Szanowni Państwo –
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i Sprzymierzeńcy oświaty
Bardzo często to, co odbiega od doświadczeń, budzi lęk – nie tylko filozofów. Od zawsze narzekamy
na dzisiejszą młodzież, na upadek obyczajów, na rzeczywistość, która nie spełnia naszych oczekiwań.
Zawsze jest coś, co budzi szczególny niepokój – teraz dla znacznej części nauczycieli, socjologów,
psychologów takim wrogiem publicznym nr 1 są media społecznościowe, Internet z całym swoim
przepastnym wnętrzem, aplikacje z grami… Zrzucamy na nie winę za nieczytanie książek przez młodzież,
za zanik kontaktów międzyludzkich, za niemożność skupienia się dzieci. Czy tak jest rzeczywiście? Czy
powody nie są bardziej skomplikowane?
Dla młodzieży świat wirtualny jest równie realny, jak ten, który my za taki uważamy. Kontakty
rówieśnicze, wymiana informacji, zdjęć, myśli, emocji – to wszystko odbywa się na ekranie smartfona.
Jeżeli potraktujemy nowe media, portale społecznościowe itp. wyłącznie jako narzędzia – będziemy
je mogli wykorzystać do swoich celów. Dokładnie tak samo, jak książkę w wersji papierowej, film czy
słuchowisko. Platon obawiał się, że pismo osłabi pamięć, zarażając ją zapomnieniem. Ludzie przestaną
ufać swojej pamięci, a zawierzą znakom pisma. Po co pamiętać, gdy ma się informację uwiecznioną na
papierze (pergaminie, tabliczce…)? Teraz mówimy, że smartfony zabijają pamięć, bo uczeń ma w ręce całą
wiedzę ludzkości. Wystarczy po nią sięgnąć. Tylko co zrobić, żeby zechciał to zrobić?
Młodzi ludzie czytają mało. Nie mają świadomości zagrożeń czyhających w sieci. Wierzą
bezkrytycznie informacjom z Internetu. Nie zdają sobie sprawy, jak bardzo bywają manipulowani. Tylko
czyja to wina?
Przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową w końcu 2017 r. ogólnopolskie badanie czytelnictwa
młodzieży wykazało istotne zmiany względem poprzedniej edycji (za rok 2013). Odnotowano nieznaczny
wzrost czytelnictwa nastolatków w czasie wolnym (z 62% na 65%). Badacze wiążą to zjawisko z popularnością
najnowszych powieści obyczajowych oraz fantastycznych dla młodzieży, które szybko stają się tematami
głośnych ekranizacji, artykułów prasowych oraz ożywionych dyskusji fanów w mediach społecznościowych.
Badania wskazują także na dominację Internetu nad innymi źródłami informacji o książce. Może więc
jednak nie jest tak źle?
W najnowszym numerze kwartalnika znajdziecie Państwo aż 3 teksty poświęcone w jakimś
stopniu tym tematom. Jeden z nich mówi o wykorzystaniu tak odsądzanego od czci i wiary Facebooka do
celów edukacji polonistycznej. Traktując ten portal jako narzędzie wymiany informacji i opinii, możemy
osiągnąć zakładane cele. Czy nas ten tekst przekona? Warto sprawdzić.
Czytajcie Państwo „Forum Nauczycieli” – w wersji papierowej, w wersji elektronicznej, będącej na
naszej stronie. Nie nośnik jest ważny. Piszcie do nas, co Wam się podoba, z czy się nie zgadzacie. Dzielcie
się też Państwo swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami. Uczmy się od siebie nawzajem.
Życzę też Państwu w imieniu swoim i współpracowników pięknej wiosny i radosnych Świąt
Wielkanocnych.
Wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach

Iwona Kruszewska-Stoły

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo!
Ten numer naszego „Forum Nauczycieli” zaczynamy od sprawy pilnej
i ważnej, a mianowicie od informacji o egzaminie ósmoklasisty. Pisze
o nim koordynator egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie, a więc pochodzą z najpewniejszego możliwego źródła.
Czy Facebook jest dobrym medium do propagowania
i popularyzowania czytelnictwa wśród młodzieży? Odpowiedź na to
pytanie znajdą Państwo w artykule opisującym wyniki ciekawych
badań na ten temat przeprowadzonych w szkołach w Gliwicach,
Mikołowie i Będzinie.
Warto też przeczytać tekst na temat nowatorskiej metody nauczania
matematyki opracowanej przez M. Hejnego. Autorka wskazuje na
duże zalety tej metody, jej skuteczność i nieco inną niż tradycyjną rolę
nauczyciela podczas jej stosowania.
Kolejny tekst poświęcony jest aplikacji VOKI, którą można
wykorzystać w znacznym uaktrakcyjnieniu i urozmaiceniu nauczania
różnych przedmiotów.
Że Internet to wspaniałe źródło informacji nie trzeba nikogo
przekonywać. Warto natomiast przekonywać do rozsądnego
i bezpiecznego korzystania z tego źródła. Jak to robić – o tym
jest artykuł, w którym znajdziecie Państwo wiele cennych uwag,
wskazówek i rad na ten temat.
W prawie oświatowym są ciągle zmiany. O tym, co się zmieniło
w przepisach dotyczących wycieczek szkolnych i jakie w związku
z tym rodzą się pytania, przeczytacie Państwo w tekście kolejnym.
O metodzie aktywizującej, jaką jest bez wątpienia debata oksfordzka
napisano już wiele. W naszym artykule jego autorka zwraca uwagę
na jeszcze jeden szczególny aspekt jej stosowania: że porażka
w debacie może być też sukcesem.
I na koniec numeru przeczytacie Państwo nagrodzony III miejscem
scenariusz w VIII Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy
Scenariusz Lekcji Języka Polskiego, organizowanym przez nasz
ośrodek pod patronatem Marszałka Sejmiku Województwa
Śląskiego oraz kilka innych propozycji zajęć z zakresu wychowania
przedszkolnego.
Zapraszamy do lektury!

***
Wszystkim naszym Czytelnikom, Autorom, Współpracownikom
życzymy dobrych, radosnych, ciepłych Świąt Wielkiej Nocy.
Redakcja
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Egzamin ósmoklasisty
– co warto wiedzieć
Izabela Dębecka
Ramy czasowe egzaminu
W kwietniu 2019 r. uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej przystąpią
po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty. Jest on przeprowadzany w formie
pisemnej, w trzech kolejnych dniach
kwietnia. Uczniowie przystąpią do
trzech egzaminów: z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego. Terminy przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów
zostały podane w harmonogramie opublikowanym na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do egzaminu w terminie dodatkowym może przystąpić uczeń, który
z przyczyn losowych lub zdrowotnych
nie przystąpił do egzaminu w terminie
głównym.

Egzamin ósmoklasisty
jest obowiązkowy
– co to znaczy?
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić1, aby ukończyć szkołę. Tego egzaminu nie można
nie zdać, ponieważ nie jest określony

›	Termin główny:
Dzień

Przedmiot

Czas trwania egzaminu

15 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 9.00 język polski

120 minut   

16 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00

matematyka

100 minut

17 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00

język obcy

90 minut

›	Termin dodatkowy:
Dzień

Przedmiot

13 czerwca 2019 (poniedziałek), godzina 11.00

język polski

120 minut   

4 czerwca 2019 (wtorek), godzina 11.00

matematyka

100 minut

5 czerwca 2019 (środa), godzina 11.00

język obcy

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez
ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Czas trwania egzaminu

90 minut

minimalny wynik, jaki uczeń powinien
uzyskać.
Egzamin ósmoklasisty pełni jednak
dwie istotne funkcje:
›	określa poziom wykształcenia ogól-

nego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego
rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację
zwrotną na temat tego poziomu
wykształcenia;
›	zastępuje egzamin wstępny do
szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu
ósmoklasisty z poszczególnych
przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych
miejsc w danej szkole.
Podczas egzaminu z każdego
przedmiotu uczniowie otrzymają arkusz egzaminacyjny składający się
z zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz
karty odpowiedzi. Z arkuszami egzaminacyjnymi z poszczególnych przedmiotów można się zapoznać na stronie
internetowej CKE.

