4. Prezentacja rezultatów i informacja zwrotna
Najprostszy
model
informacji
zwrotnej to zebranie na podstawie
obserwacji dowodów jakości rezultatu
i przedstawienie ich uczniowi. W ogólnym modelu przyjmuje się, że aby informacja zwrotna była skuteczna nauczyciel i uczeń powinni ustalić: Jakie
są cele? Jakie są postępy w osiąganiu
celu? Jakie działania należy podjąć, aby
osiągnąć jeszcze lepsze efekty? [3]. Celem komunikowania się jest informacja,
jak zmniejszyć rozbieżność między aktualnymi osiągnięciami ucznia i oczekiwanymi efektami uczenia się. Informacja zwrotna powinna być rzeczowa,
ukierunkowana na cele uczenia się,
konkretna i zrozumiana przez ucznia,
pomocna w uczeniu się. Znaczenie
komunikatów zwrotnych w procesie
uczenia się wynika z wielu badań [4].
Zazwyczaj zadanie praktyczne kończy się zakładanym rezultatem, ale na
każdym stanowisku rezultat jest trochę
inny. Daje to możliwość skomentowania osiągnięć ucznia.
Synonimami do określenia komunikować się są m.in. określenia dochodzić
do porozumienia i znajdować wspólny
język. W relacji nauczyciel − uczeń komunikat zwrotny to cenna informacja
o uczniu, jego osiągnięciach, porażkach i planach. Za komunikat o wynikach pracy uczeń może dziękować,
komentować go, niecierpliwie go wyczekiwać lub odrzucać [14].
Inicjatorem podsumowania efektów działania praktycznego może być
1
2

uczeń, który przekazuje nauczycielowi
w formie pisemnej ocenę jakościową
swojej pracy. Taka forma komunikacji
jest jednokierunkowa, jeżeli nie zostanie właściwie skomentowana. Informacja zwrotna to porozumienie się
nauczyciela z uczniem w tym samym
języku. Nazwano go językiem efektów
kształcenia. Jeżeli uczeń zapamiętał
i zrozumiał ustalone na etapie planowania kryteria wykonania, porozumienie się nie powinno być trudne, a od
zdolności komunikowania, w szczególności nauczyciela, zależy, czy efektem
wymiany informacji będzie ustalenie,
co należy doskonalić w przyszłości.
Celem tej strategii jest wytworzenie
dynamicznego mechanizmu poprawy
jakości efektów kształcenia praktycznego. Środkiem do tego celu jest wzbogacenie uczenia się1 o czynności kontroli,
prowadzące do wykrywania błędów
i do umiejętności oceny własnego działania praktycznego. Nauczyciel oddaje
stopniowo kontrolę nad jakością pracy uczniowi. Dyskutują na ten temat,
omawiając rezultaty działania praktycznego. Jest to przekazywanie uczniowi
kompetencji z wyższego poziomu kwalifikacji, co z pewnością uczeń doceni,
gdy osiągnie umiejętność samokontroli i zdobędzie motywację do nauki.
Wymiar praktyczny, który można zaobserwować jako efekt nauki samokontroli, to np.: częste korzystanie podczas
działania praktycznego z dokumentacji, narzędzi pomiarowych, wykorzystanie różnych kanałów sensorycznych do
oceny jakościowej własnej pracy.
Jedną z metod udzielania informacji zwrotnej opracował D. Pendleton
[9]. Zgodnie z nią, przekazując informację, najpierw podkreśla się mocne
strony ucznia. Następnie uczeń sugeruje, co mógłby zrobić lepiej. Ostatnim
elementem są zalecenia nauczyciela
dotyczące kierunku dalszej nauki2.
W tej metodzie przebieg komunikacji jest następujący: 1) sprawdź, czy
uczeń oczekuje i jest przygotowany na
informację zwrotną, 2) pozwól uczniowi
przekazać komentarz do materiału, który jest oceniany, 3) uczeń informuje co
zostało dobrze wykonane, 4) potwierdź
(na podstawie obserwacji), co zostało

dobrze wykonane, 5) uczeń stwierdza, co
można poprawić, 6) wskaż na podstawie
obserwacji, w jaki sposób można poprawić 7) uzgodnij plan działania na rzecz
poprawy.
Metodę Pendletona można zaadaptować do przeprowadzenia ostatniego etapu zadania praktycznego, tj.
prezentacji rezultatów i przekazania
informacji zwrotnej. Przebieg etapu to
przedstawienie:
›› przez ucznia przebiegu wykonania
zadania praktycznego,
›› przez ucznia rezultatów (efektów
wykonania) w formie pisemnej,
›› przez nauczyciela opinii na temat
efektów pracy ucznia,
›› przez ucznia błędów i sposobów
ich poprawienia,
›› przez nauczyciela obszarów wymagających doskonalenia,
›› oraz
›› uzgodnienie planu działań.

Podsumowanie
W artykule zastosowano ujęcie
systemowe. Wyodrębniono cztery
etapy procesu działania praktycznego. Zobrazowano relacje występujące
pomiędzy czynnościami ucznia za pomocą macierzy powiązań i schematu wykonania zadania praktycznego.
Podkreślono znaczenie sprzężenia
zwrotnego w nauce kontroli pracy własnej ucznia i kontroli przeprowadzanej
przez nauczyciela. Opisano kontekst
komunikowania się w poszczególnych
etapach zajęć praktycznych.
Zaproponowano zaadaptowane
i zmodyfikowane reguły Pendletona.
Reguły te zdaniem autora są przydatne, w przypadku zadań praktycznych
wykonywanych na zorganizowanym
stanowisku.
Celem tego artykułu było wskazanie skutecznego sposobu komunikowania się nauczyciela z uczniem
podczas zajęć praktycznych, z wykorzystaniem podejścia systemowego.
Komunikowanie odbywa się na wielu
płaszczyznach. W artykule zawarte są
wskazówki dotyczące rzeczowej strony
komunikacji, informacje o tym co, kiedy i jak komunikować uczniom.

Autora zainspirowało pojęcie wzbogacanie pracy wprowadzone w 1950 r. przez Fredericka Herzberga i rozpatrywane jako czynnik motywujący.
Teaching & training in the workplace – assessment and feedback. The Royal College off Anastesthetist. https://www.rcoa.ac.uk/system/files/AaE-TTW-ARTICLE3_0.pdf
[dostęp 02.05.2018].
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Szczególnym rodzajem komunikacji
jest przekazywana przez nauczyciela
tzw. informacja zwrotna o tym, co zrobił

dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować
[5]. Komunikowanie się podczas zajęć

praktycznych przedstawiono zgodnie
z przebiegiem wykonywania zadania
praktycznego.
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Krzysztof Presz jest doktorem nauk technicznych. Pracuje w Wydziale Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie. Uczestniczył we wprowadzaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych, szkoleniu
egzaminatorów, przygotowaniu szkół do ich przeprowadzania oraz w modernizacji egzaminów i wprowadzeniu
nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Artykuł jest rozwinięciem referatu przygotowanego na
XXIV Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej w Katowicach w 2018 r.

Czy wiesz że...
Edukacja normalizacyjna w podstawie programowej kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, obowiązująca od 1.09.2019 r. uwzględnia
nowe zagadnienia związane z normalizacją opisane w formie efektu kształcenia i kryteriów weryfikacji we wszystkich
215 zawodach.
Efekt kształcenia – Uczeń:
›› posługuje się normami
i stosuje procedurę oceny
zgodności

Kryteria weryfikacji – Uczeń:
1) wymienia cele normalizacji krajowej
2) wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

Nauczanie normalizacji zostało wprowadzone do szkolnictwa w wielu krajach świata jako niezbędny element przyszłych kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego (kształtowanie postaw konsumenckich i społeczeństwa
obywatelskiego). W jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych kształcenia w
zawodach szkolnictwa branżowego oraz jak przygotować kadrę nauczycieli do realizacji efektów kształcenia związanych
z normalizacją? O tym będzie mowa na kolejnej z tego cyklu nieodpłatnej konferencji: Normalizacja w podstawach programowych szkolnictwa branżowego, na którą zapraszamy w okresie ferii – 20.01.2020 r., godz. 10.00 do naszego
ośrodka.
Prelegentami będą przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie oraz konsultanci Regionalnego Ośrodka Metodycznego „WOM” w Katowicach.
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PLANOWANIE POPRAWY
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA,

c) Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

1
2

0,50 – 0,69

trudne

umiarkowanie
trudne

bardzo
niski

niski

PROBLEM

ŚREDNIO
OPANOWANE

bardzo
łatwe

łatwe

niżej
zadowalający
zadowalający

0,90 – 1,00

0,20 – 0,49

bardzo
trudne

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/informacje-o-wynikach-egzaminow
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/sprawozdanie-z-egzaminu-osmoklasisty-w-2019-r/
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Tabela 1. Analiza łatwości dla określonych czynności

0,00 – 0,19

znajduje się wymaganie ósme, które
brzmi: Szkoła lub placówka, organizując
procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski
z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Charakterystyki tego wymagania opisują cel i sposób pracy szkoły w zakresie
wykorzystania wyników egzaminów:
a) W szkole lub placówce analizuje się
wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki.
b) Analizy prowadzą do formułowania
wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują
i podejmują działania służące jakości
procesów edukacyjnych.

Wartość
wskaźnika
łatwości

wej po raz pierwszy odbył się egzamin
ósmoklasisty. Sprawdzane były wiedza
i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W czerwcu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Jaworznie przekazała do szkół wyniki uczniów oraz wstępne informacje o wynikach tego egzaminu1. Następnie, przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego (2019/2020) Centralna
Komisja Egzaminacyjna udostępniła
Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty
w 2019 r.2, składające się z trzech części
przedmiotowych − język polski, matematyka, język obcy. W każdej z nich
zostały przedstawione informacje dotyczące przeprowadzonego egzaminu (opis arkusza standardowego, dane
dotyczące populacji uczniów, przebieg
egzaminu, podstawowe dane statystyczne, komentarz, podstawowe informacje
o arkuszach dostosowanych). Materiały
te powinny posłużyć szkołom do refleksji nad otrzymanymi wynikami. Wynika
to z podstaw prawnych, jakimi są Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.
poz. 1611) oraz Rozporządzenia z dnia 6
sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek (Dz.U. poz. 1575) W załączniku, w części II, pod tytułem: [Wymagania] Wobec szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego
oraz centrów kształcenia zawodowego

Stopień osią- Intergnięć
pretacja

W roku 2019 w szkole podstawo-

0,80 – 0,89

CEZARY LEMPA

0,70 – 0,79

czyli jak wykorzystać wyniki
egzaminu ósmoklasisty
w konstruowaniu programu
poprawy efektów kształcenia

Z przepisów prawa wynika jasno,
że obowiązkiem szkoły jest analiza
wyników egzaminu ósmoklasisty, która może obejmować analizę ilościową
(wskaźniki statystyczne) i jakościową
(odniesienie wskaźników statystycznych do badanych z podstawy programowej czynności – wiedzę i umiejętności). Efektem takiej analizy powinno
być skonstruowanie programu poprawy efektów kształcenia, zgodnie
z zapisami charakterystyki wymagania
(b). Indywidualne wyniki egzaminu
powinno się zinterpretować z uczniem
jeszcze w czerwcu, wyjaśniając mu
wynik, który uzyskał (pozycje na skali centylowej, poziom opanowanych
czynności).
Od czego rozpocząć analizę wyników dla szkoły? Od określenia łatwości
poszczególnych czynności. Łatwość
badanej testem egzaminacyjnym (zadaniem) czynności to procent uzyskanych przez uczniów punktów w stosunku do maksymalnej, możliwej do
uzyskania ich liczby. W zależności od
uzyskanej łatwości możemy zinterpretować wynik, zwracając uwagę
na łatwość (trudność) czynności oraz
stopień osiągnięć, który jest podstawą
do planowania działań w programie
poprawy efektów kształcenia. Tabela
umieszczona poniżej prezentuje analizę statystyczną czynności.

dobry

MOCNE STRONY

bardzo
dobry
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Opierając się na tej tabeli, można
scharakteryzować poszczególne czynności, wyjaśniając ich łatwość oraz opisując stopień osiągnięć. Na podstawie
obliczonej łatwości czynności interpretujemy, jak trudna lub łatwa okazała się

dana czynność, a następnie określamy
stopień osiągnięć i to, czy dana czynność stanowi mocną stronę szkoły czy
też problem. W konsekwencji można
zaplanować działania doskonalące
mocne strony i osłabiające problemy.

Poniższa tabela zawiera fragment analizy dokonanej przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach
Śląskich.

Tabela 2. Analiza ilościowa – wyniki z języka polskiego, egzamin 2019
Numer
czynności

Łatwość
czynności

Czynność okazała się

Czynności zostały
opanowane w stopniu

Stanowi to

1

0,58

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

2

0,95

bardzo łatwa

bardzo dobrym

MOCNĄ STRONĘ

3

0,53

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

4

0,79

łatwa

zadowalającym

MOCNĄ STRONĘ

5,1

0,89

bardzo łatwa

bardzo dobrym

MOCNĄ STRONĘ

5,2

0,61

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

6

0,84

łatwa

dobrym

MOCNĄ STRONĘ

7

0,79

łatwa

zadowalającym

MOCNĄ STRONĘ

8,1

0,95

bardzo łatwa

bardzo dobrym

MOCNĄ STRONĘ

8,2

0,66

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

9

0,39

trudna

niskim

PROBLEM

10

0,68

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

11,1

0,42

trudna

niskim

PROBLEM

11,2

0,24

trudna

niskim

PROBLEM

12

0,54

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

13

0,71

łatwa

zadowalającym

MOCNĄ STRONĘ

14

0,66

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

15

0,32

trudna

niskim

PROBLEM

16,1

0,97

bardzo łatwa

bardzo dobrym

MOCNĄ STRONĘ

16,2

0,34

trudna

niskim

PROBLEM

17

0,68

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

18

0,47

trudna

niskim

PROBLEM

19

0,37

trudna

niskim

PROBLEM

20

0,53

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

21

0,50

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną

22,1

0,71

łatwa

zadowalającym

MOCNĄ STRONĘ

22,2

0,45

trudna

niskim

PROBLEM

22,3

0,46

trudny

niskim

PROBLEM

22,4

0,12

bardzo trudny

bardzo niskim

PROBLEM

22,5

0,03

bardzo trudny

bardzo niskim

PROBLEM

22,6

0,06

bardzo trudny

bardzo niskim

PROBLEM

22,7

0,12

bardzo trudny

bardzo niskim

PROBLEM

22,8

0,03

bardzo trudny

bardzo niskim

PROBLEM

Średnia dla
szkoły

0,53

umiarkowanie trudna

niżej zadowalającym

czynność średnio opanowaną
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Kolejnym etapem jest analiza jakościowa, czyli opisanie mocnych stron i problemów z uwzględnieniem wymagań szczegółowych podstawy programowej.
Tabela 3. Opis mocnych stron
MOCNA STRONA
Nr
Łatwość
czynności czynności
16.1

0,97

2

0,95

8.1

0,95

5.1

0,89

6

0,84

4

0,79

7

0,79

13

0,71

22.1

0,71

Opis czynności z podstawy programowej
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń zna wybrane utwory z literatury pięknej, potrafi zinterpretować
utwór, określić problematykę
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń wyrobił sobie zdolność rozumienia tekstów literackich, w tym
wybranych utworów z literatury światowej
Kształcenie językowe
Uczeń określa spójniki w zdaniach współrzędnie złożonych, zna zasady
składni języka polskiego
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń potrafi wyjaśnić sens wypowiedzi bohatera, odwołując się
do problematyki lektury, ponadto potrafi zwerbalizować wrażenia,
uzasadnić własne zdanie
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi na dany temat, w których potrafi
wyrazić własne zdanie na temat lektury; stosuje podstawowe zasady
retoryki, w szczególności argumentowania
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń ocenia prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu
do całego utworu
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń określa znaczenie podanych wyrazów, nazywa części mowy
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście potrzebne informacje, selekcjonuje treści
najistotniejsze
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną
i poddaje ją refleksji, ponadto wykorzystuje w interpretacji utworów
literackich potrzebne konteksty

Kontekst ogólnopolski – porównanie łatwości
0,83
0,94
0,94

0,81

0,76

0,78
0,83
0,80

0,81

Tabela 4. Opis problemów
PROBLEM
Nr
Łatwość
czynności czynności
18

0,47

22.3

0,46

22.2

0,45

11.1

0,42

9

0,39
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Opis czynności z podstawy programowej
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozpoznaje intencje rozmówcy, funkcjonalnie wykorzystuje
środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń wyraża swój stosunek do postaci, stosuje określenia
wartościujące
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń konfrontuje sytuację bohaterów literackich z własnymi
doświadczeniami
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wykorzystuje znajomość zasad tworzenia argumentów;
redaguje zaproszenie z wykorzystaniem odpowiedniej argumentacji
Tworzenie wypowiedzi i świadomość językowa
Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych, zna zasady
tworzenia zdań złożonych z wykorzystaniem interpunkcji

Kontekst ogólnopolski – porównanie łatwości
0,55
0,71
0,57
0,51
0,63
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PROBLEM
Nr
Łatwość
czynności czynności
19

0,37

16.2

0,34

15

0,32

11.2

0,24

22.4

0,12

22.7

0,12

22.6

0,06

22.5

0,03

22.8

0,03

Kontekst ogólnopolski – porównanie łatwości

Opis czynności z podstawy programowej
Kształcenie językowe
Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń odwołuje się do treści lektury wskazując konkretne działania
bohaterów i okoliczności wpływające na ich postawę
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń wyszukuje w tekście potrzebne informacje, ponadto
wykorzystuje zasady tworzenia argumentów
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń odczytuje wartości pozytywne wpisane w teksty kultury
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną
i poddaje ją refleksji
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu
argumentacyjnego
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy
gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między
akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych
Świadomość językowa
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń rozpoznaje intencje rozmówcy, funkcjonalnie wykorzystuje
środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę

Zgodnie z zapisami wymagania
ósmego3, analiza wyników egzaminu
ósmoklasisty powinna być zakończona opracowaniem programu poprawy
efektów kształcenia. Nauczyciele opierając się na analizie opisów czynności
z podstawy programowej, formułują

wnioski. Na ich podstawie ustalają rekomendacje, określając główne kierunki planowanych działań. Efektem
końcowym przygotowywania programu poprawy efektów kształcenia jest
zaplanowanie działań. Powinny one
być mocno osadzone w rzeczywistości

0,56
0,83
0,48
0,51
0,71
0,35

0,21
0,78
0,19

szkolnej i skoncentrowane na efekcie
sprawdzanym po danym etapie uczenia się uczniów.
Poniżej zaprezentowany jest przykład tego typu programu opracowany
przez nauczycieli SP 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich

Tabela 5. Program poprawy efektów kształcenia z języka polskiego
Treść wniosku

Planowane
działania

1. Realizacja projektów
ogólnopolskich.
Umiejętność interpre- 2. Aktywizowanie
tacji tekstów kultury
uczniów w zakresie
została zadowalająco
pracy własnej z tekopanowana
stem (prezentacje,
animacje poklatkowe).
Uczniowie mają proRozprawkowy dzień −
blem z tworzeniem
lekcje raz w tygodniu
dłuższych wypowiedzi, poświęcone ćwiczerozpoznaniem intencji niom w redagowaniu
rozmówcy, interpreta- rozprawek i opowiacją tekstów
dań twórczych.