Struktura arkusza
egzaminacyjnego
Na stronie CKE można znaleźć
zarówno przykładowe arkusze egzaminacyjne, jak i arkusze opracowane
z myślą o egzaminie próbnym przeprowadzonym w szkołach w dniach
18., 19. i 20. grudnia 2018. W materiałach egzaminacyjnych obok arkuszy
standardowych zamieszczono również arkusze dla uczniów, którzy mogą
korzystać z dostosowanych form egzaminu. Do arkuszy z języków obcych
nowożytnych dołączono oprócz transkrypcji również pliki dźwiękowe, dzięki którym egzamin próbny można było
przeprowadzić w warunkach zbliżonych do egzaminu w sesji głównej.
Pakiet materiałów opublikowanych
na stronie internetowej CKE zawiera również zasady oceniania zadań
otwartych ze wszystkich przedmiotów

1
1. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo − odpowiednio − zwolniony lub zwolniona oraz maksymalny wynik, tj. 100% (wynik procentowy) oraz 100 (wynik na skali centylowej).
2. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje także uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
3. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
4. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł
przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.
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egzaminacyjnych. Są one pomocne
nie tylko dla nauczycieli oceniających prace egzaminacyjne, ale i dla
uczniów, którzy chcieliby zapoznać się
z kryteriami oceniania poszczególnych
zadań. Godne polecenia są również
Materiały dodatkowe w wersji filmowej
(https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/), zawierające informacje ogólne o egzaminie
ósmoklasisty oraz o egzaminach z poszczególnych przedmiotów zdawanych w tej sesji egzaminacyjnej.

R

R
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karta odpowiedzi

zeszyt zadań egzaminacyjnych

Typy zadań na egzaminie ósmoklasisty
Język polski
Wszystkie arkusze egzaminacyjne zawierają obok zadań zamkniętych zadania otwarte. Na egzaminie z języka polskiego
uczniowie będą mogli wykazać się umiejętnością napisania tekstu użytkowego, np.2:
Zadanie 11. (0–3)
W Twojej szkole organizowane jest spotkanie z autorem książek o Henryku Sienkiewiczu. Zredaguj ogłoszenie na szkolną stronę internetową, w którym zachęcisz koleżanki i kolegów do udziału w tym spotkaniu. Użyj dwóch argumentów.

Uwaga: W ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Zadaniem uczniów będzie również napisanie wypracowania na temat, który będą mogli wybrać spośród dwóch propozycji podanych w arkuszu. Podczas egzaminu próbnego uczniowie mogli zdecydować się na jeden z następujących tematów:
Zadanie 20. (0–20)
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.
Temat 1.
Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów lektury obowiązkowej z bohaterem innego utworu literackiego. Spotkanie to
będzie początkiem wspólnej przygody, która zmieni losy jednego z nich. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną
lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
Temat 2.
Chodzenie z głową w chmurach to nieodłączna cecha młodości. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy okres młodości wybranego
bohatera lektury obowiązkowej oraz bohatera innego utworu literackiego to był tylko czas marzeń i beztroski. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 200 wyrazów.

W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego zostanie zamieszczona lista lektur obowiązkowych, co z pewnością będzie pomocne dla uczniów. W latach 2019 – 2021 na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych
tylko dla klasy VII i VIII.
Matematyka
Na egzaminie z matematyki uczniowie będą rozwiązywali więcej niż na egzaminie gimnazjalnym zadań praktycznych,
zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Oto przykłady zadań tego typu3:

2
3

Temat zaczerpnięto z arkusza z języka polskiego przygotowanego na próbny egzamin ósmoklasisty.
Przykłady zadań pochodzą z arkusza z matematyki przygotowanego na próbny egzamin ósmoklasisty.
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Zadanie 1. (0–1)
Firma przesyłkowa Wielpak korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów. Maksymalne
wymiary prostopadłościennej paczki, którą można nadać za pośrednictwem tej firmy, wynoszą 38 cm × 41 cm × 64 cm, a masa przesyłki
nie może być większa niż 25 kg.
W tabeli zapisano wymiary i masę czterech paczek.
Nr paczki

Wymiary

Masa

1

37 cm × 41 cm × 66 cm

23 kg

2

38 cm × 38 cm × 59 cm

25 kg

3

35 cm × 40 cm × 64 cm

26 kg

4

26 cm × 39 cm × 63 cm

22 kg

Które z tych paczek mogą być nadane przez paczkomat tej firmy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Tylko 1, 2 i 4.

B. Tylko 2 i 3.

C. Tylko 3 i 4.

D. Tylko 2 i 4.

E. Tylko 4.

Zadanie 19. (0–3)
Agata postanowiła przygotować kartkę okolicznościową w kształcie prostokąta, ozdobioną wzorem dokładnie takim, jak przedstawiony
na rysunku. Kartka ta będzie miała wymiary 15 cm × 18 cm. Do jej ozdobienia Agata chce użyć jednakowych kwadratów, których bok
wyraża się całkowitą liczbą centymetrów. Niektóre z tych kwadratów będzie musiała przeciąć na dwie lub na cztery jednakowe części.

Oblicz maksymalną długość boku jednego kwadratu. Do obliczeń przyjmij przybliżenie √2 ≈ 1,4. Zapisz obliczenia.

W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki zamieszczono również takie zadania, w których uczeń będzie mógł się wykazać umiejętnością uzasadniania odpowiedzi.
Zadanie 7. (0–1)
Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę x, a Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych
tysięcy i otrzymał liczbę y.
Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź A (Tak) albo B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

A.

Tak
ponieważ

B.

Nie

1.

początkowa liczba Moniki jest mniejsza od początkowej liczby Pawła.

2.

cyfra tysięcy każdej z początkowych liczb jest taka sama.

3.

otrzymane zaokrąglenia różnią się o 500.

5

O egzaminie ósmoklasisty – informACJE OKE w Jaworznie
Zadanie 17. (0–2)
Na pozalekcyjne zajęcia sportowe zapisanych jest 37 osób. Uzasadnij, że w tej grupie są co najmniej 4 osoby, które urodziły się w tym
samym miesiącu.

Język obcy nowożytny
Podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego uczniowie będą rozwiązywali zadania w jednym arkuszu opracowanym na jednym poziomie. Zadania egzaminacyjne, zamknięte i otwarte, będą sprawdzały umiejętności uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych
oraz konstruowania wypowiedzi pisemnej. Oto przykłady zadań otwartych, sprawdzających wymienione umiejętności, które uczniowie rozwiązywali podczas egzaminu próbnego4:
Zadanie 3. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej dotyczącej możliwości wystąpienia w filmie. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić
w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.

YOUNG ACTORS NEEDED
The main character of the film is a famous 3.1.
The scenes in Poland are going to be filmed in two 3.2.
The director is looking for teenage boys who are good at swimming and can
3.3.
.
In the photo you must wear 3.4.
.

.
.

Transkrypcja
Woman:	This is European Teenage Radio. Now we’ve got some news for our listeners from Poland. You have a chance to appear
in a new film with a character we all know. Any ideas who it may be…? No…? It’s not a magician or a superhero. It’s
a film about a famous secret agent. So you can expect fast cars and a lot of action. Most scenes are going to be filmed in
Warsaw, but some also in Cracow. The director is looking for boys aged 14 or 15. What’s important is that you must be
a good swimmer and you also have to speak English. If you’re interested, send your CV and a photo of yourself in a suit to
office@warner.com by 24th January. Swimming costumes or sports clothes are not acceptable. The film studio is waiting
for your e-mails.

Zadanie 6. (0–3)
Uzupełnij dialogi 6.1.–6.3. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy
uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
6.1.

4

X: I’d like to book a table for tonight.
Y: No problem.
X: Just two.

6.2.

X: It’s so hot in here.
Y: Sure. I was going to do it myself.

6.3.

X: Excuse me,
Y: It’s a quarter past seven.

people?
the window?
?

Podano przykłady zadań z języka angielskiego, ponieważ największa grupa uczniów klas ósmych zadeklarowała chęć przystąpienia do tego egzaminu.
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Zadanie 13. (0–4)
Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.–13.4.).
Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.
13.1.

I didn’t win the race because I was too slow.
FAST
I wasn’t

to win the race.

13.2.

Bob invited me to his birthday party yesterday.
INVITED
I
to Bob’s birthday party yesterday.

13.3.

I last went to the theatre in December 2016.
TWO
I haven’t been to the theatre

13.4.

.

How long are you going to stay here?
TIME
are you going to spend here?