3

Odpowiedzialny
(kto?)

Kiedy?

Jak sprawdzimy
skuteczność?

Nauczyciele języka
polskiego

W ciągu roku szkolnego do lutego 2020 r.

Prezentacja prac dzieci

Nauczyciele języka
polskiego

Raz w tygodniu przez
Prace pisemne dzieci,
cały rok szkolny, do
zadania klasowe
marca 2020 dla klas VIII

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1611) oraz z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1575).
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Treść wniosku

Planowane
działania

Odpowiedzialny
(kto?)

1. Praca tekstem: analiza treści, układanie
pytań do tekstu,
uzasadnienie własnego zdania
Uczniowie mają
2. Debata uczniów klas
problem z argumentoósmych w formie
waniem
lekcji otwartej (omawianie najważniejszych problemów,
argumentowanie
własnych opinii.
1. Lekcje ortograficzne
raz w tygodniu.
2. Ortograficzne piątki
– zadania dodatkowe z ortografii
Znajomość i zastosoprzygotowane dla
wanie zasad ortograaktywnych uczniów.
ficznych i interpunk3. Tworzenie lapbocyjnych stanowi dla
oków ortograficzuczniów problem
nych i ortogramów.
4. Doskonalenie
konkretnych zasad
ortograficznych
w danym miesiącu.
1. Lekcje gramatyczne
(przygotowywanie
zestawów, map
Uczniowie słabo opamyśli– materiałów
nowali zagadnienia
usprawniających
z gramatyki opisowej
naukę gramatyki)
2. Łamigłówki gramatyczne
Z pewnością wsparciem dla nauczyciela musi być dyrektor, który monitorując jakość pracy szkoły, w tym
efektów kształcenia, uwzględni wyniki
egzaminu, planując wewnątrzszkolne
badanie osiągnięć. Warto przedmio-

Nauczyciele języka
polskiego i historii
Nauczyciele języka
polskiego

Jak sprawdzimy
skuteczność?

Kiedy?

Raz w tygodniu przez
cały rok szkolny, do
marca 2020 r. dla klas
VIII

Ocenianie bieżące
Karta ewaluacji
(dla nauczycieli),
samoocena uczniów

Wystawa
prac dzieci
Nauczyciele języka
polskiego

Nauczyciele języka
polskiego

Konkurs
W czasie roku szkolneortograficzny
go – co najmniej raz
w tygodniu
Ranking
MISTRZÓW
ORTOGRAFII

Ocenianie
W czasie roku szkolne- bieżące
go – co najmniej raz
w tygodniu
Wystawa prac dzieci

tem wewnętrznej diagnozy uczynić to,
co okazało się słabą stroną uczniów, na
początku roku szkolnego, informując
ich o celu, zakresie treści (czynności
sprawdzanych), terminie i sposobie badania.4

Oznacza to, że dyrektor szkoły powinien na podstawie kolumny Jak
sprawdzimy skuteczność? opracować
zmiany do planu nadzoru pedagogicznego, które pozwolą na monitorowanie
przyjętego programu rozwoju.

Plan monitoringu programu poprawy efektów kształcenia
Co monitorujemy?
Działania nauczycieli uczących języka
polskiego wynikające z opracowanego
programu poprawy
efektów kształcenia

Po co?
(cel)
Aby sprawdzić,
czy zaplanowane
działania zostały
zrealizowane i czy
przyniosły efekty

Kiedy?
Październik,
grudzień, styczeń

Jak?

Kto?

Uwagi

Wywiad z nauczycielem Dyrektor,
języka polskiego realizu- wicedyrektor
jącym zaplanowane
działania, obserwacja
diagnozująca, analiza
dokumentów

Na podstawie powyższego planu dyrektor szkoły opracowuje narzędzia służące monitorowaniu realizacji działań zaplanowanych przez nauczycieli.

4

I. Leszczyna: Biblia Pauperum, czyli jak Rada Pedagogiczna może wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych. VIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej − Dwa
rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły. Red. J. Brzdąk i B. Niemierko. Katowice 2002.
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Wywiad z nauczycielem
Pytanie skierowane do nauczyciela

Odpowiedź nauczyciela

Uwagi

Pozyskane informacje

Uwagi

W jakim projekcie ogólnopolskim uczestniczyli uczniowie?
W jaki sposób aktywizowała Pani / aktywizował Pan uczniów
w zakresie pracy własnej z tekstem?
W jaki sposób organizowała Pani / zorganizował Pan
rozprawkowy dzień i ile ich zorganizował/a?
Jakie działania podejmowała Pani / podejmował Pan
w zakresie monitorowania znajomości i zastosowania zasad
ortograficznych i interpunkcyjnych?
Jakie działania podejmowała Pani / podejmował Pan
w zakresie wdrażania zagadnień z gramatyki opisowej
Analiza dokumentacji
Dyspozycje do analizy dokumentów
Sprawdzenie prezentowanych przez nauczyciela prace uczniów −
czy ich tematyka była spójna z tematyka zaplanowanych działań?
Analiza prezentowanych prac uczniów – czy umożliwiały
ćwiczenie redagowania rozprawek i opowiadań twórczych?
Analiza prezentowanych prac uczniów – efektów konkursów
ortograficznych.
Analiza prezentowanych prac uczniów – efektów wystawy prac
uczniów – tematyka dotycząca treści gramatycznych.
Analiza ocen bieżących – czy sprawdzano i oceniano
treści gramatyczne oraz jakie oceny wystawiano?
Obserwacja diagnozująca
Cel ogólny obserwacji

Klasa/grupa

Nauczyciel

Termin

VIII

Języka polskiego

Styczeń
2020

Analiza stopnia opanowania przez uczniów umiejętności argumentowania (omawianie najważniejszych
problemów, argumentowanie własnych opinii).

Uwagi

Plan obserwacji diagnozującej
Klasa: VIII

Przedmiot: Język polski

Nauczyciel: ………………………………………

Cel ogólny obserwacji:
1. Praca z tekstem: analiza treści, układanie pytań do tekstu, uzasadnienie własnego zdania.
2. Debata uczniów klas ósmych w formie lekcji otwartej (omawianie najważniejszych problemów, argumentowanie
własnych opinii).
Cele szczegółowe obserwacji Wymagania wynikające z celów ogólnych
diagnozującej
obserwacji diagnozującej

Uczeń pracuje z tekstem

Uczeń uczestniczy aktywnie
w debacie na określony przez
nauczyciela temat
5

6

Kategoria
celu5

Poziom
wymagań6

Analizuje treść wskazanego tekstu – odpowiadając na pytania nauczyciela

B

P

Układa pytania do tekstu

C

P

Uzasadnia własne zdanie

D

PP

Omawia najważniejsze problemy będące
tematem debaty

C

P

Argumentuje własne opinie

D

PP

Uwagi
Termin

Kategorie celu: A – zapamiętanie wiadomości (wiedza), B – rozumienie wiadomości (wiedza), C – umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych), D – umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, nowych)
Poziomy wymagań: P – podstawowy, PP – ponadpodstawowy.
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Arkusz obserwacji diagnozującej
Cel ogólny obserwacji:
1. Praca z tekstem: analiza treści, układanie pytań do tekstu, uzasadnienie własnego zdania.
2. Debata uczniów klas ósmych w formie lekcji otwartej (omawianie najważniejszych problemów, argumentowanie
własnych opinii.
Wymagania wynikające z celów ogólnych
obserwacji diagnozującej.
Uczeń:

Wskaźniki wymagań
wynikających z celów ogólnych
obserwacji diagnozującej

Uwagi na temat
stopnia opanowania
wskaźników

Inne
uwagi

Analizuje treść wskazanego tekstu
– odpowiadając na pytania nauczyciela
Układa pytania do tekstu
Uzasadnia własne zdanie
Omawia najważniejsze problemy będące
tematem debaty
Argumentuje własne opinie
Analizuje treść wskazanego tekstu
– odpowiadając na pytania nauczyciela
Układa pytania do tekstu
Wnioski:

Rekomendacje i działania
Wniosek

Rekomendacja

Działanie

Kto?

Kiedy?

Uwagi –
– jak sprawdzimy?

Cezary Lempa jest kierownikiem Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Redakcja

„Forum Nauczycieli”
zaprasza do współpracy i do dzielenia się uwagami o zamieszczanych w piśmie artykułach.
Zasady przyjmowania tekstów do publikacji na stronie:
https://www.womkat.edu.pl/pl/Publikacje/Kwartalnik_FORUM_Nauczycieli.
Na tej stronie również poprzednie numery kwartalnika w wersji elektronicznej.
Propozycje artykułów możecie Państwo przysyłać pocztą elektroniczną pod adresem:
forum@womkat.edu.pl
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LEKTUROWE LASAGNE
URSZULA WYKURZ

Młody człowiek zanurzony po samą

grzywkę w rzeczywistości instant ceni
sobie błyskawiczne rozwiązania, wirtualne kompozycje, efektowne gesty,
instagramowe szaleństwo i niebanalne
konfiguracje. To efekt kultury remiksu,
której jesteśmy użytkownikami i preceptorami. To także wynik spektakularnego triumfu interfejsu, który umieścił
gatunek homo sapiens w przestrzeni
smart. Dlatego rozmawiając o starym
rybaku Santiago, trzeba być gotowym
na konfrontację ze specjalistą od nostalgii, kalafiorów i umowy o dzieło,
Taco Hemingwayem.

Wiedza na arenie
Gdy na lekcjach języka polskiego
spotkają się ze sobą LUZ i CUD, wówczas zajęcia mogą stać się intrygującą
przygodą. LUZ to Liga Uczniowskich
Zespołów, formacja otwartych umysłów, które lubią męczyć się na zajęciach, współpracować ze sobą, używając w tym celu różnych narzędzi: od
ołówka i kredki, po książkę, smartfon,
album, a nawet płytę z nostalgicznymi
piosenkami Krajewskiego. Nie wolno
przy tym rezygnować z CUD-u, czyli Cykli Uczniowskich Debat, gdyż to dzięki
nim możemy dywagować, czy żona
modna sprawdzi się w roli trendsetterki, Podstolina awansuje na blogerkę
modową, Zbyszko z Bogdańca zostanie
kierowcą tira, a Papkin personal shopper.
Młodzi ludzie doskonale zdają sobie
sprawę, że niewiedza jest kołyską pustki, a pustka łożem spokoju1. To dlatego
z heroizmem godnym spartańskich
wojowników podejmują wyzwania, zadają pytania, szukają, badają. Nie da się
ukryć faktu, że świat ludzi zmienił swą
treść. Człowiek – za swą zgodą lub bez
niej – jest umieszczony w świecie nasyconym nauką2. Intrygujące Igrzyska, które
1
2
3
4
5

zaproponowałam ósmoklasistom, to
podarunek dla wszystkich sympatyków
Katniss Everdeen. Uczniowie występują
w rolach zawodników, którzy po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Teście
Predyspozycji zostają zakwalifikowani
do sześciu dystryktów (epika, liryka,
dramat, lekturowe mozaiki, muzyczne
impresje, gramatyka magika).

Wyjdź ze strefy
komfortu
Omawiając z siódmoklasistami
cudowną baśń o studni i gwiazdach,
mam na uwadze fakt, że świat to
książka do czytania3. To właśnie z tej
przyczyny odbyliśmy wraz z Małym
Księciem podróż do Nowej Gwinei,
by poznać cudowronki: rajskie ptaki.
Szczególnie przypadł nam do gustu
skrzydlaty śpiewak w niebieskiej czapeczce – latawiec krasnogrzbiety. Złotowłosy mieszkaniec asteroidy B-612
założył płaszcz oratora, by przekonać
Harpagona, że jest w cyfrach podbiegunowa jałowość, nieludzka oschłość,
a przez to są one kojące, jak powinna być
kojąca nicość4.
Dla otwartych serc i umysłów każdy
tekst kultury może stać się wspaniałą
przygodą. W ramach projektu Książki
jak kontynenty uczniowie:
›› zwiedzili dworek szlachecki w Soplicowie, a następnie założyli stary płaszcz bajarza i snuli gawędy
o dawnych czasach, pamiętając, że
opowiadaniem rządzą nie usta, lecz
ucho5. Na zakończenie zaprosili do
Soplicowa uskrzydlone owady;
›› kapitan Ordon otrzymał wojenne
piktogramy.
Spotkanie z Balladyną zaowocowało sesją fotograficzną w plenerze (na
tropie malin) oraz zadaniem dziennikarskim: Malinobranie w trzech odsłonach.
Uczniowie stali się koresponden-

tami znad jeziora Gopło; redagowali
notatki informacyjne do prasy lokalnej,
młodzieżowej i brukowej. Jedna z nich
podawała, że hrabia Kirkor, znany ze
swego zamiłowania do ekskluzywnych
dorożek, jeździł złotą karetą, używał
pseudonimu Puchacz i od dawna zamierzał zobaczyć legendarny most,
który mieszkańcy ochrzcili mianem
Malinowych Usteczek.
Dociekliwi odkryli, że Zosia z Dziadów chodzi na terapię antyflirtową,
napisała podanie do dyrektora salonu
kosmetycznego z prośbą o przyjęcie
na stanowisko manikiurzystki, a urlop
czyśćcowy spędziła w niebiańskim
pensjonacie Chmurka na bis.
Czytając ballady Mickiewicza, nabraliśmy ochoty na pamiątkowe wpisy
do książek. Powstały znakomite dedykacje: żartobliwe, aforystyczne, sentymentalne. Jedną z nich sama przygotowałam: Podążając tropem Świtezianki,
nie zapominaj o nugetsach z McDonalda.

Zadania dla uczniów
klasy VII
Weź udział w projekcie Motyle
w Soplicowie (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz).
	Zadanie 1. Korzystając ze słownika, encyklopedii lub wyszukiwarki
internetowej, wyjaśnij znaczenie
pojęć: wortal, lepidopterologia.
Odwiedź wortal lepidopterologiczny.
	Zadanie 2. Sprawdź w wyszukiwarce internetowej, jakie motyle dzienne można spotkać w Polsce.
	Zadanie 3. Przygotuj wizytówki
wybranych trzech motyli: polowiec
szachownica, powszelatek malwowiec, dostojka selene, zygzakowiec kokornakowiec, czerwończyk
fioletek, rojnik morfeusz, niepylak
apollo, modraszek ikar, szlaczkoń
szafraniec. Pomyśl, które motyle zaprosisz do Soplicowa. Wraz z kolegą/koleżanką z ławki narysuj mapę

K. Gibran: Połamane skrzydła. Przeł. M. Kubarek. Barbelo, Warszawa 2012, s. 30.
Uczyć się, aby być: Red. E. Faure. Przeł. Z. Zakrzewska. PWN, Warszawa 1975, s. 283.
N. Chiaromonte: Co pozostaje. Notesy 1955 – 1971. Przeł. S. Kasprzysiak. Czytelnik, Warszawa 2001, s. 187.
G. Duhamel: Kronika rodu Pasquier. Tom I. Notariusz z Hawru. Ogród Dzikich Zwierząt. Przeł. I. Glinka, K. Woyde. Czytelnik, Warszawa 1958, s. 199.
I. Calvino: Niewidzialne miasta. Przeł. A. Kreisberg. Czytelnik, Warszawa 1975, s. 104.
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Soplicowa (dworek, brzozowy gaj,
łąki, pagórki, topole, łany pszenicy
i żyta), a następnie umieść na niej
wybrane motyle.
	Zadanie 4. Uzasadnij w formie rozprawki słuszność stwierdzenia, iż artysta jest organizatorem narodowej
wyobraźni6. W argumentacji posłuż
się wybranymi utworami Adama
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

Czas na artefakty
Wiedza. Jest czymś więcej niż tylko
poznaniem. Jest pragnieniem harmonii
z wszechświatem, którego prawa odgaduje7. Uczniowie klas VII – VIII cenią
sobie zadania prowokacyjne, ale także
i takie, których celem jest stymulowanie myślenia twórczego z wykorzystaniem ekspresji plastycznej. Inspiracją
do stworzenia niebanalnych materiałów figuralnych może stać się Zemsta
Aleksandra Fredry (projektowanie szabli, herbów, emblematów) oraz satyra
Ignacego Krasickiego Żona modna.
Ukochana pana Piotra wybrała
się na spacer po Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wróciła do domu
z mnóstwem szkiców i planów architektonicznych. Szlachecki dworek aż
prosił się o kolejną metamorfozę – tym
razem w duchu francuskiego klasycyzmu. Uczniowie przygotowali dla
wymagającej elegantki niespodziankę
kartograficzną. Wykonali w grupach
panoramę
pałacowo-ogrodowego
kompleksu króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, przypisując każdemu obiektowi właściwy desygnat.
Wizytówką Pałacu na Wyspie stały się
bajecznie kolorowe kaczki mandarynki, po schodach wiodących do Amfiteatru spacerowały pawie, natomiast
pod pomnikiem Jana III Sobieskiego
plotkowała w najlepsze łabędzia rodzina. Wraz z Ignacym Borejko (erudytą i bibliofilem) dyskutowaliśmy nad
tezą: myśl jest ptakiem przestrzeni, który
wprawdzie rozpościera skrzydła w klatce
słów, lecz nie może fruwać8. Wykorzystując schemat monomitu, odbyłam
z uczniami fascynującą wędrówkę

z bohaterem. Zbyszko z Bogdańca,
Mały Książę, Bilbo, Katniss Everdeen
oraz Percy Jackson stali się nośnikami
uniwersalnych, archetypowych prawd.

[Rozwiązanie szarady anagramowej: NIE TYLKO NIEBO JEST NIEBIESKIE]

Zadania dla uczniów
klasy VII

Znakomitym sposobem na ożywianie lekturowych opowieści są wizualizacje. Graficzny zapis treści porządkuje
tekst, tworząc narracyjną panoramę,
pomaga znaleźć ciekawe fragmenty,
zapada głęboko w pamięć, generuje
nowe rozwiązania interpretacyjne, i co
ważne, staje się atrakcyjnym kanałem
komunikacyjnym. Uczniowie stosują na
zajęciach języka polskiego notatki rysunkowe (sketchnoting), cenią sobie spontaniczne bazgroły (doodling), nie chcą zrezygnować z patyczaków (sticky fiqures).
Ambitnym tropicielom narracyjnych pasaży proponuję udział w Remiksowym rebusie, jakim jest mash-up
literacki. Umiejętne łączenie ze sobą
dwóch lub więcej utworów pozwala
na osiągnięcie zupełnie nowej kompozycji, tak w warstwie fabularnej, jak
i znaczeniowej, bo przecież życie się
składa z opowiadań, które nawzajem
sobie przeczą11.
Powtarzając z uczniami klasy VIII
materiał lekturowy, stosuję graphic recording, czyli zapisywanie w formie grafu wszystkich pomysłów dotyczących
świata przedstawionego, problematyki
utworów oraz głównych bohaterów.
Tworzenie pamięci grupowej sprzyja
implementacji lekturowych komunikatów, jest również formą twórczego
myślenia, i co ważne, znakomicie łączy
element pracy oraz zabawy.
Ostatniej klasie gimnazjalnej zaproponowałam udział w projekcie Oczaruj
słuchaczy. Uczniowie, wykorzystując
parametry metody, jaką jest storytelling,
nakręcili w kilkuosobowych grupach
krótkie filmiki, by zachęcić ósmoklasistów do przeczytania Kamieni na szaniec.
Aby uzyskać pożądane efekty, mistrzowie skutecznej narracji wykorzystali marketingowe chwyty, łagodną perswazję
o baśniowej proweniencji, hip-hopowe
bity. Przygotowali występ w stylu telewizyjnego show, a nawet nagrali specjalny
odcinek dla fanów Białego Wilka.

Weź udział w projekcie Wejdź na
wyższy level z Oskarem (E. E. Schmitt,
Oskar i pani Róża).
	Zadanie 1. Przekonaj Oskara, że
powinien zagrać w Twoją ulubioną
grę RPG. Wzbogać swoją wypowiedź o wybrane figury retoryczne.
	Zadanie 2. Zaproś bohaterów
powieści do zabawy Pytanie czy
wyzwanie. Wraz z kolegą/koleżanką z ławki przygotuj na małych
kartkach zestaw 10 pytań, na które powinni odpowiedzieć rodzice
Oskara, oraz 10 wyzwań, którym
przyjaciele Oskara (Pop Corn, Bekon, Peggy Blue) mogliby sprostać.
	Zadanie 3. Przekonaj ciocię Różę,
że czas jest jak koń czy owca. Nie
ruszy z miejsca bez polecenia dorosłych9. Przygotuj kilkuzdaniową
wypowiedź pisemną. Zastosuj perswazyjną funkcję języka.
	Zadanie 4. Pomóż Oskarowi rozwiązać szaradę anagramową. Z wybranych wyrazów, wyróżnionych
w tekście wielkimi literami, ułóż
rozwiązanie o początkowych literach i liczbie liter: N – 3, T – 5, N – 5,
J – 4, N – 10.
tamtego dnia długo siedziałem
w KINIE
przyglądając się niezwykłej maszynie
TYLE historii się tu rozgrywało
a mnie się wcale spać nie chciało
król SOBIESKI na czarnym koniu
siedział
i ważnych rzeczy się dowiedział
„Mój dowódca dzielnie się BIJE
TEN człowiek pięknych chwil dożyje”
rzekł władca i skinął głową
tak, ONE będą naszą ozdobą10

Pokazać emocje

Twardoch: Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, s. 59
R. Martin du Gard: Rodzina Thibault. Tom IV. Lato 1914 (II). Epilog. Przeł. K. Pruszyński, E. Fiszer. Czytelnik, Warszawa 1987, s. 392.
8
K. Gibran: Prorok. Przeł. T. Truszkowska. WL, Kraków 1981, s. 53.
9
K. Öe: Zerwać pąki, zabić dzieci. Przeł. J. Rybicki. Amber, Warszawa 2004, s. 52.
10
U. Wykurz: Tęcza nad Bogdańcem. Materiały metodyczne do pracy z lekturą w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Korepetytor, Płock 2018, s. 33 – 34.
11
A. Kijowski: Dziecko przez ptaka przyniesione. PIW, Warszawa 1968, s. 70.
6
7
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Zadania dla uczniów
klasy VIII
1. Przeczytaj tekst Oskara Wilde`a
Uczeń, a następnie wykonaj zadania 1
– 4.
Gdy umarł Narcyz, ulubione jego źródło z czary słodkiej wody zamieniło się
w czarę łez gorzkich. I Oready szły, płacząc, przez gaje, by pocieszać je i śpiewać nad nim. A gdy spostrzegły, że źródło z czary słodkiej wody zamieniło się
w czarę łez gorzkich, rozpuściły włosów
zielone warkocze i jęły wołać do źródła.
I mówiły:
– Nie dziwno nam, że tak Narcyza
opłakujesz, bo piękny był.
– Czyż Narcyz był piękny? – zapytało
Źródło.
– A któż o tym lepiej wie od ciebie –
mówiły Oready – o nas nie pamiętał, a do
ciebie się zalecał, leżał na brzegu twoim
i wpatrywał się w ciebie, i w zwierciadle
twojej wody piękność swoją oglądał…
A Źródło odpowiedziało:
– Ja kochałem Narcyza dlatego, że
gdy na moim brzegu leżał i wpatrywał
się we mnie, w zwierciadle jego oczu
oglądałem siebie, własną piękność widziałem12.
	Zadanie 1. Zrekonstruuj mit o Narcyzie. Przygotuj notatkę w formie
grafu. Wyjaśnij, jaką rolę w mitycznej opowieści o Narcyzie odegrała
nimfa Echo.
	Zadanie 2. Ustal, w jaki sposób

Oskar Wilde poddał reinterpretacji
mit o Narcyzie.
	Zadanie 3. Korzystając ze słownika, encyklopedii lub wyszukiwarki
internetowej, wyjaśnij znaczenie
pojęć: egocentryzm, egotyzm,
narcyzm.
	Zadanie 4. W formie rozprawki
zajmij stanowisko wobec tezy, która głosi, że w piekle nie istnieje inna
kara niż ustawiczne powtarzanie
gestu nie ukończonego za życia13.
W argumentacji odwołaj się do wybranych postaci z mitologii greckiej
oraz dramatu Adama Mickiewicza
Dziady cz. II.
2. Przeczytaj tekst Oskara Wilde`a
Artysta, a następnie wykonaj zadania
1 – 4.
Wieczoru pewnego w jego duszy zrodziło się pragnienie stworzenia posągu
„Radości, która trwa chwilę”. I w świat
wyruszył na poszukiwanie brązu, bo myśli swoje wyrażać umiał tylko w brązie.
Ale cały brąz całego świata zniknął
był, i nigdzie na świecie całym znaleźć
go nie było można prócz jednego brązowego posągu „Smutku, który trwa życie
całe”.
Otóż on sam, własnymi rękami,
stworzył był ten posąg i ustawił na grobie jedynej istoty, którą kochał w życiu.
Na grobie istoty tak bardzo kochanej
ustawił to dzieło swoje na znak miłości,
która nie przechodzi, i smutku, który
trwa wiecznie.

I na całym świecie nie było innego
brązu, jeno brąz tego posągu.
I wziął posąg przez siebie stworzony,
i wrzucił go w ogień, aby go stopić. I z posągu „Smutku, który trwa życie całe”,
stworzył posąg „Radości, która trwa
chwilę”14.
	Zadanie 1. Ustal, jakie posągi rzeźbi artysta. W tym celu zapisz, jakiego materiału używa, co go inspiruje.
	Zadanie 2. Wyjaśnij, jaką rolę
w procesie tworzenia odgrywa miłość, smutek, radość. Czy zgodzisz
się ze stwierdzeniem, że artysta to
„osoba podejrzana”, podróżny z fałszywym paszportem, człowiek kryjący się w cieniu15?
	Zadanie 3. Zdecyduj, co na temat
piękna, kultury i sztuki powiedzieliby bohaterowie Twoich lektur:
Petroniusz (Quo vadis), Papkin (Zemsta), Zośka (Kamienie na szaniec),
Marcin Borowicz (Syzyfowe prace),
Neil Perry (Stowarzyszenie Umarłych
Poetów).
	Zadanie 4. W formie krótkiego
eseju zinterpretuj poniższe słowa:
twórcza samorealizacja pod wieloma względami przypomina postawę
dzieci cieszących się poczuciem bezpieczeństwa. Podobnie jak twórczość
takich dzieci, twórczość zakorzeniona w samorealizacji przebiega bez
wysiłku, z łatwością, nie obciążają jej
stereotypy i banały16.

Urszula Wykurz jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego
w Krakowie.

Z oferty wydawniczej RODN „WOM” w Katowicach
Urszula Wykurz: Talizmany Twardowskiego.
Analiza i interpretacja utworów poetyckich
Publikacja adresowana do nauczycieli języka polskiego uczących w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Zawiera propozycje metodyczne, które służą doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji
utworów poetyckich. Poradnik składa się z sześciu części. Każda z nich opracowana została według
przyjętego wzoru: opis zadań, ćwiczenia, komentarz.

O. Wilde: Uczeń. W: tegoż, Twarz, co widziała wszystkie końce świata: opowiadania, bajki, poematy prozą, eseje. Przeł. E. Berberyusz, Eres, M. Feldmanowa, E. Jasińska, J. Korniłowiczowa, W. Lewik, H. Seidel, C. Wojewoda. PIW, Warszawa 2011, s. 250.
13
A. Gide: Immoralista i inne utwory. Przeł. I. Rogozińska. Czytelnik, Warszawa 1984, s. 470.
14
O. Wilde: Artysta. W: tegoż, Twarz, co widziała…, s. 247.
15
I. Andrić: Opowiadania o bracie Piotrze. Rozmowa z Goyą. Przeł. J. Wierzbicki, I. Olszewska, E. Banaszczyk, M. Głowacka. Wydawnictwo Łódzkie,
Łódź 1977, s. 166.
16
A. H. Maslow: O ludziach twórczych. Przeł. H. Bortnowska. „Znak”, nr 9, 1975, s. 1144.
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LEKCJA POEZJI

O śmierci i miłości w wierszu Jana Lechonia
PIOTR POCHEL

Analiza i interpretacja utworu literac-

kiego sprawia uczniom trudność, warto
więc powtórzyć pytanie niegdyś postawione postawione w tytule swojej książki przez Stanisława Bortnowskiego1: Jak
uczyć poezji?
Nauczycielowi języka polskiego
dość trudno przyznać, że poezja dla
wielu uczniów jest niezrozumiała, zawiła
i enigmatyczna. Analiza utworu poetyckiego wymaga w dodatku znajomości
wielu kontekstów. Trudno przyznać również dlatego, gdyż niemal każdy polonista chciałby, żeby jego uczniowie czuli
się swobodnie, zagłębiając się w tajemniczy i magiczny świat poezji. Czasem
to się udaje. W tym szkicu chciałbym
zaproponować przetestowany w praktyce interpretacyjny pakiet do wiersza
Jana Lechonia ***(inc. Pytasz, co w moim
życiu…)2. Ów pakiet ma na celu ukierunkowanie toku myślowego ucznia,
naprowadzenie go na odpowiedni tor
interpretacyjny za pomocą sugestii –
pytań stawianych przez polonistę.
Dlaczego ten wiersz Lechonia? Powodów jest kilka. O ile zapisy w podstawie programowej3 dają nauczycielowi
języka polskiego pewną swobodę w doborze utworów poety międzywojnia,
o tyle właśnie ten wiersz pojawia się
w podręcznikach4 do kształcenia kulturowego i literackiego w klasach VII
i VIII. Poza tym, Lechoń w przywołanym
wierszu podejmuje problematykę egzystencjalną5, pisząc o antynomicznym

1
2

3

4

5
6
7

zestawieniu śmierci i miłości. Rzecz ta
była przedmiotem zainteresowań pisarzy baroku, wiele lat później nawiązał
do niej Lechoń, chcąc zgłębić tajemnicę
życia i śmierci. To dodatkowa wartość tej
poezji.
Zgłębianie tajemnic zawartych
przez Lechonia w wierszu można zacząć
od krótkiego nakreślenia sylwetki poety.
W zupełności wystarczy miniwykład poświęcony najważniejszym faktom z życia autora Karmazynowego poematu.
1.	Sylwetka Jana Lechonia, np.:
›	
poeta dwudziestolecia międzywojennego,
›	
jeden z pięciu twórców grupy poetyckiej Skamander,
›	
debiut poetycki w 1920 r.; publikacja tomiku Karmazynowy poemat
składającego się raptem z siedmiu
wierszy (drugie wydanie zbiorku
z 1922 r. zawierało ich już osiem,
wzbogacono go bowiem o wiersz
Pani Słowacka),
›	
zbliżająca się wielkimi krokami II
wojna światowa przyczyniła się
do podjęcia decyzji o wyjeździe
za granicę (docelowo Lechoń zamieszkał w Nowym Jorku),
›	
pod koniec życia jego relacje z jednym z założycieli grupy poetyckiej
− Julianem Tuwimem uległy znaczącemu pogorszeniu6,
›	
zmarł w wyniku samobójczego
skoku z 14. piętra nowojorskiego
hotelu Henry Hudson.

Oczywiście, można skupić się na
zupełnie innych wątkach z życia poety. Proponowałbym, żeby były to jednak te punkty z jego życia, które będą
ciekawe dla ucznia (np. młodzieńcza
miłość do Wandy Serkowskiej, współpraca z Radiem Wolna Europa) i nie
powielą wiadomości zawartych w encyklopediach czy leksykonach.
W dalszej kolejności − tekst poetycki! Pierwszy kontakt ucznia z nowym tekstem literackim powinien
być poprzedzony wzorcowym odczytaniem przez polonistę lub deklamacją, np. aktora (w miarę możliwości).
Konieczne jest upewnienie się, czy
uczniowie tekst zrozumieli. Można
również zaproponować ponowną, cichą jego lekturę.
***(inc. Pytasz, co w moim życiu…)
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich
rzeczy główną,
Powiem ci: śmierć i miłość − obydwie zarówno.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.
Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród
nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość
wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.
Na żarnach dni się miele, dno życia się
wierci,
By prawdy się nagłębszej dokopać istnienia −
I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od
śmierci.

Przypisane Wacławowi
Zyndramowi-Kościałkowskiemu7

S. Bortnowski: Jak uczyć poezji? Warszawa 1998.
Uwór Lechonia był przedmiotem moich rozważań w kontekście problematyki wolnościowej. Zob. P. Pochel: Śmierć jako uwolnienie od miłości? O „***(inc. Pytasz, co
w mojem życiu…)” Jana Lechonia. W: Widma wolności. Red. M. Kłosińska, A. Pisarek. Kraków 2010, s. 77 – 83.
Utwory Lechonia są lekturą obowiązkową na poziomie klas VII i VIII, ujętą w podstawie programowej. Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej z dnia 14 lutego 2017 (Dz. U. 2017, poz. 356).
Wiersz ten proponują autorzy podręcznika opublikowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Zob. J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska–Mróz:
Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa 2017, s. 18. Z kolei autorzy podręcznika wydanego nakładem
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych proponują Lechoniowe utwory Czerwone wino i Do malarza. Zob. E. Nowak, J. Gaweł: Myśli i słowa. Literatura — kultura —
język. Podręcznik do języka polskiego 7. Warszawa 2017, s. 204–205.
To jedno z wymagań opisanych w podstawie programowej w punkcie I.1.7. Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy…, s. 66.
O trudnej relacji poetów pisała Beata Dorosz. Zob. B. Dorosz: Lechoń i Tuwim. Dzieje trudnej przyjaźni. Warszawa 2004.
J. Lechoń: ***(inc. Pytasz, co w moim życiu…). W: Tegoż: Poezje. Oprac. W. Nowakowska. Warszawa 1987, s. 29.
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Czas na analizę i interpretację
utworu Lechonia
2. Geneza wiersza; np. wiersz:
›› pozbawiony tytułu;
›› o tytule, który ustala się, cytując
pierwszy wers utworu poprzedzony skrótem inc. pochodzącym od
łacińskiego czasownika incipere
oznaczającego „zaczynać, rozpoczynać”;
›› otwierający tomik poetycki;
›› wchodzący w skład tomiku poetyckiego wydanego w 1924 r. Srebrne
i czarne podejmującego problematykę kondycji ludzkiej, spraw ostatecznych: życia i śmierci.
3. Kreacja podmiotu lirycznego;
np. jest to osoba:
›› której stawia się pytanie o najważniejsze kwestie w życiu: Pytasz, co
w moim życiu z wszystkich rzeczą
główną;
›› dla której śmierć i miłość znaczą to
samo;
›› obawiająca się destrukcyjnej siły
zarówno miłości i śmierci;
›› stojąca na granicy dwóch światów:
życia (miłości) i śmierci;
›› mająca dylemat, co wybrać: śmierć
czy miłość;
›› świadoma swego tragizmu; jakikolwiek będzie to wybór, nie przyniesie on wymiernych efektów;
›› bliska rozwiązania zagadki bytu;
›› świadoma, że kresem miłości jest
śmierć, więc zmaga się z uczuciem
nieszczęścia, trudnym i przynoszącym ból;
›› która posiada cechy bohatera romantycznego: nieszczęśliwa miłość;
›› która wie, że śmierć jest końcem
ziemskiej miłości;
›› która wierzy w miłość, która swój
dalszy bieg będzie miała po śmierci: nawiązanie do krzaku głogu łączącego groby Tristana i Izoldy;
›› poszukująca kontaktu z innym
człowiekiem;
›› która pragnie odpowiedzieć na
pytania milczącego Kogoś; sugestia rozmowy wyklucza samotność
podmiotu lirycznego.