Zadanie 14. (0–10)
Od niedawna uczęszczasz na kurs języka hiszpańskiego. W e-mailu do koleżanki z Anglii:
• poinformuj, co robicie podczas zajęć językowych
• opisz swojego nauczyciela na tym kursie
• napisz, jak zamierzasz wykorzystać znajomość języka hiszpańskiego w przyszłości.
Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku
wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu z języka obcego nowożytnego będą mogli wybrać jeden z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński oraz włoski. Uczeń może jednak wybrać tylko ten
język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty
Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator o danym egzaminie od
roku szkolnego 2018/2019. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych dostępne są:
› Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
› Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019
› Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019
›	Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019
›	Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019
› Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019
›	Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019
› Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019
›	Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019.
Informatory o egzaminie ósmoklasisty zostały przygotowane i ogłoszone również w wersjach dla uczniów z niepełnosprawnościami:
›	dla uczniów niewidomych (w postaci czarnodruku),
›	dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących,
›	dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
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O egzaminie ósmoklasisty – informACJE OKE w Jaworznie
Dostępny jest również informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w językach mniejszości narodowych – białoruskim, hebrajskim, litewskim, niemieckim, ormiańskim, słowackim i ukraińskim, w języku mniejszości etnicznej – łemkowskim
i w języku regionalnym – kaszubskim.
Każdy informator zawiera opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. W arkuszach egzaminacyjnych mogą jednak wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w informatorze jako przykładowe. Skutecznym sposobem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty jest zatem opanowanie wiadomości i umiejętności
umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z podstawy programowej.
Warunki przeprowadzania egzaminu można dostosować do potrzeb ucznia. W tabeli poniżej zamieszczono informację
o dokumentach, na podstawie których uczniowi przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty.
Dokument

Grupy uczniów,
którym przysługuje dostosowanie

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie: słabosłyszący i niesłyszący, słabowidzący i niewidomi z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

Uczniowie: z czasową niesprawnością rąk, z przewlekłymi chorobami,
chorzy lub niesprawni czasowo

Opinia rady pedagogicznej

Uczniowie: którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, z zaburzeniami komunikacji językowej, o których mowa
w art. 165 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcy)

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym po- Uczniowie: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją,
radni specjalistycznej
dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami komunikacji językowej
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Uczniowie z chorobami przewlekłymi

Wyniki egzaminu
Zgodnie z harmonogramem, wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r., a 21 czerwca uczniowie otrzymają zaświadczenia i informację o egzaminie. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
będzie obejmować wynik egzaminu:
›	z języka polskiego,
›	z matematyki,
›	z języka obcego nowożytnego.
Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej. Wynik
w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja
Egzaminacyjna.
Po ogłoszeniu wyników egzaminu uczeń i jego rodzice będą mieli prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej danego ucznia. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Formularz wniosku jest dostępny w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Miejsce i czas wglądu ustala dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2021/2022
Od 2022 r. ósmoklasista przystąpi do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
›	języka polskiego,
›	matematyki,
›	języka obcego nowożytnego,
›	jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
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O egzaminie ósmoklasisty – informACJE OKE w Jaworznie
Informatory o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru zostaną ogłoszone do 1 września 2020 r. (art. 267 ust. 2
pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
Od 2020 r. dostępne będą również informatory o egzaminie ósmoklasisty z tych przedmiotów w językach mniejszości
narodowych – białoruskim, hebrajskim, litewskim, niemieckim, ormiańskim, słowackim i ukraińskim, w języku mniejszości
etnicznej – łemkowskim i w języku regionalnym – kaszubskim.

Akty prawne
Szczegółowe kwestie związane z egzaminem ósmoklasisty określono w poniższych aktach prawnych.
Akt prawny

Regulowane kwestie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Zasadnicze regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoDz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)
klasisty, m.in. przedmioty egzaminacyjne, dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, unieważnienia,
wglądy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia Szczegółowe regulacje organizacyjne i administracyjne dotyczące
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowa- przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
dzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
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)

Wymagania ogólne i szczegółowe, określające zakres wiadomości
i umiejętności, których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie
ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Izabela Dębecka jest koordynatorem egzaminów z języka niemieckiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie.

Warto wiedzieć!
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
3.	Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wpisana osoba, która:
1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się
w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu;
2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole
publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej
trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela;
4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną,
zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może również być
wpisana osoba, która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego
oraz:
1) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo
2) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia
zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 Ustawy − Prawo oświatowe, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4. (…)
9. W przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie ustalonym w przepisach prawa, biorą udział egzaminatorzy
i nauczyciele, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie − także pracodawcy lub upoważnieni przez nich
pracownicy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 Ustawy − Prawo oświatowe, lub
upoważnieni przez nich pracownicy. W przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać udział nauczyciele akademiccy.
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o edukacji polonistycznej

Lajkowanie literatury.
Literatura a Facebook
– (nie)bezpieczne związki?
Ewelina Zygan
Stan czytelnictwa w Polsce
a perspektywa
(nowych) mediów
Regularnie prowadzone badania
i raporty od lat informują o niezadowalających statystykach związanych z czytelnictwem w Polsce. Nie truizmem,
a smutnym stwierdzeniem faktu będzie
przywołanie tezy, iż stan czytelnictwa
znacznie się pogarsza. Z perspektywy
czasu, w tym przypadku od roku 2004,
zauważalny jest spadek liczby osób deklarujących przeczytanie chociaż jednej
książki w roku. W tymże roku odsetek
ten wynosił 58% (dla osób deklarujących przeczytanie choć jednej książki)
oraz 22% (dla osób czytających siedem
bądź więcej książek w ciągu roku).
W 2016 r. wynosiły one odpowiednio
37% oraz 10%.
Nieco optymistycznej przedstawia się czytanie jakichkolwiek tekstów dłuższych niż 3 strony, bowiem
potwierdziło to 46% badanych – tyle
samo, co w 2015 r. Ponadto, co druga
osoba wśród książek, które przeczytała,
wskazała audiobooki bądź e-booki, co
z kolei oznacza, iż coraz częściej uczestniczymy w kulturze słowa pisanego bez
pośrednictwa druku. Tendencja ta stale
wzrasta, co potwierdzają wyniki badań
nad czytelnictwem prozy – z biegiem
czasu coraz mniej osób sięga po ich tradycyjną formę papierową, a coraz więcej korzysta z niej za pośrednictwem
Internetu [15]. Tradycyjna forma książki
drukowanej musi więc niejako mierzyć
się z nowoczesnymi multimedialnymi
i rosnącymi tekstowymi komunikatami,
które do każdego z nas docierają za pośrednictwem różnorodnych nośników.
Wniosek, jaki z tego płynie, może
brzmieć: badania recepcji (w tym oczywiście literatury) nie są już w stanie
obyć się bez śladów obecności tekstów
w Internecie [12, s. 22]. Do głosu zaczyna stopniowo dochodzić nowe po-
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kolenie – pokolenie, dla którego nowe
media stały się nieodłączną częścią życia, a literatura zaczęła funkcjonować
już nie tylko w postaci drukowanej,
ale przede wszystkim – elektronicznej.
Literatura, pojawiając się w nowych
mediach, niejako implikuje wkraczanie w nowy, kolejny już etap naszej
kultury [24]. Zyskuje ona nową postać
– cyfrową, która od nowego, ale i starego czytelnika wymaga tzw. zdolności
cyfrowego myślenia, polegającej, jak
słusznie zaznacza Katherine Hayles,
na dostrzeżeniu specyfiki sieciowych
i programowych mediów, bez jednoczesnego odcinania się od bogatej tradycji
literatury [24, s. 61; 26]. Dzięki – czy raczej – poprzez owe zmiany w obrębie
tradycyjnej lektury zaczynają wyodrębniać się dwa skorelowane ze sobą
dyskursy, mianowicie dyskurs stricte
literacki oraz nowszy – digitalny. O ile
pierwszy umieszcza odbiorcę w świecie fikcji, o tyle drugi sytuuje go w przestrzeni wirtualnej. Niemniej obszarem
odniesienia, w związku z interesującą
nas tematyką, niezmiennie pozostaje
literatura [29].
W związku z niepowstrzymanym
tempem owych zmian, polonistycznej edukacji literackiej zostaje niejako narzucone zajęcie adekwatnej do
danych zmian postawy, bowiem jeśli
przyjąć tezę, że edukacja winna służyć m.in. wychowaniu młodego pokolenia i przygotowaniu go do życia
w społeczeństwie, które jednocześnie
funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej,
to tak uzasadnione, jak i istotne jest,
by nauczanie odbywało się w obu tych
obszarach [8, s. 30]. Należy powziąć
refleksję nad potrzebami, sposobami
oraz celami nauczania wobec perspektyw nowych multimediów, niewykonalne jest bowiem odizolowanie szkoły
od wpływów zewnętrznych. Współczesna edukacja literacka stanęła w obliczu licznych zmian cywilizacyjnych,