Pytania pomocnicze, np.: Kim jest
podmiot liryczny? W jaki sposób został wykreowany? Jaki jest jego stosunek do świata i ludzi? Co dla podmiotu lirycznego jest najważniejsze?
Przed jakim dylematem staje?
4. Bohater liryczny, np.:
›› obecny, ale niemy: Pytasz − Powiem
ci; obie kwestie wypowiada podmiot liryczny;
›› osoba milcząca, niezabierająca głosu podczas rozmowy;
›› postać bliżej nieopisana; brak jakiejkolwiek charakterystyki;
›› z wiersza wynika, że ów bohater
postawił pytanie podmiotowi lirycznemu o to, co w jego życiu ma
największą wartość i znaczenie:
śmierć czy miłość.

Pytania pomocnicze, np.: Kim jest
bohater liryczny? Jak został wykreowany? Jakie cechy go wyróżniają?
Czy można wskazać, czego chciałby
się dowiedzieć o podmiocie lirycznym?
5. Sytuacja komunikacyjna
w wierszu:
›› forma dialogu niemego8: pytanie
i odpowiedź padają z ust podmiotu
lirycznego Pytasz − Powiem ci;
›› dialog podmiotu lirycznego z Kimś,
kto nie zabiera głosu; kwestie powtarza osoba wypowiadająca się
w wierszu;

›› sytuacja komunikacyjna sugeruje,
że wiersz jest częścią jakiejś rozmowy, która prawdopodobnie toczyła
się wcześniej; czytelnik poznaje jedynie jej fragment.
Pytania i polecenia pomocnicze,
np.: Na podstawie dwu pierwszych
wersów nazwij formę wypowiedzi
podmiotu lirycznego; Co sugeruje, że
w wierszu występuje dialog?
6. Organizacja utworu:
›› budowa: trzy strofy po cztery wersy
każda;
›› trzynastozgłoskowiec: 7+6;
›› układ rymów: aabb; niedokładne/
dokładne, parzyste, żeńskie i/lub
układ rymów: abba; okalające, żeńskie, dokładne;
›› środki stylistyczne i ich funkcja, np.:
epitety uplastyczniające, uosobione miłość i śmierć oczy czarne, oczy
modre; hiperbola podkreślająca
czerń nocy nocy czarnej; paradoks
podkreślający trudną sytuację życiową osoby mówiącej: Te dwie są
me miłości i dwie śmierci moje; zaskakująca pointa wskazująca na
tragizm bohatera: Śmierć chroni od
miłości, a miłość od śmierci.
Pytania i polecenia pomocnicze, np.: Czy wiersz posiada rymy?
Nazwij występujące w wierszu typy
rymów i podaj przykłady je ilustrujące; Wyszukaj w utworze środki
stylistyczne i zilustruj je przykładami
z wiersza.

***
Przedstawione sugestie stanowią
skonsolidowany materiał z sukcesem
wykorzystany przeze mnie podczas
lekcji języka polskiego. Zdecydowanie stawianie pytań pomocniczych
uczniom ułatwiło zrozumienie analizowanego wiersza Lechonia.
Opisany powyżej pakiet interpretacyjny jest jedynie propozycją i odpowiedzią na pytanie o to, jak w XXI wieku uczyć poezji, by zainteresować nią
młodych ludzi. To otwarta propozycja,
którą każdy polonista może dowolnie
modyfikować i dopasowywać do możliwości swojego zespołu.

Piotr Pochel jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach.
8

O takiej formie pisałem, analizując wiersz Lechonia. Zob. P. Pochel: Śmierć jako uwolnienie od miłości…, s. 77.
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CO PRZYNIOSŁO
SZCZĘŚCIE DWÓM
WAMPIROM?
MARTA KAZUCH

››

Poniższy scenariusz uzyskał
II miejsce
w
IX Wojewódzkim Konkursie
na Najciekawszy Scenariusz
Lekcji Języka Polskiego
pod patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego,
zorganizowanym przez
RODN „WOM” w Katowicach
i zespół doradców
języka polskiego.

››

››

››

Scenariusz lekcji języka
polskiego w klasie 5
Cel ogólny:
›› uczeń wie, czym jest komizm i potrafi rozpoznać go w utworach literackich.

››

››
››
››
››
››

1

Cele szczegółowe
Uczeń:
omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworów, w tym tytułu,
objaśnia znaczenie umowne i dosłowne w tekstach,
wykorzystuje w interpretacji tekstów elementy wiedzy o kulturze,
nazywa wrażenia, jakie wzbudza
w nim przeczytany tekst,
potrafi odróżnić w tekście informacje pierwszo- od drugorzędnych,
wie, czym charakteryzuje się komiks.

››

››

Kształtowanie kompetencji kluczowych1:
Rozumienie i tworzenie informacji: uczniowie potrafią opowiedzieć
przeczytany tekst, przetwarzają
w mowie i piśmie zdobyte informacje z utworu, ćwiczą głośne czytanie tekstu. Dyskutują ze sobą – posługują się zdolnością krytycznego
myślenia.
Wielojęzyczność: uczniowie dowiadują się, jak po angielsku brzmi
słowo komizm, wampir oraz powiedzenie pieniądze szczęścia nie dają.
Kompetencje
matematyczne:
uczniowie rozwiązują rebus, który
składa się z działań matematycznych oraz dzielą się na grupy.
Kompetencje cyfrowe: uczniowie
zapoznają się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez nauczyciela oraz oglądają skecz.
Kompetencje osobiste, społeczne, z zakresu uczenia się: uczniowie pracują w grupie, współdziałając przy rozwiązywaniu zadania.
Przedstawiają na forum klasy efekty
swojej pracy.
Kompetencje
obywatelskie:
uczniowie posługują się zasadami
zachowania w różnych sytuacjach,
dążą do uzyskania kompromisu

13

28

70

podczas pracy w grupach.
›› Przedsiębiorczość:
uczniowie
wykorzystują umiejętność krytycznego myślenia, skutecznego komunikowania się podczas pracy
w grupach, wzajemnego motywowania się do pracy.
›› Świadomość i ekspresja kulturalna: uczniowie poszerzają swoje
horyzonty myślowe – obraz wampira w wierzeniach ludowych oraz
w tekstach literackich, angażują się
w pracę samodzielną oraz zadania
zespołowe.
Metody pracy: aktywizujące: dyskusja, praca z tekstem, metody zajęć praktycznych: ćwiczenia praktyczne, praca w zespołach, metoda
programowa: przygotowanie prezentacji.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: kartka z rebusem, podręcznik Między nami dla
klasy 5, tablica interaktywna (prezentacja, odtworzenie filmu).

1.

2.

3.

4.

Przebieg lekcji
Faza wstępna
Czynności organizacyjne: przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki
z rebusem:
Rozwiąż działania i przyporządkuj
wyniki
odpowiednim
literom,
a dowiesz się, co jest tematem naszej
dzisiejszej lekcji.
Nauczyciel podsumowuje wyniki
zadania, mówiąc, że lekcja będzie
poświęcona komizmowi.
Prosi uczniów, aby wyjaśnili, co
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7 ∙ 2 + 9 = ……. I
2 ∙ 9 − 5 = …….. K
100 − 25 − 5 = …… M
7 ∙ 2 ∙ 2 = ….… O
20 – 5 ∙ 2 = ..…. Z

Kompetencje kluczowe: https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf
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oznacza według nich powiedzenie
pieniądze szczęścia nie dają oraz by
podali sytuacje, w których można
go użyć.
5. Podaje uczniom temat lekcji: Co
przyniosło szczęście dwóm wampirom? Prosi jednego z uczniów o to,
aby przeczytał poprawnie datę lekcji.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel pyta uczniów, z czym
kojarzy im się słowo wampir?
2. Pokazuje uczniom definicję, która
znajduje się w Uniwersalnym słowniku języka polskiego PWN:
Wampir (ang. vampire) − według
dawnych wierzeń ludowych: trup
wstający z grobu i wysysający krew
ludzi śpiących
3. Prosi uczniów o to, by przeczytali fragment tekstu pt. Pieniądze
szczęścia nie dają, który znajduje
się w podręczniku2, następnie pyta
klasę o wrażenia po przeczytaniu
utworu.
4. Uczniowie dzielą się na cztery gru-

py. Zadaniem klasy jest opisanie
i określenie cech bohaterów tekstu
– Szlurpa i Burpa. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują efekty
swojej pracy.
5. Nauczyciel prosi uczniów, by powiedzieli, w jaki sposób zostały
przedstawione wampiry. Oczekiwany efekt: postacie zostały przedstawione w sposób zabawny, komiczny.
6. Uczniowie przepisują definicję słowa komizm:
Komizm (ang. comedy) to sposób
przedstawienia postaci, sytuacji
zachowań zjawisk itp., wywołujący
u odbiorcy wesołość i śmiech. Komizm może się ujawnić w zaskakujących i niespodziewanych dla odbiorcy zdarzeniach, zachowaniach,
wypowiedziach, gestach.
7. Oglądają skecz kabaretu Ani Mru
Mru pt. Tofik, w którym przedstawiona jest postać wampira.
8. Nauczyciel pyta uczniów, czy znają
jakieś utwory, filmy itp., gdzie rów-

nież występuje wampir przedstawiony w komiczny sposób.
Faza końcowa
1. Zadaniem uczniów jest uzupełnić
wniosek z lekcji: W opowiadaniach
ludowych wampiry budziły strach
i lęk lub wywoływały wesołość.
Wampiry Szlurp i Burp …….. czytelników.
2. Nauczyciel pyta uczniów, co podobało im się na dzisiejszej lekcji, co
ich zainteresowało.
3. Wpisuje oceny za aktywność, dziękuje za udział w lekcji.
Komentarz nauczyciela
Przygotowana przeze mnie lekcja
miała na celu uświadomienie uczniom,
czym jest komizm. Chciałam również,
aby uczniowie potrafili rozpoznać go
w tekście. Bardzo ważnym elementem zajęć było również wprowadzenie
wszystkich kompetencji kluczowych,
które były realizowanie w czasie całych
zajęć.

Bibliografia:
1. https://sjp.pwn.pl/sjp/komizm
2. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, pod red. S. Dubisza. Warszawa 2003.
Marta Kazuch jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach.

Warto wiedzieć!
Podstawa programowa języka polskiego, II etap edukacyjny: klasy IV – VIII
Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 1) omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji; 2) rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej lub utworach
fantasy; 3) rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik,
pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe,
przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy; […]
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: […] 8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu,
muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych; 9) wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska,
reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka); wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego
(scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka); wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu,
programu informacyjnego, programu rozrywkowego); 10) rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa,
sceniczna, radiowa) oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją; 11) odnosi treści tekstów kultury do
własnego doświadczenia; […]

2

A. Murdzek, A. Łuczak: Między nami 5. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa. Język polski. GWO, Gdańsk 2018.
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O PEDAGOGICE TEATRU

JESTEM PEDAGOGIEM
TEATRU! I CO DALEJ?
IWONA WOŹNIAK

Co to pedagogika teatru, kto to pe-

dagog teatru, czym zajmuje się ta dziedzina, wreszcie gdzie szukać pomocy?
Na te i wiele innych pytań dotyczących pracy w nurcie tzw. teatrów amatorskich, teatrów szkolnych próbuje
odpowiedzieć sobie nauczyciel podejmujący pracę z zespołem szkolnych
teatrów czy rozpoczynający działania
związane z tzw. pedagogiką teatru.
Spróbujmy zatem prześledzić tło
historyczne i zdefiniować pojęcie pedagogiki teatru będące przedmiotem
artykułu.
Pojawienie się w Polsce terminu
pedagogika teatru rozpoczęło się wraz
z powstaniem działu pod taką nazwą
w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego. Stworzono wtedy wiele
inicjatyw i programów skierowanych
do animatorów kultury, nauczycieli,
pedagogów pracujących w szkołach,
teatrach, instytucjach kultury, a także
organizacjach kultury i innych miejscach, gdzie podejmowane są działania związane z szeroko rozumianą
edukacją teatralną. Programy, takie
jak: Lato w teatrze, Teatroteka szkolna
czy Teatr Polska na stałe już wpisały się
w krajobraz kulturalny w Polsce.
Posługując się definicją, zaproponowaną przez Annę Rochowską, która
brzmi: pedagogika teatru to twórcze
działanie z grupą zaangażowanych
uczestników , realizowane w celu pogłębionego spotkania jej członków ze sobą,
wykorzystujące szeroki wachlarz tzw.
technik teatralnych, stwarzające przestrzeń do wymiany myśli, dzielenia się
na równych prawach swoimi refleksjami
i emocjami, pojawiające się w kontekście
ustalonego tematu czy też konkretnego
przedstawienia teatralnego lub innego dzieła sztuki1, chciałabym zwrócić
szczególną uwagę na pojęcia: działania, twórczości, spotkania jako naj1
2

istotniejszych, w mojej ocenie, składników pracy pedagoga teatru.
Pierwsze z wymienionych pojęć to:
działanie w znaczeniu akcji, odziaływania, aktywności, a przede wszystkim
zaangażowania. Jednym z podstawowych zadań, które leży po stronie
pedagoga teatru jest własne zaangażowanie do działania wszystkich chętnych biorących udział w spotkaniu
grupy, klasy. Pedagog to ten, który sam
nie narzuca swoich interpretacji, a ten,
który animuje, zapala do działania. Pracując z grupą, pamięta o najistotniejszym, czyli o przyzwoleniu wszystkim
uczestnikom spotkania na doświadczenie i badanie materiału. Pozwala
na proces twórczy, który staje się ważniejszy od efektu, do którego zmierza.
Tym samym widzi podstawową różnicę
między nurtem teatrów amatorskich,
a teatrem zawodowym, gdzie efekt,
czyli premiera stają się nadrzędną ideą
pracy.
Drugim istotnym pojęciem jest:
twórczość. Pedagog teatru ma świadomość, iż nie ma złych założeń, emocji,
ruchu, stanu. Każdy zaproponowany
akt performatywny ze strony uczestnika spotkania jest niepowtarzalny,
jednorazowy, własny, a zatem twórczy.
Każde wystąpienie naszego aktora wymaga niezwykłej odwagi i przekraczania barier, jest przeżyciem wykraczającym poza ramy oceny i nigdy żadnej
ocenie nie powinien podlegać. Dając
sobie możliwość doświadczenia, próby, intuicji możemy wypracować swój
język, a samo wystąpienie, spektakl będzie własną wypowiedzią grupy.
Trzecim z istotnych pojęć jest: spotkanie. Pedagog teatru albo pracuje
z grupą, klasą, zespołem, który spotyka
się w określonym czasie, przestrzeni,
realizując jednorazowe wydarzenie,
albo prowadzi cykliczne zajęcia, które
zmierzają do określonego celu, które

wyznacza sobie sama grupa uczestników. Najistotniejsze wydaje się jednak samo pojęcie spotkania z drugim
człowiekiem, wspólne doświadczenie
emocji, stanu, refleksji. Poprzez przekraczanie barier, wspólne okazywania
emocji, pozwolenie sobie na otwartość
wobec drugiego człowieka, spotkanie to staje się często rodzajem terapii, oczyszczenia. Dzięki zastosowaniu
różnych technik teatralnych pedagog
teatru może wykroczyć poza granice
tradycyjnych zajęć. Otwarcie takich
przestrzeni, zwrócenie uwagi na terapeutyczny wymiar spotkania powoduje często zapał twórczy, pomaga
aktorowi w codziennym życiu, daje poczucie własnej wartości.
Pedagog teatru powinien także
zadbać o swobodę wymiany myśli
uczestników, demokrację w wyborze
tematu, ćwiczeń, czy tekstu literackiego. Istotnym elementem jest także odpowiednia atmosfera miejsca. Niestety
częstą praktyką jest spotkanie między
innymi zadaniami, na korytarzu, w klasie, w kącie, szybko, bez namysłu
i przygotowania. W takich warunkach
uczestnik nie potraktuje tego jako
działania celowego, a jako przypadkowy, często przymusowy kontakt w celu
wyprodukowania kolejnej akademii
szkolnej.
W co zatem możemy wyposażyć
siebie jako pedagogów teatru, aby
każde spotkanie z grupą było świętem
dla wszystkich uczestników? Wyborów
jest dziś bardzo dużo. Warto sięgnąć
do literatury, która nic nie straciła ze
swej aktualności.
Marzenna Wiśniewska w artykule
pt. W stronę polskiego modelu pedagogiki teatru2 sytuuje początek polskiej
myśli pedagogiczno-teatralnej na początek XX w. Wraz z odradzającą się
polskością rozkwita wtedy m.in. działalność teatralna. Warto wymienić postać
Lucjusza Komarnickiego i jego książkę
wydaną w 1926 r. pt.: Teatr szkolny:
ogólne założenia z praktyki teatru szkolnego, gdzie autor zamieszcza i opisuje
dobre praktyki związane z prowadzeniem działalności teatru szkolnego.
Jego założenia, metody pracy są do
dziś bardzo aktualne i warte uwagi.
Kolejną istotną postacią związaną