jakie wymagają od niej umiejętności
sprawnego poruszania się w przestrzeni internetowej [12, s. 14; 30, s. 306]. Jej
zadaniem jest m.in. uporanie się z dość
fragmentaryczną informacją internetową, którą należałoby powiązać w pewną całość.
Stała obecność Internetu w codziennym życiu nastolatków jest konstytutywnym już czynnikiem, wywołującym
realne skutki w postaci trwałych zmian
w ich świadomości. Liczne badania wykazują, że młodzi ludzie w odmienny
od starszego pokolenia sposób czytają
różne teksty i inaczej postrzegają oraz
doświadczają otaczającej ich rzeczywistości. Jeśli więc szkoła chce nadążyć
za globalnym nastolatkiem i uczynić
z siebie miejsce atrakcyjne (ze względu na prezentowane w niej treści) dla
młodego człowieka, to nie powinna
w żaden sposób abstrahować od szeroko rozumianej sfery multimedialnej,
a odwrotnie – adaptować ją z obszaru
digitalnego do szkolnej rzeczywistości
oraz podjąć próby adekwatnego wykorzystania narzędzi jakie proponuje –
również w edukacji polonistycznej. To
bowiem, co dla młodzieży uchodzi za
atrakcyjne, może jednocześnie okazać
się pouczające. Szkoła zatem powinna
brać pod uwagę nie tylko intelektualne potrzeby młodzieży, ale również jej
rzeczywiste zainteresowania [21, s. 250;
20, s. 306]. Ponadto nauczyciel, który
pragnie w procesie nauczania wyzwolić w uczniach otwartość i zachęcić do
autentycznego dialogu, odwołującego się do aktualnej sytuacji kulturowej młodzieży, niejako zmuszony jest
do zapoznania się z tym, co niesie ze
sobą medialno-wirtualna rzeczywistość doby ponowoczesności; ponadto nawet, jeśli polonista ma do mediów stosunek ambiwalentny, nie może
w żadnym wypadku ich lekceważyć [28,
s. 306].

Literatura a Facebook
– czy aby na pewno
(nie)bezpieczne związki?
Nieraz nawet na gruncie akademickim można posłyszeć głosy, iż nowe
media przyczyniają się do alienacji
i wykluczenia młodych ludzi z realnej
rzeczywistości. Dlatego bardzo często
niewłaściwie stawia się akcenty i przedstawia tylko jedną stronę funkcjonowa-

o edukacji polonistycznej
nia cyfrowego młodzieży – oczywiście
uwypuklając tę negatywną. Uważam,
iż adekwatne do dzisiejszych czasów
będzie bardziej pobłażliwe spojrzenie na nowe media oraz spróbowanie
odnalezienia w nich elementów, które
mogą pozytywnie wpłynąć na psychofizyczną kondycję młodego człowieka.
Można stwierdzić, iż korzystanie
z cyfrowych mediów stało się niejako
wyznacznikiem stylu życia oraz funkcjonowania dzisiejszej młodzieży, dlatego też coraz częściej to właśnie tzw.
portale społecznościowe stają się obszarem licznych badań naukowych.
Dla wielu polskich nastolatków głównym obszarem wirtualnej aktywności
jest przede wszystkim portal Facebook
[25, ss. 14, 18]. W związku z tym, coraz
częściej można posłyszeć, iż jeśli nie posiada się konta na Facebooku, to się nie
istnieje, co oczywiście nie jest prawdą,
niemniej w znacznym stopniu korzystanie z portalu może niejako ułatwić
funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, w jakiej żyjemy. Mimo że serwis
Facebook nastawiony jest głównie na
komunikację i dostarczanie rozrywki, to
może również stanowić miejsce spotkania z ogromnymi pokładami literackiej
twórczości przeróżnych autorów. Dlatego też Instytut Monitorowania Mediów
(IMM) sprawdził, jakie miejsce zostaje
przypisane książce w tym – być może
nietypowym dla niej, a z pewnością naturalnym już dla internautów – środowisku, tj. w mediach społecznościowych.
Od początku 2014 r. w mediach
tego typu pojawiło się niemalże 26 tysięcy deklaracji czytelnictwa, a około
15 tysięcy osób podzieliło się opiniami na temat przeczytanych książek.
Jak wiadomo – użytkownicy różnych
mediów społecznościowych na dużą
skalę angażują się w deliberacje związane z ich zainteresowaniami – jak się
okazuje, dotyczy to również literatury:
Dyskusje prowadzone wśród internautów o rekomendowanych przez nich
tytułach czy terminach zbliżających się
premier ulubionych książek, stanowią
również źródło informacji na temat samego czytelnictwa [7].
Najpopularniejsze wśród użytkowników mediów społecznościowych kategorie książkowe to kolejno: powieści
1
2

(ok. 14%), biografie i autobiografie (ok.
13,5%), kryminały (12,6%), coraz to popularniejsze na rynku wydawniczym
opowiadania (11,8%) oraz horrory
(7,8%). Kobiety najchętniej czytają poradniki i romanse.
Ze wspomnianego wyżej raportu
dla IMM wynika, iż zdecydowanie najpopularniejszym miejscem dyskusji
na temat przeczytanych książek w mediach społecznościowych jest w pierwszej kolejności właśnie Facebook (37%
wszystkich wzmianek), a następnie:
forum.wizaz.pl (21%) oraz netkobiety.
pl (16%) [7].
W jaki sposób do powyższych danych powinna ustosunkować się polonistyczna edukacja literacka? Biorąc
pod uwagę to, iż media społecznościowe są coraz bardziej oddziałującą
na życie młodego człowieka instancją,
szkoła również może na tym skorzystać
– jeśli tylko wykorzysta propozycje, jakie ze sobą przynoszą.

Wykorzystanie (nowych)
mediów w polonistycznej
edukacji literackiej
Podczas pewnego seminarium,
przeprowadzonego na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, jeden z prelegentów postawił tezę, iż czytanie literatury przez młodzież odchodzi do
lamusa, a sama literatura w przestrzeni
Internetu to pustka, która na domiar
tego stale się powiększa. Tak dogmatyczne stwierdzenie spotkało się z jednej strony z aprobatą, z drugiej zaś
z falą krytyki – czy w istocie jest tak bowiem rzeczywiście? Sądzę, że jest dziś
jednak nieco inaczej – jeśli owa pustka
w ogóle istnieje, to – moim zdaniem –
nieustannie się zapełnia.
W jaki więc sposób można usprawnić propagowanie czytelnictwa wśród
młodzieży za pomocą mediów, o których mówimy? W odpowiedzi na to pytanie przedstawię jedną z takich stron
obecnych na portalu Facebook oraz
pokrótce omówię, w jaki sposób funkcjonuje, na czym się opiera.
Strona ta jest nazwana cytatem
– incipitem wiersza Jacka Podsiadły:
Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi,
ze wzruszeń – wzruszenie ramion. Jej ad-

ministratorem, tj. osobą odpowiedzialną za m.in. część merytoryczną witryny,
jest Malwina Luksander. Sama strona
ma charakter społeczno-kulturalny,
a jej (być może nieuświadomionym)
zadaniem okazuje się rozpowszechnianie twórczości literackiej licznych
twórców. Sukcesywnie pojawiają się
na niej nowe wpisy lub zdjęcia większych bądź mniejszych fragmentów
prozy czy wierszy, do których mają
możliwość odniesienia się lub skomentowania użytkownicy oraz osoby
sympatyzujące z ową stroną. Warto
wspomnieć, iż witryna ta ma ogromny
zasięg, bowiem polubiło ją już ponad
315 tysięcy użytkowników(!)1, a liczba ta stale wzrasta. W obrębie strony
zamieszczane są fragmenty tekstów
autorów, których utwory rzadko czyta się w szkole; takich, o których być
może nawet uczniowie nigdy nie słyszeli. Widać, że wybór literatury nie jest
przypadkowy, a świadczy o literackim
guście administratorki strony, bowiem
możemy się tam spotkać z twórczością
Iwaszkiewicza, Szymborskiej, Borszewicza, przez Kunderę po Stasiuka, na
Konwickim kończąc – oczywiście nie
sposób jest wymienić tej świetnie zróżnicowanej plejady autorów.
Jakie to ma znaczenie dla czytelnictwa młodzieży? Przed przystąpieniem
do badań wyszłam z założenia, iż fragmenty umieszczane na jakieś stronie
na Facebooku, jeśli spotkają się z aprobatą uczniów i w jakiś sposób przemówią do ich wrażliwości, to zwiększy się
prawdopodobieństwo sięgnięcia przez
nich po całą książkę/tomik danego
twórcy. Oczywiście nie chodzi tu o figurę pars pro toto, bynajmniej nie o to,
by częścią zastąpić całość, ale by przez
część sięgnąć po całość.

Prezentacja wyników badań
Wyniki badań, jakie poniżej przedstawię, przeprowadziłam w trzech niezależnych szkołach z województwa
śląskiego (Gliwice, Mikołów, Będzin),
badanymi była natomiast młodzież
szkół średnich – dokładniej, trzech liceów ogólnokształcących2. Samo badanie
miało wykazać m.in. to, czy Facebook
jest dobrym medium do propagowania

Dokładniej 315 855 osób lubi tę stronę. Stan na dzień: 22.07.2018 r.
W badaniu wzięło udział 140 respondentów.
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i popularyzowania czytelnictwa wśród
młodzieży.
Pierwsze pytanie, na które odpowiadali uczniowie, dotyczyło popularności
oraz znajomości przez nich niektórych
stron poświęconych literaturze, obecnych na Facebooku. Statystyki wyglądają następująco:

Następne pytanie brzmiało następująco: Jeśli znasz którąś ze stron podanych w tabeli, to czy masz ją „polubioną”
na Facebooku? Jeśli tak, napisz, co Cię do
tego skłoniło. Oto niektóre wypowiedzi
uczniów:
›	Tak, zaintrygowała mnie treść jednego z postów. Chciałam być na bieżąco;

Kolejnym pytaniom pragnęłabym
poświęcić nieco więcej uwagi, bowiem
stanowią niejako punkt kulminacyjny
i samą przyczynę całego przedsięwzięcia. Czwarte pytanie było następujące:
Czy przytrafiła Ci się kiedyś sytuacja, że
na jakiejś stronie na Facebooku związanej z literaturą, przeczytałeś/aś ciekawy

Tabela 1. Znajomość stron poświęconych literaturze na portalu Facebook przez uczniów liceów ogólnokształcących.
Fanpage
Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki

Stopień znajomości
41%

Czytanie nie boli

37%

Czytelniczy.pl.

31%

Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam więcej niż jedną książkę rocznie

28%

Polecam poczytać Szymborską

23%

Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka

22%

Poeci przeklęci

21%

Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń − wzruszenie ramion

17%

Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?

15%

Pesymizm pozwala oszczędzić sobie rozczarowań

15%

Polecam poczytać Mrożka

14%

Polecam poczytać Muminki

12%

Polecam poczytać Baczyńskiego

9%

Polecam poczytać Konwickiego

6%

Polecam poczytać Wojaczka

6%

Polecam poczytać Hłaskę

5%

Najbardziej popularną i rozpoznawalną stroną wśród młodych internautów okazała się strona Nie jestem
statystycznym Polakiem, lubię czytać
książki, która jednak nie przytacza fragmentów z twórczości danych autorów;
poświęcona jest natomiast przede
wszystkim popularyzowaniu konkretnych tytułów, jak i wzmiankowaniu
o nadchodzących czy aktualnych premierach czytelniczych. Zwróćmy również uwagę, iż wbrew pozorom, bardzo
wielu uczniów spotkało się bądź sukcesywnie odwiedza strony poświęcone konkretnym twórcom, takim jak np.
Szymborska.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy
poza wymienionymi stronami uczniowie znają jeszcze inne, jeśli tak – zostali
poproszeni o ich wymienienie. Wykazali się oni niebywałą znajomością takich witryn, bowiem wymienili ich aż
12, a wśród nich np. strony: Cyniczny
romantyzm, Czytam.pl czy Strefa czytelnicza.
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›	Tak, interesujące cytaty z książek
oraz
›	Tak, skłoniło mnie do tego to, że często na takich stronach można znaleźć dużo ciekawych fragmentów
i dzięki temu można wybrać jakąś
dobrą książkę.
Jak widzimy, nawet krótkie fragmenty literackie są w stanie zmotywować uczniów do sięgnięcia po całą
lekturę. Myślę, że polonista informację
tę mógłby wykorzystać w dydaktyce
literackiej – poprzez odpowiednio dobrane, a nawet kontrowersyjne fragmenty może rozbudzić w uczniach ciekawość dotyczącą np. dalszych losów
bohaterów jakiejś książki, co finalnie
skutkować może większą motywacją
w sięgnięciu po całość utworu.
Inne pytanie dotyczyło tego, czy
uczniowie mogliby polecić daną stronę
swoim rówieśnikom. Respondenci zdecydowanie to potwierdzili – większość
badanych bezapelacyjnie by to zrobiła.

fragment jakiegoś dzieła i poprzez to
sięgnąłeś/aś po całość utworu? Jeśli tak,
napisz, proszę, jaką.
Zdecydowana większość uczniów
wskazywała na literaturę fantasy oraz
książkę Mleko i miód Rupi Kaur. Pojawiały się jeszcze takie tytuły, jak: Samotność w sieci, Buszujący w zbożu,
#Wstydźsię, Igrzyska śmierci, twórczość
Collena Hoovera (Zły Romeo, Hopeless, Loosing hope, November 9), wiersze Wisławy Szymborskiej czy nawet
Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Myślę, iż są to na bardzo cenne
informacje dla nauczyciela polonisty,
ma on bowiem możliwość wykorzystania ich jako np. propozycji literatury nadobowiązkowej dla swoich
uczniów.
Kolejne pytanie brzmiało: Czy Twoim zdaniem, strony popularyzujące literaturę na portalu Facebook zwiększają
szansę czytelnictwa wśród Twoich rówieśników i młodzieży? Odpowiedź uzasadnij.

o edukacji polonistycznej

Wykres 1. Czy Facebook zwiększa szanse czytelnictwa – udział procentowy
odpowiedzi uczniów.
Co zaskakujące, aż 83% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na
powyższe pytanie. Interesujące jest to,
że nawet uczniowie, którzy odpowiedzieli przecząco (5%), przytaczali tytuły, z jakimi spotkali się na stronach na
Facebooku, po które później sięgnęli!
Przytoczmy choćby wypowiedzi trzech
uczniów:
›	Moim zdaniem zwiększają one szansę czytelnictwa wśród młodzieży,
ponieważ moi rówieśnicy większość
czasu spędzają, przeglądając strony
internetowe. Jest to większa szansa
na znalezienie literatury, która ich
zainteresuje.
›	Z pewnością popularyzują, pokazując jakiś fajny fragment można kogoś
zachęcić do przeczytania książki.
›	Uważam, że tak. Takie strony mogą
spopularyzować czytanie choćby nawet poprzez wstawianie cytatów.
Kolejne pytanie było ściśle skorelowane z poprzednimi, dotyczyło bowiem
opinii uczniów na temat tego rodzaju
popularyzowania literatury. Większość
badanych oceniało go bardzo wysoko, argumentując to przede wszystkim
tym, iż młodzi ludzie większość czasu
spędzają właśnie w przestrzeni internetowej, liczne ich grono posiada konto
na omawianym tu portalu oraz wskazywało na ogromny zasięg postów, który
przyczynia się do powiększania grona
odbiorców. Odpowiadając na pytanie,
gdzie najczęściej uczniowie spotykają
się z literaturą w przestrzeni Internetu,
większość również wskazywała witrynę
Facebook oraz nadmieniała o specjalistycznych stronach poświęconych danej twórczości.

Ku rozwiązaniom praktycznym
W jaki sposób nauczyciel polonista
mógłby owe informacje wykorzystać
w praktyce szkolnej? Przedstawię dwie
propozycje.
Mógłby podzielić zespół klasowy na
grupy i zlecić im, by założyli tzw. fanpage różnych lektur oraz by sukcesywnie
opisywali i umieszczali na nim jakieś
ciekawe – z punktu widzenia uczniów –
adnotacje, notatki, informacje3. Przedsięwzięcie to może przybrać formę
konkursu na najciekawszą, najbardziej
oryginalną, jak i najaktywniejszą stronę poświęconą danemu utworowi4.
Oczywiście wszystko winno być zgodne z metodą projektu, która uwzględnia następujące etapy: wybór tematu
projektu (nauczyciel podaje zakres
zagadnień, z których uczniowie wybierają szczegółowy temat), przygotowanie instrukcji (zadanie to wykonuje
jedynie nauczyciel), zbieranie i opracowywanie materiałów (tutaj nauczyciel
odgrywa rolę konsultanta – służy pomocą, odpowiadając na pytania i prośby uczniów), prezentacja projektu (to
nauczyciel podaje czas, uczniowie
obierają formę realizacji uzależnioną
od dostępności środków audiowizualnych) oraz ocena (kryteria i punktacja
winny znajdować się w uprzednio sporządzonej instrukcji; ponadto nauczyciel decyduje, czy to on sam będzie
oceniać projekty, czy we współpracy
z uczniami) [23, s. 119 – 140]. Niezbędne jest też, aby pamiętać, iż każdy projekt winien być zakończony ewaluacją
działań.
Kolejną propozycją może być założenie przez nauczyciela tzw. grupy

zamkniętej na Facebooku, do której
zaprosi wszystkich uczniów z klasy (zauważmy, że aby do owej grupy
przynależeć, niezbędne jest posiadanie konta na wyżej wymienionym
portalu – dlatego też nauczyciel winien wcześniej zdobyć informację na
temat tego, czy w wszyscy uczniowie
z zespołu klasowego owe konto posiadają). Dyskusje w grupie mogą być
poświęcone każdej kolejnej lekturze,
jaką omawiać będą uczniowie w czasie lekcji. Nauczyciel może umieszczać
w niej np. jakieś zadania do wykonania, a uczniowie dzielić się wrażeniami
z czytanej przez siebie aktualnie książki – może to stanowić informację dla
nauczyciela, w jakim tempie uczniowie czytają i na jakim etapie aktualnie
się znajdują. Dodatkową funkcją może
okazać się sprawniejsza komunikacja
w relacjach uczeń – uczeń oraz nauczyciel – uczeń.