A. Rochowska: Pedagogika teatru – próba definicji. „Kultura współczesna” 2(105)/2019, s. 137.
M. Wiśniewska: W stronę polskiego modelu pedagogiki teatru. W: Pedagogika teatru. Kierunki, refleksje, perspektywy. Warszawa 2018, s. 16 – 30.
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z omawianym nurtem teatru jest postać Jędrzeja Cierniaka. Jego założenia opisane w różnych pismach i artykułach, m.in. w książce Teatry ludowe
w Polsce z 1928 r., są do dziś ważną
wskazówką dla działalności teatrów
amatorskich. Idee, o których pisze Cierniak, upatrując w ruchu teatrów ludowych i amatorskich ważnych centrów
kultury, które mogą stać się miejscem
wymiany myśli, poglądów, miejscem
edukacji kulturalnej są do dziś bardzo
aktualne, mogą też stać się wskazówkami dla dzisiejszych animatorów kultury i pedagogów.
Warto także wskazać na działalność
Instytutu Reduty Juliusza Osterwy,
który w swoich założeniach oprócz
kształcenia aktorów zawodowych miał
także wychowanie odbiorców sztuki.
Dla współczesnych pedagogów teatru
ważnym punktem odniesienia jest
działalność Jana Dormana, wieloletniego dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia
w Będzinie, a także pedagoga i reżysera spektakli m.in. skierowanych do najmłodszych widzów. Pomocne mogą
być prace m.in. Jerzego Grotowskiego,
Włodzimierza Staniewskiego, całego
nurtu tzw. off teatru. Warto wymienić
takie ośrodki, jak Teatr Brama z Goleniowa, Teatr Tetraedr z Raciborza, czy
Teatr Naumiony z Ornontowic.
Przywołane tu przykłady oczywiście nie wyczerpują tematu. Stanowią
jednak pewien punkt odniesienia, a ich
doświadczenia mogą stać się pomocne dla pedagoga teatru, który chciałby
pogłębić swoją wiedzę.
Bazą, która wyposaży pedagoga
w scenariusze zajęć teatralnych, a także da wskazówki, jak wykorzystać
metody teatralne do poprowadzenia
zajęć nie tylko teatralnych jest Teatroteka Szkolna3, platforma założona
m.in. przez Magdalenę Szpak i zespół
osób związanych z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie. Platforma ta ma na celu
m.in. pokazanie nowej perspektywy
teatru szkolnego. Twórczynie zachęcają przede wszystkim do tego, aby
nie patrzeć na teatr poprzez efekt sceniczny, ale traktować go jako proces,
który do niego prowadzi. We wspólnym działaniu grupy, a także przejęciu
3
4

przez nią odpowiedzialności za własną
twórczość, autorki widzą receptę na
większą aktywność, samodzielność
i krytyczność wobec swoich działań.
Proponowana przez nie praca zespołowa i twórcze wykorzystanie metod
teatru to znane już podejście, które
proponował m.in. Lucjusz Komarnicki
czy Jan Dorman. Na portalu Teatroteki Szkolnej znaleźć można konspekty działań, scenariusze, przykładowe
ćwiczenia pomocne w tworzeniu własnych konspektów zajęć. Inicjatorki
oferują także pomoc merytoryczną
i warsztatową. Warto skorzystać z tych
doświadczeń i inspiracji.
W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój pedagogiki teatru w całej
Polsce. Instytucje kultury, teatry, czy
organizacje pozarządowe prześcigają
się w ofercie dla nauczycieli i dzieci.
Gdzie zatem szukać inspiracji w województwie śląskim?
W ostatnim czasie ofertę edukacyjną przedstawia Teatr Miejski w Gliwicach. Zajęcia dla różnych grup wiekowych od znanych form, takich jak
zwiedzanie teatru, warsztaty z zadań
aktorskich, po popularną ostatnio formę teatru kamishibai. Adresatami działań są dzieci i młodzież od przedszkola
do około 15 roku życia.
Teatr Rozrywki w Chorzowie od
kilku lat proponuje projekt pt. Szkoła
teatru skierowany do nauczycieli i pedagogów. Ciekawe propozycje tematów zajęć przez tekst, ruch sceniczny
czy światło w teatrze to godna uwagi
inicjatywa dla nauczycieli chcących
poszerzyć swój warsztat. Do grup,
które mogą pochwalić się dorobkiem
artystycznym adresowany jest projekt pt. Obserwatorium Artystyczne
Entree. To festiwal, do którego może
się zgłosić zespół teatralny, chcący
zaprezentować swój spektakl. Najciekawsze zdaniem komisji powołanej
przez organizatora przedstawienie
jest prezentowane na deskach teatru,
a dodatkowym bonusem jest umożliwienie zwycięzcom produkcji kolejnego spektaklu na deskach Teatru
Rozrywki.
Ciekawą ofertę znajdziemy w Teatrze Śląskim w Katowicach. Oprócz
tradycyjnych form, takich jak zwiedza-

nie teatru czy lekcje teatralne, możemy
wziąć udział m.in. w działaniach Szkoły
pisania Sztuk Artura Pałygi przeznaczonej dla wszystkich, którzy chcą wzbogacić warsztat dramatopisarski. Warto
skorzystać z pomocy i dowiedzieć się,
w jaki sposób napisać tekst na scenę.
Od 10 lat działa przy Teatrze Śląskim
Szkoła Aktorska. Dla uczniów, którzy
chcą związać swoją przyszłość z zawodową sceną miejsce godne uwagi.
Warto polecić także Koło Naukowe
Młodych Aktorów, zainicjowane przez
Macieja Dziaczko. Interesująca propozycja dla młodzieży szkół średnich,
która chce pogłębić znajomość teatru
i warsztatu aktora.
Od kilkudziesięciu już lat młodych
adeptów sztuki teatralnej na deski
scen zawodowych przygotowuje szkoła Doroty Pomykały i Danuty Owczarek.
Słynny Art-play wykształcił rzesze artystów: aktorów, reżyserów, tancerzy.4
Teatr im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie proponuje tradycyjne formy, takie jak zwiedzanie i warsztaty teatralne dla młodzieży.
W ostatnich latach wzbogacił swoją
ofertę także Teatr Ateneum z Katowic.
Oprócz tradycyjnych form przedstawiono ofertę dla pedagogów i nauczycieli. Twórcze zajęcia i warsztaty, w których dominuje forma teatru lalek, to
kolejna propozycja na teatralnej mapie
województwa.
Teatr Zagłębia w Sosnowcu
ma ofertę z zakresu edukacji teatru.
Pierwsza to: Laboratorium Pedagogiki
Teatru – kurs skierowany do nauczycieli i pedagogów. Druga edycja kursu,
wcześniej organizowanego przez Fundację Szafa Gra cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Ciekawa tematyka
proponowanych spotkań, prowadzonych m.in. przez Tomasza Rodowicza,
Justynę Sobczyk, czy Daniela Jacewicza, dotyczy m.in. pracy na scenie,
zajęć scenograficznych, muzycznych,
dramowych. Kolejna propozycja to
program klas partnerskich skierowany do szkół. Aktorzy Teatru Zagłębia
prowadzą zajęcia teatralne w ramach
godzin szkolnych, a uczniowie zaprzyjaźnionych klas mogą współtworzyć repertuar, podglądać pracę artystów czy tworzyć swoje spektakle

www.teatrotekaszkolna.pl
www.art-play.art.pl
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pod okiem profesjonalistów. Kolejna
propozycja to Klub teatromana, prowadzony przez Agatę Kędzię – pedagożkę teatru, czy sekcja aktorska
tworzona i prowadzona przez aktorkę
Ryszardę Celińską. Nauczyciele mają
możliwość brania udziału w premierach nauczycielskich oraz tradycyjnych formach, takich jak zwiedzanie
teatru czy warsztaty.5
Warto także zaglądać do lokalnych
instytucji kultury. Bardzo często także
i tam znajdziemy propozycje związane
z działaniami pedagogiki teatru czy teatru amatorskiego. Teatr Reduta Śląska

z Chorzowa, Teatr Naumiony z Ornontowic, intensywna działalność teatrów
amatorskich w Tychach, Zabrzu, Rybniku, Raciborzu, Pracownia teatralna działająca przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach... Jest w czym wybierać.
Bardzo trudno dotrzeć do wszystkich
działań − jest ich bardzo dużo, a tworzą je wspaniali artyści i doświadczenie
nauczyciele.
W każdej części naszego województwa śląskiego poszukujący pedagog znajdzie inspiracje, ludzi, którzy
chcą podzielić się swoim doświadczeniem teatralnym czy pedagogicznym.

Idąc za myślą Wiesława Żardeckiego: Teatr jest sztuką, której tworzywem
jest człowiek i najbardziej powszechne
jego doświadczenia, wydaje się szczególnym terenem wychowawczym do
stymulowania rozwoju osobowości
człowieka, przedmiotem poznania pedagogiki teatru jest człowiek aktywny teatralnie, a polem tej aktywności są różne
formy teatru i jego zastosowań w życiu
i wychowaniu człowieka6, zachęcam do
korzystania z metod i możliwości, jakie
daje pedagogika teatru, której najważniejszą sprawą jest spotkanie z drugim
człowiekiem.

Iwona Woźniak jest dyrektorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu, laureatką wielu nagród m.in. Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za spektakle: Mariaka, Kopidoł, Szac, zrealizowane wraz z Teatrem Naumionym w
Ornontowicach.

Czy wiesz że...
›› Portal www.teatrotekaszkolna.pl oferuje bezpłatny dostęp do konspektów zajęć, pogrupowanych według poziomów nauczania. Można tu znaleźć propozycje działań wykorzystujących elementy teatru na lekcjach języka
polskiego, wos-u, godzinach wychowawczych oraz pomysły na zajęcia w ramach koła teatralnego, w trakcie przygotowania szkolnych akademii lub realizacji projektów artystycznych. W zakładce Filmy zamieszczane są nagrania
przykładowych ćwiczeń teatralnych oraz lekcji.
›› Ninateka (https://ninateka.pl/) to filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne
oraz audycje radiowe. Obecnie 98% materiałów zamieszczonych w Ninatece to materiały bezpłatne. To ponad
7000 darmowych plików audio i wideo. Dostęp do nich nie wymaga logowania. Wszystkie materiały są całkowicie wolne od reklam.
›› Ninateka Edu to odsłona Ninateki przeznaczona do celów edukacyjnych, tylko dla zarejestrowanych uczniów
i nauczycieli. To pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. Gromadzimy w niej nie tylko
materiały audiowizualne, która są świetnym wprowadzeniem w świat mediów, filmu, animacji, kultury i sztuki,
ale także gotowe scenariusze lekcji i ćwiczenia. Są to materiały całkowicie bezpłatne, ale dostępne jedynie po
rejestracji.
›› Internetowy Teatr TVP dla szkół to nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię
jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do masowej młodej widowni. Odbiorcą teatralnych wydarzeń są
uczniowie różnego typu szkół, w szczególności tych, które są oddalone od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych
i artystycznych. Grany na żywo spektakl odbierany jest w tym samym czasie przez kilkunastotysięczną uczniowską
społeczność w całej Polsce za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Realizowana równolegle forma
konkursowa projektu jest wzbogaceniem jego formuły o internetowy przegląd szkolnych zespołów teatralnych,
będący prezentacją najlepszych uczniowskich kół teatralnych wyłonionych w drodze eliminacji na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Projekt ma charakter cykliczny, który w założeniach będzie docierać do coraz większej
grupy odbiorców, promując szczególnie uzdolnioną młodzież, rozwijając jej twórcze zdolności i kreatywność. Aktywne uczestnictwo w projekcie to wyjątkowa okazja dla uczniów polskich szkół, zwłaszcza z małych miejscowości, by odkryli w sobie zainteresowania sztuką teatralną i artystyczne pasje. Autorski projekt Internetowy Teatr
TVP dla szkół jest realizowany przez Telewizję Polską wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.iteatr.tvp.pl

5
6

www.teatrzaglebia.pl
W. Żardecki: Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru. Lublin 2012, s. 242.
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MIEJSCE I ROLA
REGIONALIZMU

w edukacji historycznej po reformie
oświaty
AGNIESZKA CHLEBEK-ROLSKA

Amerykański

dziennikarz William
Hodding Carter napisał: Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku
naszym dzieciom: pierwsze to korzenie,
druga to skrzydła. Edukacja regionalna
ma na celu przede wszystkim kształtowanie etycznego stosunku do małej ojczyzny, wydobywanie w procesie edukacyjnym i wychowawczym wartości,
jakie tkwią w historycznym, przyrodniczym, kulturowym i społecznym otoczeniu ucznia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej weszło w życie 14 lutego 2017 r.1 Od września 2019 r. nowa podstawa programowa jest realizowana we wszystkich
klasach szkoły podstawowej2.
Nowa podstawa programowa
kształcenia ogólnego treści z zakresu
edukacji regionalnej wplata w programy poszczególnych przedmiotów
szkolnych. Najszerzej uwidocznione zostały w podstawie programowej historii. W klasie czwartej przyjęto rozwiązanie propedeutyczne, które w kolejnych
klasach przechodzi w chronologiczny
układ opisu biegu dziejów.
W klasie czwartej uczniowie powinni zbierać informacje na temat historii
swojej rodziny, gromadzić pamiątki
rodzinne, poznać lokalne zabytki oraz
historię i tradycje swojej okolicy oraz
ludzi dla niej szczególnie zasłużonych.
Dodatkowo uczeń powinien wiązać
1

2

3

najważniejsze zabytki i symbole kultury
polskiej z poszczególnymi regionami.
W klasie piątej uczniowie poznają dzieje starożytne, a następnie średniowieczne do wieku XVI. Z zakresu
historii Śląska mają zostać zapoznani
jedynie z zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego.
W podstawie programowej nie znalazły
się wprost zapisane treści dotyczące
monarchii Henryków Śląskich (uczniowie powinni jedynie potrafić opisać
przemiany społeczne i gospodarcze,
z uwzględnieniem ruchu osadniczego
− być może tutaj znajdzie się miejsce
dla działań podejmowanych przez Henryka Brodatego czy Henryka Pobożnego).
W klasie szóstej, w której uczniowie
mają poznać przeszłość Rzeczpospolitej Obojga Narodów aż do czasów napoleońskich, jedyne treści regionalne,
które znalazły się w podstawie programowej dotyczą rozpoznawania charakterystycznych cech kultury baroku.
Tutaj uczniowie mają odwoływać się
do przykładów architektury i sztuki we
własnym regionie. W tym miejscu należałoby dodać, że taki zapis nie znalazł
się w odniesieniu do sztuki romańskiej
czy gotyckiej.
W kolejnej klasie uczniowie poznają
historię Polski oraz dzieje powszechne od postanowień kongresu wiedeńskiego aż do wybuchu II wojny światowej. W podstawie programowej nie
uwzględniono żadnych zagadnień dotyczących chociażby rozwoju przemysłu
na Górnym Śląsku. Zagadnienia rewo-

lucji przemysłowej dotyczą ziem Polski
przedrozbiorowej, przede wszystkim zaś
Królestwa Kongresowego.
Tematyka regionalna wraca epizodycznie w klasie siódmej, przy okazji
zagadnień dotyczących kształtowania
granic II RP. Uczeń: przedstawia proces
wykuwania granic: wersalskie decyzje
a fenomen Powstania Wielkopolskiego
i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat
(wschód)3. A zatem uczeń ma poznać
okoliczności, w jakich Górny Śląsk został
przyłączony do Polski. Nie pozna jednak specyfiki gospodarczej i społecznej
regionu. Przy ocenie osiągnięć II Rzeczpospolitej, obok powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowy
portu w Gdyni, uczeń ma uwzględnić
rolę, jaką dla rozwoju kraju odgrywała
magistrala węglowa, która prowadziła
z Chebzia do Gdyni. W zagadnieniach
dotyczących II wojny światowej uczeń
ma podać przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, np. obronę poczty
w Gdańsku, walki o Westerplatte oraz
obronę wieży spadochronowej w Katowicach. Ta ostatnia budzi dziś wśród
historyków duże kontrowersje.
Podręczniki do historii dla klas od
czwartej do ósmej zgodne z nową podstawą programową w różnym stopniu
kładą nacisk na treści z zakresu edukacji regionalnej. O ile w klasie czwartej
w większości zawierają one treści dotyczące przeszłości rodziny, najbliższej
okolicy, regionów Polski i ich zabytków,
tradycji oraz legend (co wynika zapewne z wprost zapisanych w podstawie
programowej treści), o tyle w klasach
piątej do ósmej treści z zakresu historii
Śląska zasadniczo są ograniczone (podstawa programowa pewne zagadnienia
traktuje ogólnie). Autorzy podręczników mogli poszerzyć treści podstawy
programowej, o ile uważali to za zasadne. Rezultatem tego jest fakt, że większość podręczników poza treściami
wynikającymi wprost z podstawy programowej nie porusza tematyki Śląska
– regionu, który przez kilka stuleci znajdował się poza granicami państwa pol-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 356).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…
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skiego. Są takie pozycje, które zawierają
dodatkowo treści regionalne, np. dotyczące industrializacji na Górnym Śląsku,
wojen śląskich czy walki o Zaolzie. Są to
jednak rzadziej wybierane wydawnictwa, mniej popularne na rynku.
Znaczenie edukacji regionalnej jest
niezwykle duże dla poznania własnej
tożsamości, ale też dla kształtowania
postaw tolerancji, otwartości i nastawienia na akceptację różnych kultur.
Już od najmłodszych lat swojego życia
człowiek powinien uczyć się o tym, co
mu najbliższe i kształtować swoją tożsamość.
Szkoła w dużej mierze powinna pomóc odpowiedzieć młodemu człowiekowi na dwa pytania: Kim jest? i Jak żyć?
To jest niezwykle ważny krąg oddziaływań wychowawczych, które doskonale
można realizować za pośrednictwem
edukacji regionalnej. Aby uczciwie
rozmawiać z młodymi ludźmi, odpowiedzieć na pytanie, jak mają żyć w XXI
wieku, podstawą musi być odpowiedź
na pytania o ich rodowód.
Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły winien być wszechstronny rozwój ucznia, nauka zaś
polegać ma na harmonijnej realizacji
przez nauczycieli zadań w zakresie
nauczania, kształtowania umiejętności kluczowych i wychowania. Wśród
celów edukacyjnych i zadań szkoły
w zakresie nauczania historii, podstawa programowa kształcenia ogólnego
wymienia m.in.: rozwijanie poczucia
przynależności do grupy rodzinnej,
społeczności lokalnej, grupy etnicznej,
narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. Nauczania historii,
w tym historii regionalnej, nie sposób
oddzielić od ściśle związanych z nią
walorów wychowawczych. Historia regionalna odgrywa bowiem istotną rolę
w kształtowaniu myślenia kategoriami
życia zbiorowego, ułatwia zrozumienie związków małej ojczyzny z ojczyzną
większą, z życiem państwa i narodu.
Treści regionalne pozwalają na konkretyzację treści kształcenia, mogą
być płaszczyzną rzetelnego przybliżania, weryfikowania i oceniania zjawisk
przeszłości w sposób zrozumiały i racjonalny. Mogą egzemplifikować ogólne zjawiska i procesy historyczne, tym
samym przyczyniać się do rozwijania
myślenia historycznego.
Przed współczesną edukacją regio-
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nalną stoją dwa wyzwania. Z jednej
strony jest to znalezienie odpowiedniego miejsca w systemie oświaty,
a z drugiej zastosowanie nowatorskich
i atrakcyjnych dla uczniów metod oraz
technik pracy.
Nowoczesne technologie dają
duże szanse na realizację edukacji regionalnej w szkole. Ułatwiają też pracę
nauczycielowi, pozwalają na wymianę doświadczeń oraz przygotowanie
ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów
materiałów, środków dydaktycznych,
takich jak quizy czy filmy poklatkowe.
Dodatkowo muzea i inne miejsca rozwoju kulturalnego wychodzą naprzeciw młodemu pokoleniu, oferując interesujące warsztaty i lekcje muzealne.
Wiele instytucji (np. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej, ale
również muzea, takie jak: Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach, czy Muzeum Zamkowe w Pszczynie) chętnie
nawiązuje współpracę z placówkami
oświatowymi przy realizacji projektów
czy organizacji konkursów na szczeblu
gminnym czy powiatowym.
Podstawa programowa kształcenia
ogólnego w niewielkim zakresie kładzie
nacisk na edukację regionalną. Chcąc ją
prowadzić, nauczyciel powinien starać
się znaleźć czas na jej realizację, dokonując modyfikacji rozkładu materiału
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Brakuje mimo wszystko systemowych
rozwiązań. Edukacja regionalna jest
bowiem realizowana w szkołach, w których pojawiają się pasjonaci tych zagadnień, co oznacza różny stopień realizacji treści regionalnych w placówkach
oświatowych w województwie śląskim.

Przykłady dobrej
praktyki
Scenariusz imprezy
świetlicowej
Temat: Po kwiat paproci
Miejsce: Zagroda Wsi Pszczyńskiej
Cele ogólne:
›› kształtowanie świadomości lokalnej
i regionalnej uczniów,
›› zapoznanie z technikami plastycznymi,
›› kształtowanie właściwych postaw
społecznych.

››
››
››
››
››

Cele szczegółowe
Uczestnik zajęć poznaje:
zwyczaje nocy świętojańskiej,
zioła za pomocą zmysłu wzroku
i smaku,
technikę plastyczną − frottage,
potrafi:
zaśpiewać poznaną piosenkę,
wyszukać informacje i wykorzystać
je w praktyce.
Metody i techniki: gra terenowa,
opowiadanie podparte prezentacją
multimedialną, praktyczne działanie, praca indywidualna, praca zespołowa.

››
››
››
››
››
››
››

Środki dydaktyczne:
zioła (np. rumianek, mięta, dziurawiec, czarny bez, melisa),
liście, kartki, kredki,
materiały plastyczne: wianki, kolorowe papiery, klej, nożyczki,
płyta z nagraniem (Tam nad Wisłą),
prezentacja multimedialna,
karty pracy Po kwiat paproci,
fiszki z informacjami dotyczącymi
nocy świętojańskiej.

Przebieg zajęć
1. Wysłuchanie piosenki Tam nad Wisłą:
›› rozmowa z uczestnikami zajęć –
zwrócenie uwagi na motyw wianków w piosence,
›› wspólne zaśpiewanie fragmentu
piosenki: zastąpienie słowa Wisła –
słowem Pszczynka.
2. Pogadanka oparta na prezentacji
multimedialnej:
›› Nauczyciel zwraca uwagę na dawne pogańskie zwyczaje związane
z sobótką, zapoznaje uczniów z postacią Jana Chrzciciela, wyjaśnia genezę nocy świętojańskiej.
›› Nawiązuje do tematu zajęć z wykorzystaniem fragmentów słów piosenki:
Hej, Jana, Jana
Bandziemy chwolić
Co by pozwolił
sobótka polić.
Zamigocom gwiozdy
nad miesionczka kosom,
aż ogiyń wystrzeli,
bedom dziołchy tańczyć boso.
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3. Po kwiat paproci – gra terenowa.
›› Zadaniem uczniów jest wyszukanie informacji dotyczących nocy
świętojańskiej. Informacje można
znaleźć w różnych miejscach (przygotowanie odpowiednich stanowisk, które zostały opisane w załączniku 1).
›› Uczestnicy muszą wykonać zadania, zdobywając informacje na poszczególnych stanowiskach (karta
pracy − załącznik 2). Wykonanie
wszystkich zadań gwarantuje dotarcie do kwiatu paproci.
›› Po zaliczeniu wszystkich stacji
uczestnicy zbierają się w przygotowanym wcześniej miejscu nad
rzeką (przy sprzyjającej pogodzie
można wykorzystać teren przy stawie). Omówienie wyników.
4. Kiero frelka piyrwszo w żeniaczke

Przygotowane fiszki należy rozmieścić na terenie zagrody (wykorzystując dekoracje typu: wianki, paproć,

Opcjonalnie:
Czerwcowy liść: wykonanie pracy
plastycznej techniką frottage. Wyjaśnienie uczestnikom, na czym ta
technika polega, jak powstała. Nawiązanie do kwiatu paproci.

pójdzie? – zabawy integracyjne nad
wodą.
›› Chłopcy biorą udział w zawodach,
polegających na skakaniu przez
ognisko (ognisko wykonane z desek, w środku czerwona lampka).
Nauczyciel wyjaśnia symbolikę skakania przez ognisko.
›› Dziewczyny w tym samym czasie
wiją papierowe wianki nad wodą,
następnie wrzucają je do przygotowanego pod względem bezpieczeństwa miejsce w rzece.
›› Dziewczyny i chłopcy spotykają się
nad rzeką. Chłopcy wyciągają za
pomocą patyków wianki, a następnie przekazują dziewczynom, do
których one należą.

Ewaluacja: tarcza strzelnicza
Oczekiwane efekty
Uczestnicy zajęć wzbogacą swoją
wiedzę o tradycjach i zwyczajach,
będą pozytywnie się wypowiadali
o placówkach muzealnych, w sposób aktywny i twórczy spędzą
czas, rozwijając swoją wyobraźnię,
a przy tym poznają nazwy ziół i ich
przeznaczenie.

5. Wszyscy uczestnicy odśpiewują
piosenkę Tam nad Pszczynką. Podsumowanie zajęć.
Załącznik 1
drewno – ognisko, zioła). Dodatkowo
należy przygotować jedno stanowisko,
na którym uczniowie będą mieli możli-

wość posmakować lub powąchać ziół,
z których wykonywano dawniej sabótkowe wianki.



Załącznik 2

Karta pracy: Po kwiat paproci
Na terenie Zagrody Wsi Pszczyńskiej znajduje się kilka stanowisk, gdzie możesz zdobyć informacje o nocy świętojańskiej,
zwanej na Śląsku − sobótką. Poprawne wykonanie wszystkich zadań gwarantuje Ci dotarcie do kwiatu paproci. Powodzenia!
Znalezienie podczas nocy świętojańskiej
kwiatu paproci gwarantowało

Co oznaczało zaplątanie się ze sobą
dwóch wianków rzuconych na wodę?

……………….………………….

……………….………………….
……………….………………….

Dawniej noc świętojańska była świętem
zakochanych. Dzisiaj ich dniem są
……………….………………….
Komu zawdzięcza swoją dzisiejszą nazwę sobótka − noc świętojańska?
……………….………………….
Wypisz 5 ziół, z których dziewczyny
plotły wianki podczas sobótki
……………….………………….
……………….………………….
……………….………………….
……………….………………….
……………….………………….

Zakreśl dzień, kiedy obchodzi się noc
świętojańską

CZERWIEC
PON.

WT.

ŚR. CZW.

PT.

SOB.NIEDZ.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
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Po kwiat paproci – informacje
1. Podczas nocy świętojańskiej wróżono, rzucając wianki na drzewo.
Panna obracała się tyłem, ciskając
go za siebie. Gdy zaczepił się o gałązkę, dziewczyna miała szybko
stanąć na ślubnym kobiercu, jeśli
natomiast kwiatowy bukiet upadł
na ziemię, wróżba była dla niej
niepomyślna.
2. Ze zwyczajami świętojańskimi
wiąże się legenda o kwiecie paproci, który zakwitał tylko jeden
raz w roku. Młodzieńcom miał on
przynieść szczęście w miłości, dlatego też wielu śmiałków wybierało się po północy do lasu, by przy
blasku księżyca szukać cudownej
paproci.
3. Młode dziewczyny plotły wianki
z kwiatów, czarodziejskich ziół
i rzucały je falom rzek i strumieni. Do środka wkładano zapaloną świecę. Powinien go wyłowić
samotny chłopak. W przeciwnym
przypadku panna nie znajdzie
miłości przez cały kolejny rok.
Jeżeli wianki zeszły się ze sobą,
znaczyło to, że wybranek wkrótce się pojawi. Jeżeli zaplątały się
gdzieś po drodze, życie miłosne
dziewczyny miało być pokręcone,
zapowiadało
staropanieństwo.
Ale najgorszą wróżbą było zgaśnięcie świeczki – najgorętsza miłość wkrótce miała się wypalić.
4. Wróżby świętojańskie praktykowane były w przeddzień dnia
świętego Jana Chrzciciela, którego imieniny obchodzimy 24
czerwca. Noc świętojańska, czyli
popularne sobótki, to najkrótsza
noc w roku, dlatego już od czasów
pogańskich nadawano jej magiczną moc. To Noc Świętojańska.
Dawniej święto to obchodzone
było przez Słowian ku czci ognia
i poświęcone było Dadźbogowi. Dzień wielkiego zwycięstwa
Sił Światła nad siłami Ciemności.
Dzisiaj już mało kto obchodzi Noc
Świętojańską, za to coraz bardziej
popularne w zamian stają się Walentynki.
5. W noc świętojańską palono ogniska, wokół których gromadziła się
młodzież, wróżąc przy zabawie
własny los. Gdy ognisko przygasało odważniejsi młodzieńcy
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skakali przez nie. Uważano, że im
wyżej się skoczy, tym lepsze będzie zdrowie i tym większe będzie
sprzyjać szczęście. Płomieniom
świętojańskim i dymowi przypisywano moc oczyszczającą, zwłaszcza gdy w ogień wrzucano zioła,
zerwane w przeddzień św. Jana.
Zioła te nabierały cudownych
i leczniczych właściwości.

Scenariusz imprezy
świetlicowej
Temat: Kto dobrze orze, ma chleb
w komorze.
Cele ogólne
Kształtowanie:
›› świadomości lokalnej i regionalnej uczniów,
›› właściwych postaw społecznych.
Cele szczegółowe
Uczestnik zajęć:
›› zna narzędzia rolnicze potrzebne
do wykonywania prac polowych,
›› rozróżnia rodzaje zbóż (pszenica,
jęczmień, żyto, owies, kukurydza),
›› przyporządkowuje produkty spożywcze do zbóż, z którego są wykonane,
›› wyszukuje informacje i wykorzystuje je w praktyce.
Metody i techniki: opowiadanie
podparte prezentacją multimedialną, praktyczne działanie, praca indywidualna, praca zespołowa.

››
››
››

››

››
››
››

Środki dydaktyczne:
płyta z nagraniem utworu Taniec
kosiarza,
prezentacja multimedialna,
zboża (kłosy pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa oraz kolby kukurydzy),
produkty zbożowe (mąka tortowa, płatki owsiane, płatki kukurydziane, popcorn, chleb, kaszka
dla dzieci, batonik owsiany, kasza
jęczmienna),
chleb tostowy, toster,
karty pracy Kto dobrze orze, ma
chleb w komorze,
fiszki z informacjami dotyczącymi
narzędzi rolniczych.

Przebieg zajęć
1. Co znalazłeś dzisiaj w swojej śniadaniówce? – dyskusja.
›› Uczestnicy zajęć zapisują na
kartkach, co mają w swoich śniadaniowych pojemnikach; kartki
umieszczają na tablicy.
›› Wspólnie znajdują główny składnik podanych przez dzieci produktów; nauczyciel naprowadza
na słowo klucz – zboże.
2. W jutowym worku…
›› Nauczyciel zapoznaje uczestników z rodzajami zbóż (prezentacja snopków zbóż: żyto, pszenica,
owies, jęczmień, kukurydza),
›› Prowadzący prezentuje przygotowany wcześniej worek jutowy
z produktami zbożowymi, np.
mąka tortowa, płatki owsiane,
płatki kukurydziane, popcorn,
chleb, kaszka dla dzieci, batonik owsiany, kasza jęczmienna.
Uczestnicy zajęć losowo wybierają produkt i próbują dopasować
do odpowiedniego rodzaju zboża.
3. Kto dobrze orze, ma chleb w komorze – gra terenowa, Zagroda Wsi
Pszczyńskiej.
›› Zadaniem uczniów jest odnalezienie narzędzi rolniczych wskazanych w karcie pracy (załącznik
1). Następnie uczestnicy zapoznają się z fiszką znajdującą się
przy poszczególnych sprzętach
(załącznik 2). W odpowiednim
miejscu na karcie pracy zapisują
nazwę oraz przeznaczenie.
›› Podsumowanie zadania – uczestnicy, którzy najszybciej udzielą
prawidłowych odpowiedzi, uzyskują tytuł dobrego kosiarza.
4. Żniwa dawniej i dziś – opowiadanie z prezentacją multimedialną.
›› Prowadzący zwraca uwagę na
różnice w technologii uprawy
zbóż.
›› Prezentuje tradycje i obrzędy okresu końca lata – żniwa i dożynki.
5. Z szacunku do chleba.
›› Nauczyciel omawia zwyczaje
i obrzędy związane z chlebem
(powitanie młodej pary chlebem,
robienie krzyżyka przed rozkrojeniem chleba, ucałowanie chleba,
kiedy kromka spadła na podłogę).
›› Wspólna degustacja chleba – tostów.
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6. Zabawa integracyjna Taniec kosiarza – uczestnicy, w rytm melodii, naśladują prace kosiarza oraz
inne czynności związane z obróbką zbóż.

Oczekiwane efekty
Uczestnicy zajęć wzbogacą swoją wiedzę o tradycjach i zwyczajach,
będą mieć pozytywny stosunek do
placówek muzealnych, w sposób ak-

tywny i twórczy pędzą czas, rozwijając
swoją wyobraźnię, a przy tym poznają
nazwy ziół i ich przeznaczenie.



Załącznik 1
Karta pracy: Kto dobrze orze, ma chleb w komorze
Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Przyrząd służy do .........................

Przyrząd służy do .........................

Przyrząd służy do .........................

Przyrząd służy do .........................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Przyrząd służy do .........................

Przyrząd służy do .........................

Przyrząd służy do .........................

Przyrząd służy do .........................

................................................................................

................................................................................
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Fiszki informacyjne
Załącznik 2
1. Narzędzie zbudowane z dwóch
kijów: długiego, zwanego dzierżakiem, i krótkiego, zwykle dębowego, bijaka. Cieńsze końce dzierżaka
i bijaka połączone są rzemieniem.
Zaletą tego narzędzia była możliwość uzyskania ziarna i prostej
słomy, koniecznej do pokrycia dachów strzechą.
2. Narzędzie rolnicze służące do ścinania zbóż lub traw, które składa
się z wygiętego ostrza zamocowanego na długim drzewcu.

3. Narzędzie uprawowe do wykonywania orki. Pierwsze tego typu narzędzia były ciągnięte przez zwierzęta pociągowe − woły lub konie.
4. Budynek wyposażony w urządzenie służące do mielenia ziarna zbóż,
dla uzyskania mąki, kasz, płatków,
itp. produktów.
5. Wiklinowy koszyk, w którym zostawia się ciasto chlebowe do wyrośnięcia chleba, okrągły lub podłużny.
6. Narzędzie służące do spulchniania

i rozdrabniania roli. Napędzane
(ciągnięte) za pomocą ciągnika lub
konia.
7. Urządzenie do ręcznego mielenia
zboża, złożone z dwóch kamieni,
jednego nad drugim, z których górny jest ruchomy względem dolnego.
8. Ręczne narzędzie rolnicze zbudowane z ostrza w kształcie księżyca
i drewnianej rączki; służy do ścinania zboża.