Słowo końcowe
Czy Facebook oraz obecna w jego
obrębie sfera poświęcona literaturze
może być szansą dla zwiększenia czytelnictwa wśród współczesnej młodzieży? Czy portal, który w dużej mierze
zorientowany jest na rozrywkę, może
również uczyć? Uwrażliwiać? Uważam,
że serwis ten, jak i obecne w jego ramach strony poświęcone literaturze,
w dużym stopniu mogą przyczynić się
do rozpowszechnienia i motywacji czytelniczych wśród młodzieży. Inną kwestią jest to, w jaki sposób nauczyciel
polonista z nich skorzysta. Oczywiście
nie chodzi tutaj o jakiś hurraoptymizm
oraz to, by przedmiot polonistycznej
dydaktyki literackiej przenieść w wirtualną rzeczywistość, ale o to, by właściwie rozłożyć akcenty.
Niemniej, mimo wyników licznych
badań potwierdzających skuteczność
wprowadzania coraz to nowych innowacji edukacyjnych, jak stwierdza
Ryszard Pachociński (…) tradycyjna
szkoła nie jest [jednak – przypisek
E.Z.] przygotowana do podejmowania
współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
Zbyt powoli reaguje na zmiany [22,
s. 35]. Wydawać się może, iż tezę tę

	Zwróćmy uwagę na popularność fanpage’ów poświęconych np. Stanisławowi Wokulskiemu (zob. Stanisław Wokulski) bądź sporowi Słowackiego z Mickiewiczem
(zob. Mickiewicz vs. Słowacki). Aby więc zrozumieć wszelkie wpisy pojawiające się na owych stronach, uczeń musi znać treść lektur tychże twórców oraz orientować się w kontekście historycznoliterackim.
4
Podobny pomysł zaproponowała A. Pawelec [23, s. 101 – 102].
3
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podtrzymują raporty globalne Edgara
Faure,a, Jacques,a Delorosa czy Klubu
Rzymskiego. Podkreślają one, że mimo
ogromnych wysiłków wkładanych
w rozwój oświaty XX w., jak i osiągniętych w efekcie tego wyników, wciąż nie
jest ona odpowiedzią na współczesne
potrzeby, w stosunku do których niejednokrotnie okazuje się przestarzała5
zarówno pod względem treści i celów
kształcenia, jaki i metod i organizacji nauczania [18, s. 18.].
W związku z tym nadal istnieją dwa
opozycyjne obozy – jeden składający

z

się z osób propagujących nauczanie
z wykorzystaniem nowych multimediów oraz drugi – tradycjonalistów,

stroniących od tego typu działalności
[30, s. 194]. Aby jednak zaproponować
uczniowi alternatywny styl życia mający swe początki w lekturze, winno
się doprowadzić do sytuacji, w której w ogóle jakiekolwiek nawiązanie
kontaktu z tekstem będzie możliwe.
Uważam, że taką właśnie szansę dziś
dają m.in. nowe media. W ten sposób
owe ponowoczesne konstrukty, uchodzące za jedno z głównych mediów
komunikacji, mogą przyczyniać się do
renesansu czytelnictwa i lektury wśród
młodzieży.
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Czy wiesz, że…
Poloniści a czytanie książek
Fragmenty raportu z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 r.
(…) Nauczycielki zdecydowanie wyróżniają się także wysokim czytelnictwem książek. Ponad trzy czwarte polonistek (77%) czyta
rocznie co najmniej 7 książek. W próbie ogólnopolskiej znalazło się tymczasem zaledwie 9% tak zaangażowanych czytelników,
w grupie porównawczej – 22%. O ile żadna z nauczycielek nie zadeklarowała nieczytania książek, o tyle odsetki nieczytających
w pozostałych grupach były znaczące: żadnej książki w ciągu ostatniego roku nie przeczytało 62% respondentów w sondażu
ogólnopolskim i 27% w grupie porównawczej.
Uczestnictwo w kulturze książki: nośniki i interakcje
Poprosiliśmy badanych o wskazanie, czy w ciągu ostatniego roku czytali książki na nośnikach innych niż papierowy kodeks (…)
i czy w tym samym okresie uczestniczyli w wybranych formach wymiany książek lub opinii o nich (…). Nauczycielki wyróżniły
się in plus pod każdym względem zarówno na tle ogólnopolskim, jak i na tle grupy porównawczej. Częściej deklarowały słuchanie audiobooków, czytanie e-booków i dłuższych tekstów z ekranu komputera. Więcej z nich odpowiadało też, że rozmawiało
z kimś o książkach, polecało je, pożyczało komuś lub od kogoś, dawało w prezencie bądź wypożyczało z biblioteki. W większości
przypadków odsetki pozytywnych deklaracji przewyższały ponaddwukrotnie analogiczne wielkości w grupie kontrolnej i wielokrotnie – te w całej populacji.(…)
Jeśli wziąć pod uwagę jedynie użytkowników sieci, łatwo zauważyć, że polonistki statystycznie częściej deklarowały przede
wszystkim czytanie online i wymianę wiadomości (…) O podobnej różnicy nie można jednak mówić w przypadku zamieszczania
treści w publicznych obszarach Internetu, np. prowadzenia strony internetowej czy bloga albo komentowania treści zamieszczanych przez innych użytkowników sieci.(…)

https://www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf (dostęp: 20 marca 2019)
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Wykorzystanie
metody Hejnego

na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej
Marzena Oterman
W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie
René Thom

Jednym z założeń edukacji wcze-

snoszkolnej jest stworzenie warunków do nauczania matematyki, która
pozwoli rozwinąć w uczniu logiczne
myślenie sprzyjające rozwiązywaniu
problemów. Przed nauczycielem stoi
wyzwanie: Jak uczyć, aby u uczniów
klas I – III znajdujących się na poziomie
myślenia praktycznego i obrazowo-konkretnego stymulować wrażliwość
poznawczą na treści i pojęcia matematyczne?
Doskonałym przykładem może tu
być wykorzystanie metody nauczania
matematyki profesora Milana Hejnego, wybitnego czeskiego matematyka
i dydaktyka.
Bardziej trwałą i głęboką wiedzę
uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności i zaangażowaniu, a nie za pomocą
gotowych wzorców przekazywanych mu
przez nauczyciela – to idea wpisująca
się w jej myśl.
Metoda ta:
›	zmienia powszechne przekonanie,
że za pomocą słów można małemu uczniowi wyjaśnić sens pojęć
i umiejętności matematycznych –
dlatego dorośli starają się dokładnie tłumaczyć to, do czego dzieci
powinny dojść same w swoim rozumowaniu;
›	pokazuje, że wykorzystywanie rysunku do wyjaśnienia uczniowi
czynności matematycznych, których ma on nauczyć się w szkole,
zastąpi wykonywanie ich samych;
›	udowadnia, że zbytni pośpiech
w realizowaniu czynności matematycznych na poziomie symbolicznym bez uprzednich doświadczeń
manipulacyjnych prowadzi do występowania wielu trudności w na-
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uczaniu matematyki u uczniów klas
młodszych.
Bywa, że dzieci w młodszym wieku szkolnym boją się matematyki, nie
rozumieją treści, które przekazują im
nauczyciele. Dzięki wprowadzeniu
omawianej metody możemy rozbudzić
w dziecku zainteresowanie matematyką, a w efekcie doprowadzić do tego,
by ją polubiło. Polubiło – czyli rozumiało! Rozwiązywanie problemów, zadawanie pytań, umysłowy wysiłek podejmowany przez uczniów – to według
profesora Hejnego droga do sukcesu
w uczeniu matematyki. Tworzenie matematycznych schematów umysłowych
jest bardziej efektywnym sposobem
zdobywania wiedzy niż uczenie się na
pamięć konkretnych pojęć, procedur,
formuł. Matematyczne schematy myślowe budowane są poprzez rozwiązywanie odpowiednich problemów.
Poszczególne doświadczenia zdobyte
podczas lekcji grupuje się do tzw. środowisk matematycznych: są to m.in.
Krokowanie, Schody, Autobus, Pajęczyny, Dziadek Leśny, Węże, Klocki, Ścieżki
rowerowe. Środowiska matematyczne
opracowane przez profesora umożliwiają uczniom rozwój różnorodnych
czynności umysłowych. Sprzyjają rozwiązywaniu zadań według własnego
pomysłu. Uczą pokonywania trudności
i wiary we własne siły i możliwości.
Większość problemów rozwiązywana jest poprzez dyskusje w klasie.
Nauczyciel nie mówi, że przedstawione
przez ucznia rozwiązanie jest złe. Grupa
rówieśnicza posługująca się podobnym
językiem matematycznym potrafi trafnie naprowadzić kolegę myślącego inaczej na właściwy tok rozumowania i poprawne rozwiązanie. Dziecko, które nie