Agnieszka Chlebek-Rolska jest nauczycielem historii w I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie oraz ZSP
w Studzienicach, pasjonatką historii Górnego Śląska.
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O ZABAWIE W PRZEDSZKOLU

WPŁYW ZABAWY
NA ROZWÓJ DZIECKA
w wieku przedszkolnym
ALEKSANDRA WNUK

Zabawa jest jednym z najważniej-

szych rodzajów działalności, charakterystycznych dla wieku dziecięcego.
Głównie poprzez zabawę odbywają się
interakcje z rówieśnikami. Dzięki niej
dziecko poznaje stosunki społeczne,
kształci umysł i umiejętności skutecznego działania, a także tworzy pozytywne stany uczuciowe i rozładowuje
napięcia emocjonalne.
Wielostronną rolę zabawy podkreśla m.in. M. Tyszkowa. Według niej zabawa oddziałuje na rozwój umysłowy,
motoryczny i emocjonalno-społeczny
dziecka. Ta forma aktywności ma charakter twórczy. Sprzyja kształtowaniu
wyobraźni i kreatywności, bowiem
dziecko powołuje do istnienia umowną rzeczywistość zabawy, nie tracąc
przy tym poczucia realności świata
poza przestrzenią zabawową. Dziecko
tworzy świat fikcji, staje się jego twórcą
i panem. W ten sposób najpełniej odczuwa i rozwija swoją podmiotowość.
Sytuacje zabawowe pobudzają
dziecko do mówienia i dzięki temu
wpływają na bogacenie się słownika,
stopniowe przyswajanie form gramatycznych, usprawnienie narządów
mowy i wzrost komunikatywności wypowiedzi.
Zabawy wspólne i zespołowe stanowią około 40% zabaw dzieci młodszych, oraz około 45% dzieci starszych
w wieku przedszkolnym. Wymienione
typy zabaw współwystępują podczas
całego okresu przedszkolnego. Jeśli
jednak samotne zabawy, charakterystyczne są dla trzy- i czterolatków,
preferowane są przez dziecko pod
koniec okresu przedszkolnego, mogą
świadczyć o zakłóceniach w procesie
nawiązywania kontaktu społecznego. Inne zabawy, które obserwuje się
u dzieci w wieku przedszkolnym, można ująć w następujące kategorie: zabawy ruchowe, tropiące, konstrukcyjne,
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tematyczne, dydaktyczne, badawcze
i teatralne.
W zabawach ruchowych elementy motoryczne mają zwykle jakąś treść
związaną z akcją lub przyjętą rolą. Większość zabaw ruchowych ma charakter
zespołowy, np. zabawa w berka. W tym
przypadku dzieci muszą przestrzegać
pewnych reguł i potrafić współdziałać
z innymi. Zabawy ruchowe przyczyniają się więc do usprawnienia motoryki
dziecka i do jego społecznego rozwoju.
Zabawy tropiące mają na celu podążanie za różnego rodzaju śladami,
znakami pozostawionymi na podłożu.
Zapewniają dziecku bezpośredni kontakt z rzeczywistością przyrodniczą
i społeczną (treść zabawy), przeżywanie dodatnich emocji, rozwiązywanie
ciekawych zadań. Do zabaw polegających na tropieniu, zdobywaniu, łapaniu
zaliczamy m.in. zabawę w łowy, grę
w chowanego, szukanie skarbów. Dzieci podczas zabawy uczą się samodyscypliny, zaradności, kojarzenia szczegółów, dostrzegania przyczyn i skutków
oraz kształtują spostrzegawczość i zacieśniają więzi koleżeńskie.
Zabawy konstrukcyjne obejmują
czynności budowania z użyciem różnego rodzaju materiałów: klocków, patyków, piasku itp. W młodszym wieku
przedszkolnym dziecko jedynie układa
elementy jeden na drugi lub w szeregu, przy czym sam wytwór nie jest dla
niego zbyt ważny. W starszym wieku
wznoszone budowle nabierają znaczenia. Dziecko wkłada w ich powstanie
wiele zaangażowania i chroni je przed
zburzeniem. Zabawy konstrukcyjne
mają walory związane z uspołecznieniem. Wspólne budowanie wymaga
podejmowania wielu strategii, jak
np. wspólnego ustalania planu budowy, rozdzielania czynności pomiędzy
członków grupy, dzielenia się materiałem czy oceny powstałego wytworu.
Zabawy tematyczne są zaliczane

do najbardziej typowych zabaw dzieci
w wieku przedszkolnym. Przedszkolaki
lubią bawić się w coś lub kogoś. Z dużym zaciekawieniem przyglądają się zachowaniom dorosłych, zbierając w ten
sposób materiały do zabawy. W toku
gromadzenia tych treści ćwiczą m.in.
spostrzegawczość, uwagę, pamięć.
Odtwarzanie w zabawie doświadczeń
wyniesionych z realnych sytuacji społecznych pozwala utrwalać nabywaną
wiedzę społeczną i naśladować zaobserwowane zachowania dorosłych.
Obserwacja dzieci w trakcie zabaw
daje obraz zakresu posiadanego przez
nie doświadczenia zdobytego podczas
kontaktów z dorosłymi i rówieśnikami. Ta własność zabaw tematycznych
stanowi ważny czynnik diagnostyczny, wykorzystywany w praktyce terapeutycznej. Według M. Przetacznik-Gierowskiej, rozwój tego typu zabaw
charakteryzuje się przechodzeniem
od zabawy indywidualnej do zespołowej, pojawieniem się ról i scenariusza
zabawy oraz coraz silniejszym związkiem zabawy z życiem społecznym.
Początkowo zabawy te są ubogie, gdyż
dziecko naśladuje tylko pojedyncze
czynności z życia codziennego. Z czasem jednak ich treść staje się bardziej
różnorodna, a dziecko odtwarza ciąg
działań związanych z daną sytuacją, np.
zabawa w szpital. W przypadku zabawy
zbiorowej następuje podział ról. Dziecko bawiąc się, często wykorzystuje wyobraźnię, wprowadzając wymyślone
osoby i pozorne czynności.
Zabawy dydaktyczne są najczęściej inicjowane przez dorosłych i podsuwane dzieciom do wykonania. Mają
na celu rozwijanie spostrzegawczości,
myślenia, uwagi dziecka oraz wdrażają
je do stosowania zasad i przestrzegania
reguł. Najbardziej znane gry dydaktyczne to: loteryjki, krzyżówki, rebusy, układanki.
Zabawy badawcze służą rozwijaniu zainteresowań dziecka, jego
sprawności umysłowej, wzbogacaniu
wiedzy o otaczającym świecie. Ważną
rolę w zabawach tych odgrywa intuicja
dziecka, a ciągła konfrontacja z rzeczywistością pozwala kształtować i poznawać obraz świata. Celem zabawy badawczej jest postawienie i rozwiązanie
problemu. Starsze dzieci pod kierunkiem nauczyciela wykonują doświadczenia, dostrzegają związki, formułują
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hipotezy. Starają się znaleźć rozwiązanie i dojść do sedna problemu.
Zabawy teatralne polegają na
tworzeniu inscenizacji z dziećmi w rolach głównych. Biorąc czynny udział
w przedstawieniach, przedszkolak poznaje samego siebie i własne możliwości. Zdobywa umiejętność poruszania
się w przestrzeni, słuchania, wypowiadania się oraz rozwija własną wyobraźnię i uczy się współdziałać w zespole.
Dziecko bawiąc się, zdobywa doświadczenia związane z dzieleniem
swego miejsca aktywności z innymi
dziećmi. Jest to warunek prawidłowego
przebiegu wszystkich zabaw. W kontaktach w trakcie zabawy dziecko przeżywa radość i zadowolenie, cieszy je
pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, satysfakcjonuje sukces.
W prawdziwej zabawie dziecko doznaje wiele różnorodnych emocji, nie tylko
wyzwalających pozytywne uczucia,
ale również związanych z niepokojem,
strachem i niepewnością. Analiza wartości wychowawczych zabaw pozwala
stwierdzić, że kształtują one osobowość dziecka w wieku przedszkolnym.
Dziecko poprzez aktywny udział w zabawach lepiej poznaje otaczającą rzeczywistość, rozwija się fizycznie i psychicznie oraz wzbogaca swoje życie
emocjonalne.

Przykłady zabaw dla dzieci
3 − 6 lat
Zabawa ruchowa Powitanie
Cele dydaktyczne: zabawa integracyjna, poprawiająca nastrój.
Na melodię piosenki Panie Janie dzieci
śpiewają słowa:
Witaj Ola (2x)
Jak się masz? (2x)
Wszyscy Cię witamy (2x)
Pośród nas (2x).
Zabawa zostaje skończona w momencie przywitania wszystkich obecnych
dzieci. Zabawę można urozmaicić, dodając podczas śpiewania różne gesty.
Zabawa dydaktyczna
Sąsiedzkie powitanie
Cele dydaktyczne: zabawa integracyjna, utrwalająca imiona wszystkich
uczestników.
Dzieci siedzą w kółku. Po kolei witają się słowami np.: Witaj, Jolu. Osoba,
której imię jest wypowiadane, macha

dwoma rękami. Do powitania przyłączają się jednocześnie osoby siedzące
obok witanego i machają jedną ręką
od jego strony. Czynności są powtarzane dotąd, aż wszystkie dzieci zostaną
powitane.
Zabawa ruchowa Kamyczek
Cele dydaktyczne: wprowadzenie
elementów dramy.
Wszystkie dzieci siedzą w kole; w środku koła znajduje się jedno dziecko,
które jest kamyczkiem. Wszystkie dzieci
mówią wierszyk: Leży sobie kamyk na
środku podwórka, a w kamieniu dziurka, a w tej dziurce co? Dziecko będące
w środku naśladuje jakieś zwierzę.
Reszta dzieci przygląda się i rozwiązuje
zagadkę. Dziecko, które pierwsze odgadnie, wchodzi do środka.
Zabawa ruchowa Znaki
Cele dydaktyczne: reagowanie na
określony sygnał, prawidłowe nazywanie i rozróżnianie podstawowych figur
geometrycznych.
Dzieci otrzymują po jednym znaku,
który zawieszają na szyi. Znaki mają
cztery różne kształty (koło, kwadrat,
trójkąt, prostokąt). Prowadzący włącza
muzykę − dzieci biegają, gdy muzyka
milknie − łączą się w cztery koła, zgodnie z kształtem zawieszonego na szyi
znaku.
Zabawa dydaktyczna
Czarodziejski woreczek
Cele dydaktyczne: prawidłowe rozpoznawanie zabawek za pomocą dotyku.
Ćwiczenie umiejętności dobierania zabawek w pary.
Dzieci siedzą w kole. W środku koła
leży worek. Znajdują się w nim po dwie
takie same zabawki. Dzieci po kolei
wkładają rękę do worka i wybierają po
jednej zabawce. Na podstawie dotyku
odgadują, co to jest, nazywają zabawkę, a potem wyjmują ją sprawdzają,
czy się nie pomyliły. Następnie kładą
zabawki do przygotowanych obok kół
w taki sposób, aby dobrać je parami.
Zabawa dydaktyczna Kogo
schowaliśmy
Cele dydaktyczne: ćwiczenia spostrzegawczości.
Dzieci siedzą w kole. W środku koła
leży koc. Jedno dziecko opuszcza salę,
a w tym czasie pod koc wchodzi 1 − 3

dzieci (na zewnątrz wystają tylko ich
nóżki z kapciami). Dziecko, które opuściło salę, wraca i na podstawie kapci
ustala, kto jest schowany pod kocem.
(Jeżeli jest to za trudne, można poprosić dziecko schowane pod kocem, aby
coś powiedziało).
Zabawa ruchowa Ludzie do ludzi
Cele dydaktyczne: zabawa integracyjna, utrwalająca świadomość poszczególnych części ciała.
Dzieci łączą się w pary, stojąc w luźnej
gromadzie. Prowadzący wymienia: witają się nasze dłonie, witają się nasze
stopy, witają się nasze uszy…, a dzieci
dotykają siebie wymienianymi częściami ciała. Na hasło ludzie do ludzi następuje zmiana partnerów w parach.
Zabawa ruchowa Abrakadabra
Cele dydaktyczne: ćwiczenie skupienia uwagi, zapamiętywania kolejności
poszczególnych ruchów i bierne ich
odwzorowanie.
Dzieci siedzą w kole. Dziecko-czarodziej wstaje, mówi głośno abrakadabra i wykonuje jakiś prosty magiczny
ruch, np. kręci palcem. Kolejne dziecko powtarza magiczne zaklęcie i ruch
poprzednika i dodaje następny ruch,
np. tupanie nogą. Każde dziecko dodaje następny element (wcześniej powtarzając ruchy poprzedników). Kto
pominie podczas pokazywania jakiś
element, wpada w magiczną moc kręgu − wchodzi do środka i czeka jedną
kolejkę.
Zabawa dydaktyczna Kokoszka
Cele dydaktyczne: zabawa kształcąca
słuch.
Jedno z dzieci opuszcza na chwilę salę,
pozostałe zwijają się w kłębki na dywanie.
W chwili powrotu dziecka do sali wyznaczone przez prowadzącego dziecko wydaje dźwięk gdakania. Zadaniem
szukającego jest odgadnięcie, które to
dziecko.
Zabawa dydaktyczna
Dobieraj kapciuszki
Cele dydaktyczne: ćwiczenie na spostrzegawczość, odnajdywanie cech
wspólnych dwóch przedmiotów.
Wprowadzenie do zabawy: Prowadzący opowiada dzieciom historyjkę
o krasnoludkach-figlarzach, które po-
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mieszały wszystkie pary bucików. Całe
szczęście, że krasnoludki potrafią także
pomóc i w związku z tym rano wróciły
do przedszkola, żeby pomóc w uporządkowaniu kapciuszków.
Dwoje wskazanych dzieci opuszcza
salę (otrzymują one kolorowe, krasnalkowe czapki). Pozostałe dzieci tworzą
koło. Zdejmują kapcie i ustawiają pomieszane w środku kółka. Gdy wszystko jest przygotowane, wchodzą dwa
krasnoludki. Każdy z nich bierze jeden
kapeć i wyszukuje do niego parę wśród
pozostałych. Po dobraniu pary krasnoludek staje naprzeciwko dzieci i mówi:
Mam dziś kłopot − kłopot wielki, komu
oddać pantofelki. Dziecko, do którego
należą kapcie podnosi się z miejsca
i dziękuje krasnoludkowi za pomoc.
Zabawa ruchowa Znajdź
swoją mamę
Cele dydaktyczne: zabawa ruchowa,
ćwiczenia szybkiego reagowania na
określony sygnał.
Prowadzący wybiera spośród dzieci kilka mam. Każda mama ma po 5
dzieci. Na hasło: zabawa mamy i dzieci
chodząc swobodnie po całej sali, podskakują w rytm granego przez prowadzącego akompaniamentu. Na hasło:
znajdź swoją mamę dzieci powinny jak
najszybciej stanąć gęsiego za swoją
mamą. Dla urozmaicenia zabawy można kilkakrotnie zmieniać mamy oraz
akompaniament.
Zabawa ruchowa Dotknij czegoś
Cele dydaktyczne: utrwalenie konkretnych cech, kształtów, kolorów itp.
Dzieci biegają swobodnie. Gra muzyka.
Przestaje grać, prowadzący mówi np.:
dotknij czegoś, co jest okrągłe, czerwone. Dzieci odnajdują i dotykają przedmioty o wskazanych cechach. (Podczas
zabawy z dziećmi starszymi możemy
podawać jednorazowo większą liczbę
cech.)
Zabawa ruchowa Bajkowe
pokazywanki
Bez słów, używając tylko gestów
i ewentualnych przedmiotów, należy
pokazać bajkę lub postać z bajki tak,
by druga osoba mogła ją odgadnąć.
Jeśli jest dużo uczestników, można
utworzyć dwie drużyny. Zabawa bardzo twórcza i wzbudzająca pozytywne
emocje.
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Zabawa ruchowa Zwariowane
miny
Dzieci w parach robią różne miny i nawzajem się naśladują; inna wersja: Rozśmiesz mnie! Jedno dziecko rozśmiesza
inne w parach.

Zabawa ruchowa Wężyk
Cały wężyk robi: hop!
Głowa w lewo, w lewo krok.
Do przodu głośno kroki trzy.
Idę na koniec, prowadzisz Ty!
Uczestnicy ustawiają się jeden za drugim i chwytają za ramiona, tworząc
wężyk. Prowadzący stoi pierwszy i zaczyna śpiewać piosenkę, pokazując
ruchy zgodne z jej treścią, a pozostałe
dzieci wykonują je równo z nim:
Cały wężyk robi: hop! – skok obunóż do
przodu.
Głowa w lewo, w lewo krok – przechylamy głowę w lewo i robimy krok
w lewo.
Do przodu głośno kroki trzy – 3 skoki
obunóż do przodu.
Idę na koniec prowadzisz Ty! – pierwsza
osoba wskazuje na osobę za sobą, która ma prowadzić i biegnie na koniec.
Następnie wszyscy ponownie śpiewają piosenkę i następuje zmiana prowadzącego wężyk. Zabawa trwa tak
długo, aż wszyscy uczestnicy będą
prowadzącymi.
Zabawa ruchowa Baba
Jaga patrzy
Jedna osoba jest Babą Jagą, reszta dzieci stoi w wyznaczonym (linia)
miejscu. Baba Jaga jest odwrócona tyłem i ma zakryte oczy swoimi rękami
i powtarza słowa: raz, dwa, trzy, Baba
Jaga patrzy.
W tym czasie dzieci biegną w jej stronę. Baba Jaga po tych słowach odwraca się. Dzieci muszą w tym czasie
zatrzymać się w miejscu, do którego
dobiegły i się nie ruszać. Baba Jaga
chodzi i patrzy, czy nikt się nie rusza
(może też rozśmieszać nieruchomo
stojące dzieci). Ten, kto się poruszy,
idzie na początek (za linię), a reszta
pozostaje na swoim miejscu.
Zabawa ruchowa Stonoga
Dzieci idą gęsiego, trzymając kolegę
z przodu za biodra. Mają szeroko rozstawione nogi i w ten sposób maszerują, kołysząc się z boku na bok. Śpie-

wają lub rytmicznie recytują:
Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga.
Każda inna jej noga, jej noga BĘC! Po
BĘC wszyscy stają z szeroko rozstawionymi nogami, a ostatnia osoba
przechodzi pod nimi (lub się przeczołguje). I rozpoczynamy zabawę od początku.
Zabawa ruchowa
Szukanie przedmiotu
Nauczyciel chowa fant i ustawia
dziecko na linii startu. Potem kieruje,
np.: idź 2 kroki prosto, potem skręć
w lewo, idź 5 kroków, a potem skręć
w prawo. W taki sposób doprowadza
dziecko do przedmiotu.
Zabawa ruchowa Fruwający
kocyk
Prowadzący podrzuca kocyk do góry.
Kto pierwszy wejdzie pod koc, kiedy
ten opadnie na podłogę, wygrywa.
Świetna zabawa ruchowa; dziecko widzi, gdzie kocyk jest podrzucany i tam
stara się znaleźć, kiedy koc upadnie.
Zabawa pozwala się skupić na przedmiocie, a jednocześnie udoskonala samodzielne poruszanie się.
Zabawa ruchowa Kółko
graniaste
Dzieci łapią się za rączki i robią kółeczko. Chodzą dookoła, powtarzając słowa: Kółko graniaste czworokanciaste,
kółko nam sie połamało cztery grosze
kosztowało, a my wszyscy BĘC! W czasie, kiedy dzieci mówią BĘC, wszystkie
dzieci się przewracają na podłogę.
Zabawa ruchowa Pająk idzie
Należy wybrać jedną osobę, czyli pająka. Osoby biorące udział w zabawie,
biegają po dworze, lecz gdy usłyszą
wołanie: Pająk idzie, muszą stanąć nieruchomo. Kto pierwszy się poruszy, odpada z gry. Ostatnia osoba wygrywa.
Zabawa ruchowa Ciuciubabka
Jedna z osób jest Ciuciubabką. Ciuciubabka musi mieć zawiązane oczy,
np. chustą. Pozostałe dzieci, dotykając
Ciuciubabkę muszą nią kręcić dookoła
i powtarzając słowa: Ciuciubabko kręć
się kręć... Po wypowiedzeniu tych słów,
dzieci muszą uciekać, żeby Ciuciubabka ich nie złapała. Można oczywiście
dotykać Ciuciubabkę, ale trzeba uważać, żeby nie zostać złapanym. Osoba,
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która zostanie złapana przez Ciuciubabkę, przejmuje jej rolę.