uczy się pod presją oceny, popełniając
błąd, nie przeżywa tak boleśnie porażki
i podejmuje trud rozwiązywania kolejnych zadań. Dialog matematyczny między uczniami i nauczycielem oparty jest
na zaufaniu i dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Uczeń wie, że
ma prawo do popełniania błędów, bo
na nich się uczy.
Wspólne poznawanie matematyki
i zabawa z pomocami dydaktycznymi
wykorzystywanymi w środowiskach
edukacyjnych wpływają pozytywnie
na rozwój logicznego myślenia u dzieci. Pozwala im to doświadczyć matematyki jako nauki czynnościowej, prowadzącej do logicznego i abstrakcyjnego
poznawania świata.
Nowatorstwo tej metody polega na
tym, iż:
›	Nauczyciel pełni funkcję moderatora stwarzającego uczniom
odpowiednie warunki do samodoskonalenia i samorealizacji oraz
motywowania do dalszego wysiłku,
a nie inicjatora, czyli tego, który podaje sposób, w jaki należy rozwiązać zadanie.
›	Wykorzystanie środowisk matematycznych metody prof. Hejnego
sprzyja pokonywaniu trudności
matematycznych i wzmacnianiu
wiary we własne siły i możliwości.
›	Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez dyskusje matematyczne i logiczne argumentowanie oraz wnioskowanie.
›	Budowanie matematycznych schematów myślowych poprzez doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych
i zadawanie pytań jest drogą do
sukcesu dla każdego ucznia.
›	Uczniowie uczą się przez zabawę,
która jest podstawową metodą
efektywnego uczenia się na I etapie
edukacyjnym.
›	Wyeliminowano tu model: nauczyciel pyta – uczeń odpowiada.
›	Uczniowie mają prawo do popełniania błędów i ich analizowania
oraz samodzielnego ich korygowania, co wpływa do doskonalenia
umiejętności matematycznych.
›	Uczniowie bawią się matematyką
i cieszą z odniesionych sukcesów.
Profesor Hejny przekonuje, że matematyka może stać się przyjemną
zabawą dla ucznia, może być wspa-
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niałą podróżą dla małych eksploratorów odkrywających nowe ciekawe
lądy w świecie matematyki. Dziecko
rozpoczynające naukę w szkole ma
szansę zintegrować się z grupą rówieśniczą, wypowiadać na forum swoje
myśli, przedstawiać twierdzenia i odkrycia, może również przedyskutować
je z innymi dziećmi, rola nauczyciela
zaś ogranicza się do roli obserwatora
i moderatora ich działań. Na tradycyjnej lekcji nauczyciel jest inicjatorem,
natomiast gdy stosuje tę metodę, staje
się raczej reżyserem, który dyskretnie
obserwuje, naprowadza, ale nie narzuca swego punktu widzenia.

Wybrane środowisko
matematyczne w metodzie
Hejnego: Krokowanie
Środowisko to wprowadza się od
początku klasy pierwszej. Kształtuje
ono: pojęcie liczby w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozumienie systemu dziesiątkowego i pozycyjnego, umiejętność rozkładu liczby
na składniki, sprawność rachunkową
od liczenia na konkretach przez liczenie w pamięci, po zapis działań matematycznych oraz umiejętność porównywania różnicowego. Pomocami
dydaktycznymi niezbędnymi do wykorzystania w tym środowisku jest pas do
krokowania i tabliczki suchościeralne.
Etapy wprowadzania:
1.	Zabawy kształtujące poczucie rytmu: rymowanki, piosenki, echo rytmiczne, wystukiwanie rytmu, gra
na instrumentach perkusyjnych.
2.	Ustalenie wspólnie z dziećmi: Co to
jest krok? (zrób krok, porównaj swój
krok z krokiem kolegi/koleżanki)
3.	Wprowadzenie pasa do krokowania. Mogą to być czyste kartki A4
lub kolorowe koła położone jedno
przy drugim.

	Przykłady zadań z pasem do krokowania
Uwagi:
›	Zwracamy uwagę, aby dzieci stawały obok wyznaczonego pola na
pasie.
›	Wykonanie zadania dzieci rozpoczynają zawsze od komendy: Zacznij teraz.
›	Podczas wykonywania zadania
dzieci mają do dyspozycji tabliczki
suchościeralne, na których zapisują
swoje obliczenia w dowolny sposób
lub prezentują otrzymane wyniki.
›	Modyfikacją każdego typu zadań
może być wydawanie poleceń
przez jednego z uczniów − nauczyciel staje się wówczas obserwatorem.
›	Po każdym wykonanym zadaniu
następuje porównanie wyników,
w przypadku różnych rozwiązań
uczniowie przedstawiają swój sposób rozumowania.
Zadania – typ 1.
Nauczyciel wybiera jedną osobę
z klasy, która staje w wyznaczonym
miejscu na pasie.
N: Aniu, zrób trzy kroki w przód, zacznij teraz.
Uczennica wykonuje trzy kroki do
przodu w rytmie klaskania pozostałych
uczniów.
N: Ile kroków zrobiła Ania?
U: Ania zrobiła 3 kroki.
Nauczyciel wyznacza kolejną osobę.
N: Olu, zrób 5 kroków do przodu, zacznij teraz.
Uczennica wykonuje 5 kroków do
przodu w rytmie klaskania pozostałych
uczniów.
N: Ile kroków zrobiła Ola?
U: Ola zrobiła 5 kroków.
N: Ile kroków musi zrobić Ania, żeby
stanąć obok Oli?
U: Ania musi zrobić 2 kroki.

Przykładowy pas do krokowania (Źródło: zdjęcia autorki)

Zadania – typ 2.
Nauczyciel wybiera jedną osobę
z klasy, która staje w wyznaczonym
miejscu na pasie.
N: Krysiu, zrób 5 kroków w przód i 2
w tył, zacznij teraz.
Uczennica
wykonuje
polecenie w rytmie klaskania pozostałych
uczniów.
N: Ile kroków zrobiła Krysia?
U: Krysia zrobiła 7 kroków. Krysia
zrobiła 5 kroków w przód i 2 w tył.
Zadania – typ 3.
Nauczyciel wybiera jedną osobę
z klasy, która staje w wyznaczonym
miejscu na pasie.
N: Bartku, zrób 6 kroków w przód,
potem 2 kroki w przód, a potem jeszcze
2 kroki w przód, zacznij teraz.
Uczeń wykonuje polecenie w rytm
klaskania pozostałych uczniów.
N: Ile kroków zrobił Bartek?
U: Bartek zrobił 10 kroków.
N: Skąd to wiesz?
Uczniowie podają propozycje rozwiązania. Odkrywają pojęcie dodawania.
Zadania – typ 4.
Nauczyciel wybiera jedną osobę
z klasy, która staje w wyznaczonym
miejscu na pasie.
N: Krzysiu, zrób 6 kroków w przód,
potem 2 kroki w tył, zacznij teraz.
Uczeń wykonuje polecenie w rytm
klaskania pozostałych uczniów.
N: Ile kroków zrobił Krzysiu?
U: Krzysiu zrobił 8 kroków.
Nauczyciel wyznacza kolejną osobę.
N: Ile kroków musi zrobić Paweł, żeby
stanąć tam, gdzie Krzysiu?
U: Paweł musi zrobić 6 kroków.
Uczniowie podają propozycje rozwiązania. Odkrywają pojęcie odejmowania.
Zadania – typ 5.
Nauczyciel wybiera jedną osobę
z klasy, która staje w wyznaczonym
miejscu na pasie.
N: Elu, zrób 7 kroków w przód, zacznij teraz.
Uczennica wykonuje polecenie
w rytm klaskania pozostałych uczniów.
N: Ile kroków zrobiła Ela?
U: Ela zrobiła 7 kroków.
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Nauczyciel wyznacza kolejną osobę.
N: Rafałku, zrób 9 kroków w przód,
zacznij teraz.
N: Ile kroków zrobił Rafał?
U: Rafał zrobił 9 kroków.
N: O ile kroków więcej zrobił Rafał niż
Ela?
N: O ile kroków mniej od Rafała zrobiła Ela?
Uczniowie podają propozycje rozwiązania. Odkrywają pojęcie porównania różnicowego.
4. Prowokowanie uczniów do konieczności zapisywania obliczeń.
Nauczyciel wybiera jedną osobę
z klasy, która staje w wyznaczonym
miejscu na pasie.
N: Grzesiu, zrób 3 kroki do przodu, 4
do przodu, potem 2 do przodu, a potem
jeszcze 6 do tyłu, zacznij teraz.