Scenariusze do zajęć
Metodą Dobrego Startu
Marty Bogdanowicz
Scenariusz 1
Temat: Zabawy z kołem
Cele. Dziecko doskonali:
›› poczucie rytmu, słuch muzyczny,
pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową,
›› kompetencje językowe.
Przebieg zajęć
I. Część wstępna
1. Marsz po obwodzie koła w rytm
muzyki, przywitanie się dzieci przez
podanie prawej ręki koledze po
prawej stronie.
II. Część właściwa
2. Nauka piosenki Dwa kółeczka:
O, jak fajnie i wesoło, dwa kółeczka
krążą w koło,
dwa kółeczka krążą wraz, o jakże to
cieszy nas.
W górę rączki podnosimy, dookoła
się kręcimy,
Jedna nóżką tupniem raz,
O, jakże to cieszy nas,
Drugą nóżką tupniem raz,
O, jakże to cieszy nas.
3. Rozmowa na temat treści piosenki:
– O czym była piosenka?
– Ile było kółeczek?
– Co dzieci podnosiły do góry?
– Czym tupały?
4. Rytmiczne wypowiadanie słów: O,
jak fajnie i wesoło.
›› Zabawa ruchowa: Duże i małe
koła
Nauczyciel umawia się z dziećmi, że
w czasie zabawy będzie pokazywał
koła różnego koloru. Gdy pokaże
koło w kolorze czerwonym, dzieci
dobierają się parami i tworzą koła
dwuosobowe, gdy zobaczą koło
w kolorze żółtym, tworzą jedno
duże koło. W przerwie miedzy tworzeniem kół tańczą w rytm muzyki.
›› Ćwiczenia ruchowo-słuchowe
Dzieci wystukują rytm piosenki na
krążkach, najpierw uderzają palcami, następnie całą dłonią i pięścią.

›› Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe
Nauczycielka zapoznaje dzieci ze
wzorem koła i sposobem wykonania ćwiczenia. Rysuje po kole i równocześnie śpiewa piosenkę. Następnie dzieci rysują koło palcem
prawej ręki w powietrzu, następnie
lewą ręką, prawą nogą i lewą nogą.
Nauczycielka rozdaje tacki z piaskiem, na którym dzieci rysują wzór
i układają duże koło z wstążki.

2. Nauczycielka zaprasza dzieci na
dywan i zapoznaje je z piosenką
Zabawa z chusteczką:
Mam chusteczkę haftowaną,
Co ma cztery rogi,
Kogo kocham, kogo lubię,
Rzucę mu pod nogi.

›› Ćwiczenia słuchowo-ruchowo-wzrokowe
Dzieci siadają w kole. Nauczycielka
podaje pierwszemu dziecku z prawej strony plastikowe koło, które
będzie krążyło, podawane z rąk do
rąk. Dzieci podając je, będą równocześnie mówiły:
Jak to miło i wesoło.
Gdy kółeczko krąży w koło.
Kółko tu, kółko tam,
Kółko krąży nam.

3. Rozmowa na temat piosenki:
– O czym była piosenka?
– Ile miała rogów chusteczka?
– Do czego służy chusteczka?
– Do czego służyła w naszej zabawie chusteczka?

III. Zakończenie
1. Dzieci otrzymują od nauczycielki
wycięte koła kolorowego papieru
różnej wielkości, ich zadaniem ich
jest posegregować je według wielkości.
2. Na zakończenie dzieci maszerują
po kole.
Scenariusz 2
Temat: Bawimy się chusteczką
Cele. Dziecko:
›› rozwija funkcje percepcyjno-motoryczne,
›› ćwiczy małą i dużą motorykę,
›› doskonali słuch muzyczny, poczucie rytmu, koordynację wzrokowo-ruchową.
Przebieg zajęć
I. Część wstępna
1. Dzieci maszerują przy muzyce,
na znak zatrzymują się i witają się
opuszkami palców.
II. Część właściwa
1. Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy. Na dany przez nią znak, dzieci podnoszą prawą rękę do góry,
rysują nią koła w powietrzu i wypowiadają sylabę szu, szu. Na kolejny
znak podnoszą lewą rękę do góry,
machają jak przy pożegnaniu i wypowiadają sylabę pa, pa.

Tej nie kocham, tej nie lubię,
Tej nie pocałuję,
A chusteczkę haftowaną
Tobie podaruję

4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
Dzieci wyodrębniają rym z piosenki
rogi − nogi, pocałuje − podaruję, następnie wyszukują rym do wyrazów
podanych przez nauczycielkę.
›› Zabawa ruchowa Na łące. Dzieci
biegają w rytm muzyki; gdy muzyka się zmienia − spacerują, naśladują zrywanie i wąchanie kwiatów
(wdech nosem i powolny wydech
ustami), mówią a…psik. Dzieci
przechodzą powolnym ruchem
z przysiadu do stania i rozkładają
ręce na boki: kwiaty rosną − ćwiczenia rąk i nóg. Na zakończenie
układają kwiatki z kolorowych
wstążek.
›› Ćwiczenia
ruchowo-słuchowe.
Dzieci siedzą przy stole i wystukują rytm piosenki na wałeczkach,
uderzając jedną ręką w środek
wałeczka. Początkowo wystukują
rytm pięścią, potem wewnętrzną
i zewnętrzną stroną dłoni, a następnie jej brzegiem.
›› Ćwiczenia
ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Dzieci odtwarzają
rytm piosenki poprzez wyklaskiwanie. Następnie nauczycielka pokazuje wzór chusteczki i pokazuje,
jak należy rysować po wzorze,
równocześnie śpiewając. Dzieci
odtwarzają najpierw wzór w powietrzu, prawą ręką, następnie
lewą, prawą nogą, lewą nogą, palcem na czystej kartce i na tackach
z piaskiem. Następnie rysują wzór
mazakami na czystej kartce.
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III. Zakończenie
Zabawa przy piosence Zabawa z chusteczką. Dzieci stoją w dużym kole. Do
środka wchodzi dziecko z chusteczką.

Podczas śpiewania pierwszej zwrotki
dziewczynka z chusteczką maszeruje
po kole w lewo, a dzieci w kole wiązanym idą w prawo. W czasie drugiej

zwrotki dziewczynka biega w podskokach po kole, a dzieci idą w drugą stronę. Na zakończenie zwrotek wymiana
chusteczek pomiędzy dziećmi.

Literatura:
1. Brzezińska A.: Zabawa a postawa twórcza dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 6, 1987.
2. Chauvel D., Michel V.: Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Warszawa 1999.
3. Jaegermann H.: Dobra zabawa to najważniejsze. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 4, 1983.
4. Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Warszawa 2005.
5. Megier D.: Zabawy teatralne w przedszkolu. Warszawa 2000.
6. Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1998.
7. Sajdera J.: Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji. Kraków 2003.
8. Sawicka A.: Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej. Warszawa 1985.
9. Siedlaczek A.: Wpływ zabawy na rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. W: M. Królica: Wybrane problemy rozwoju
i edukacji małego dziecka. Częstochowa 2001.
10. Suchacka B., Suchanek I.: Zabawy tropiące w edukacji przedszkolnej. Kraków 2000.
11. Tyszkowa M.: Rola zabawy tematycznej w rozwoju psychiki dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 2 − 3, 1990.
Aleksandra Wnuk jest nauczycielką w Przedszkolu nr 9 w Będzinie.

Warto wiedzieć!
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Warunki i sposoby realizacji
Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą
sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z
organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas
spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie,
rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego
okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i
na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich
stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do
osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu.
Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie,
a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów. […]
Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych
potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia. […]
Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które
pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu
zdrowy rozwój.
Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących
dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej
mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
zapobiegających wadom postawy.
Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia
własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata,
poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.[…]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 356
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ROLA PYTAŃ W DORADZTWIE
EDUKACYJNO-ZAWODOWYM,
czyli jak usamodzielnić młodego
człowieka?
ANNA CZARLIŃSKA-WĘŻYK
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy,
jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
Thomas Alva Edison (1847–1931) – amerykański wynalazca

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

obejmuje już pracę z najmłodszymi
dziećmi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia
2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675):
§ 2. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania
przedszkolnego, publiczne szkoły, z wyjątkiem artystycznych, oraz publiczne
placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4
ustawy, realizują doradztwo zawodowe
przez prowadzenie zaplanowanych
i systematycznych działań mających
na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2. Działania w zakresie doradztwa
zawodowego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują
preorientację zawodową, która ma
na celu wstępne zapoznanie dzieci
z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
3. Działania w zakresie doradztwa
zawodowego w klasach I – VI szkół
podstawowych obejmują orientację
zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych
postaw wobec pracy i edukacji oraz
pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
4. Działania w zakresie doradztwa
zawodowego w klasach VII i VIII

szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na
celu wspieranie uczniów w procesie
przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,
z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat
systemu edukacji i rynku pracy.
W realizację tych zadań powinni włączyć się wszyscy nauczyciele,
w tym wychowawcy, nauczyciele różnych przedmiotów i zajęć, nauczyciele
świetlicy, biblioteki. Doradca zawodowy w pojedynkę nie jest bowiem w stanie przeprowadzić bezpiecznie i skutecznie wszystkich uczniów i uczennic
przez proces doradztwa zgodnie z zapisami przepisów prawa.
A zatem, co może lub powinien
robić nauczyciel niebędący doradcą zawodowym? Często pytanie to
staje się źródłem niepewności czy
nawet frustracji nauczycieli. Zadają
sobie pytanie: Co ja, jako nauczyciel
przedmiotu, mogę zrobić? Jakie mam
kompetencje? Jak sobie poradzę?
Tym bardziej, że bardzo niewielu nauczycieli doświadczyło osobiście trudów związanych z realizacją procesu
rekrutacyjnego w pełnej formie, tzn.
składania pełnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym CV, listu aplikacyjnego
– poprzedzonego budowaniem Personal branding), udziału w rozmowach
rekrutacyjnych przed pracodawcą lub
komisją rekrutacyjną, udziału w próbie
pracy w nieznanym sobie zespole itp.
Zawód doradcy zawodowego wymaga odpowiedniego przygotowania (kwalifikacje) i wielu kompetencji.
W cytowanym wyżej rozporządzeniu

MEN znajdujemy oczywiście zakres
działania doradcy:
§ 6. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy
na działania związane z realizacją
doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub
pedagogami, programu, o którym
mowa w § 5 ust. 1, oraz koordynacja
jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów
lub pedagogów, w zakresie realizacji
działań określonych w programie,
o którym mowa w § 5 ust. 1;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie,
aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu
kształcenia.
Na stronie: https://mapakarier.org
możemy znaleźć taką np. wypowiedź
doradcy
zawodowego:
Pomagam
w znalezieniu pierwszej pracy, zmianie
dotychczasowej profesji na inną, albo
w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej. Podpowiadam, jakie szkoły, kursy, albo studia należy wybrać, by zdobyć
konkretny zawód. Pomagam też osobom szukającym zatrudnienia wybrać
takie zajęcie, które będzie pasować do
ich umiejętności, zainteresowań, czy stanu zdrowia, a zarazem będzie im dawać
satysfakcję. Jeśli prowadzę zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, w ich
trakcie wspólnie odkrywamy swoje mocne strony, określamy zainteresowania,
zastanawiamy się, jak chcieliby w przyszłości zarabiać na życie. Przedstawiam
im zawody, o których istnieniu do tej pory
mogli nie wiedzieć; pomagam poznać
codzienną pracę przedstawicieli różnych
profesji i uświadamiam, co trzeba zrobić,
żeby móc pracować w tych zawodach.
W ten sposób młodzi ludzie mogą określić, jaki zawód ich interesuje; zdecydować
się na wybór konkretnej szkoły (branżowej, technikum, liceum); zacząć rozwijać
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umiejętności szczególnie ważne na danym stanowisku i przyłożyć się do nauki
tych przedmiotów szkolnych, które przydadzą się w przyszłej pracy. Mogą też odkryć, jak połączyć różne swoje pasje i móc
na nich zarabiać, wymyślić własny zawód
przyszłości, zorientować się, czy podołają
wymarzonej pracy zdrowotnie albo kondycyjnie. Im wcześniej zacznie się myśleć
o wyborze zawodu, tym większe szanse,
że ostateczny wybór będzie trafiony.1
Na cytowanej stronie znajdziemy
opis wielu zawodów (i stale przybywa
opisów kolejnych).
Z powyższego wynika jasno,
w czym mogą nauczyciele pomagać
profesjonalnemu doradcy zawodowemu. Jednym z ważniejszych zadań
szkoły będzie tutaj wspieranie uczniów
w odkrywaniu własnego potencjału
i rozwijaniu zainteresowań, a może nawet pasji. Thomas Alva Edison powiedział: Nie przepracowałem ani jednego
dnia w swoim życiu. Wszystko to była
przyjemność. Słowa wybitnego wynalazcy mogą stać się inspiracją dla młodych do poszukiwania własnej ścieżki.
I tu widzę rolę nauczyciela-wychowawcy, który za pomocą właściwie
skonstruowanych pytań pomaga dociekać i poszukiwać. Nauczyciel powstrzymuje się od dawania gotowych
odpowiedzi, nie przyjmuje roli eksperta ani nawet mentora.
Poniżej prezentuję zestaw pytań
coachingowych, których zadaniem jest
wzbudzić, rozwinąć, odnaleźć i trafnie

zastosować jego [ucznia − przyp. autora] własne zasoby2.
Przykładowe pytania rozwojowe
związane z osiąganiem celów3:
Grupa pytań 1:
›› Co świadczy o możliwości osiągnięcia celu?
›› Co potwierdza, że Twój cel jest realny?
›› Jak rozumiesz realność swojego celu?
Grupa 2:
›› W jaki sposób skontrolujesz, zbadasz postępy w osiąganiu celu?
›› Co będzie potwierdzeniem, że zbliżasz się do celu?

››
››
››
››

Grupa 3:
Czy cel służy Tobie?
W jaki sposób Ci służy?
Komu jeszcze służy?
Co ten cel rozwija?

Grupa 4:
›› Jak jest zbudowany cel?
›› Czy jest zbudowany pozytywnie?
›› Czy nie ma w nim zaprzeczeń, np.
nie będę składał dokumentów aplikacyjnych do technikum?
›› Czy jest konkretny, mierzalny?
›› Co to znaczy, że jest konkretny?
›› Czy został zapisany (i np. umieszczony w widocznym miejscu)?
Grupa 5:
›› Czy inni wiedzą o celu, celach?

›› Kto o nim wie?
›› Jaki jest udział tych osób w osiąganiu Twojego celu?
›› Skąd wiedzą o tym celu?
›› Czy go akceptują?
›› Kogo jeszcze warto/należy poinformować?
›› Kto może pomóc w osiągnięciu
celu?
›› Na czym ta pomoc miałaby polegać?
Grupa 6:
›› Ile czasu zajmie osiągnięcie celu
(zrealizowanie projektu)?
›› Jakie są daty poszczególnych etapów?
›› Kiedy cel zostanie osiągnięty − jakie masz założenie?
›› Jakie są daty graniczne i/lub alternatywne na wypadek nieprzewidzianych trudności / barier?
Nauczyciel może te pytania sortować dowolnie i zgodnie z logiką
zmieniać kolejność grup czy nawet poszczególnych pytań lub dokładać własne pytania pogłębiające.
Najważniejsze, aby uczeń samodzielnie definiował swój cel i określał
własne możliwości rozwoju i doskonalenia. Aby wzbudził w sobie refleksję
i zmotywował się do działania, w czym
może mu pomóc nauczyciel i umiejętnie, życzliwie zadawane pytania.
Pozostaje jeszcze rozróżnienie celu
od efektu. O czym w kolejnej części.

Anna Czarlińska-Wężyk jest konsultantem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, kierownikiem Pracowni Rozwoju Zawodowego Nauczycieli.

Warto wiedzieć!
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 27 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1270), czytamy:
• uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły;
• uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój;
• uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły, społeczności lokalnej i angażują w nie innych;
• uczniowie mają wpływ na kształtowanie szkolnej rzeczywistości;
• uczniowie i rodzice mają wpływ na to, jakie wartości i normy obowiązują w szkole;
• nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają wpływ na to, jakie wartości i normy obowiązują w szkole;
• w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły;
• zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym.
Jolanta Rafał-Łuniewska: Doradztwo zawodowe w szkole https://www.ore.edu.pl/ [dostęp: 25.11.2019]
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https://mapakarier.org/paths/occupation/955/doradczyni-zawodowa/fem [dostęp 13.08.2019 r.]
M. Bennewicz, A. Prelewicz: Coaching. Zestaw narzędzi. Helion, Gliwice 2018, s. 13.
Tamże, s. .55.
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