›	zapis dodawania liczb bez użycia
cyfr

!
› zapis dodawania z użyciem cyfr

!

3

!

2 = 5

› zadania z niewiadomą

!

› zapis odejmowania

!

!

!

Większość dzieci ma trudności z zapamiętaniem tak długiego polecenia,
stąd pojawia się konieczność użycia
zapisu.
N: Jak zapisać krok?
Uczniowie podają różne propozycje zapisu graficznego (kreska, kropka,
strzałka). Ostatecznie doprowadzamy
do ujednolicenia zapisu.

!

Przykładowe tabliczki suchościeralne (Źródło: zdjęcia autorki)

kroki w przód

!

kroki w tył
Przykładowy zapis obliczeń (wszystkie propozycje wychodzą od uczniów):

Obliczenia uczniowie zapisują na
tabliczkach suchościeralnych (lub na
kartkach), które są bardzo wygodne ze
względu na możliwość wielokrotnego
wykorzystania.
Możliwość zobaczenia na twarzach
uczniów skupienia, a nie przerażenia;

zaciekawienia, a nie obojętności; zaangażowania, a nie bierności wobec
podejmowanych działań na lekcjach
edukacji matematycznej w edukacji
wczesnoszkolnej – to efekty wdrażania
tej metody.

Marzena Oterman jest doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej w Zabrzu.

Warto wiedzieć!
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna
Warunki i sposób realizacji.
Istota edukacji matematycznej prowadzi do stopniowego odkrywania i poznania pojęć podstawowych, takich jak liczba czy działanie arytmetyczne. Proces
ten oparty jest na intuicji matematycznej dziecka oraz własnych strategiach myślenia dziecka. Nauczyciel zobowiązany jest zatem tak planować zajęcia, aby
wiedza matematyczna stopniowo układała się w logicznie powiązany system prowadzący od myślenia konkretno-obrazowego w kierunku myślenia pojęciowego. Pomaga w tym spiralny i liniowy układ treści. (…)
Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów, w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje
treści wszystkich edukacji.(…)
Źródło: 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. 2017 poz. 356.
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VOKI

– awatarowe szaleństwo
dr Anna Marcol

Tworzenie

animowanych, mówiących postaci, które można zapisywać na bezpłatnym koncie, popularyzować za pomocą serwisów
społecznościowych i przesyłać do
znajomych. Takie możliwości stwarza darmowy wariant aplikacji Voki,
którą warto wykorzystać w ramach
różnych przedmiotów nauczania.
Darmowa wersja aplikacji przewiduje
edytowanie i zapisywanie wybranych
postaci (męskich i żeńskich, ludzkich
i zwierzęcych, prawdziwych i fikcyjnych, współczesnych i historycznych)
oraz ich udźwiękowienie w wielu językach. Animowane zwierzątka i ludziki
mogą recytować wiersze, opowiadać
anegdoty, uczyć języków obcych, objaśniać definicje oraz zapraszać uczniów
do udziału w zajęciach. Postać, przygotowana przez nauczyciela, stanie się
interesującym urozmaiceniem lekcji.
Zwierzątko czy własnego reprezentanta w sieci (awatara) łatwo przygotują
także sami uczniowie.
Projektowanie postaci nie wymaga
rejestracji. Jest ona niezbędna wówczas, gdy chcemy gromadzić swoich
bohaterów na koncie i wracać do ich
edycji. Zgodnie z obecnym regulaminem za darmo możemy na nim
zapisać maksymalnie trzy postacie.
Ewentualne konto zakładamy przed
rozpoczęciem pracy lub wtedy, kiedy
nasza postać jest już udźwiękowiona.
Podczas rejestracji należy potwierdzić,
że użytkownik ukończył co najmniej
13 lat.
Z myślą o dzieciach, a także tych
użytkownikach, którzy nie chcą zakładać kont, udostępniono wersję demonstracyjną (pozwala zapisać postać
w serwisie Voki). Jej obsługę opisano
w niniejszej instrukcji. Wybierając ten
wariant należy pamiętać, że łatwo
można utracić efekt swojej pracy! Do
poprawnego wyświetlania bohaterów
niezbędny jest Adobe Flash.
Pracę nad postacią można podzielić na kilka etapów.

ETAP I: Wybór postaci
Wchodzimy na stronę http://www.
voki.com/. Po jej załadowaniu klikamy
w biały napis CREATOR, który umieszczono na górnym pasku (lewy górny

róg). Ten sam efekt osiągniemy, klikając w klawisze znajdujące się nieco niżej: TRY IT – IT’S FREE lub IT’S FREE.
Po ich wybraniu na ekranie powinno
się pojawić okienko z losowo wybraną
postacią.
Jeżeli wybrana przez program postać nam nie odpowiada, możemy losować dalej za pomocą kostki, która
się przy niej znajduje. Losując, pomijamy postacie oznaczone napisem PREMIUM i gwiazdką, ponieważ ich edycja
w wariancie bezpłatnym jest ograniczona (nie można ich zapisać).
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liwiające zmianę jego fryzury (peruka),
kształtu ust (usta) i zarostu (wąsy).
W tym przypadku aktywny jest tylko
klawisz z peruką, tzn. postać tę przewidziano w wersji z włosami i bez włosów.
Będąc jeszcze w dziale Customize
Your Character warto sprawdzić, czy
dla wybranej postaci przewidziano
inne ubrania (CLOTHING), dodatki/biżuterię (BLING). Temu awatarowi możemy dodać kajdanki i krótkofalówkę.
Okno zamykamy za pomocą klawisza
DONE.

Jeżeli zależy nam na wybraniu konkretnego awatara (np. kota, psa), klikamy w ikonkę z głową ludzika (HEAD)
w dziale Customize Your Character.
Wówczas pojawi się ponad dwadzieścia kategorii postaci, które przeglądamy za pomocą strzałek. Po wybraniu
jednej z nich (w tym przypadku CAREERS) można zobaczyć poszczególne
awatary i wybrać tego, który nam najbardziej odpowiada.

Dalszą edycję postaci umożliwiają zakładki Color i Tweak. W zakładce
Color znajdziemy klawisze pozwalające na zmianę koloru oczu (EYES),
ust (MOUTH), skóry (SKIN) i włosów
(HAIR). Dzięki klawiszom z działu
TWEAK powiększymy natomiast (lub
pomniejszymy) różne elementy ciała
naszego bohatera (usta, nos, korpus,
głowę, ramiona). Uwaga! Zdarzają się
postacie, które nie mają ust czy nosa.
Część klawiszy będzie wówczas nieaktywna.
Zwróćmy teraz uwagę na ikonkę
z lupą, która znajduje się naprzeciwko kostki. Po jej wybraniu zobaczymy
dwie kolejne lupy, które pozwalają na
powiększenie (+) i pomniejszenie postaci (-) oraz strzałki, dzięki którym
zmienimy jej położenie w obrębie
okienka (w tym celu możemy też wykorzystać myszkę).
Po skorzystaniu z lupy z napisem (-)
oraz użyciu myszki zobaczymy połowę
sylwetki policjanta.

ETAP III: Wybór tła
	ETAP II: Edycja postaci – zmiana
wyglądu
Na potrzeby niniejszej instrukcji
wybieramy postać policjanta i sprawdzamy, czy są aktywne klawisze umoż-

Tło, na którym widoczna jest postać, aplikacja wybiera dla nas w sposób losowy. Możemy je zmienić,
klikając w ikonkę z drzewkiem (Backgrounds). Za pomocą strzałek przejrzymy różne kategorie teł, wśród których uwzględniono widoki miast, życia
nocnego i różnych pomieszczeń, ilustracje nawiązujące do natury, sportu
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językowej: Anetę, Zosię lub Krzysztofa
(ten wariant przedstawiono na ilustracji). Bezpłatna wersja usługi wymusza
ograniczenie wypowiedzi postaci do
jednej minuty!
Po wpisaniu tekstu – w tym przypadku: Dzień dobry, drodzy uczniowie.
Dzisiaj opowiem wam o różnych zagrożeniach, które mogą was spotkać podczas
ferii, ustaleniu języka (polski – Polish)
i lektora (Krzysztof ) istnieje możliwość
wprowadzenia dodatkowych efektów
dźwiękowych (klawisz FX). Okna zamykamy za pomocą klawisza DONE.
Uwaga! Jeżeli ustawimy inny język,
postać będzie mówiła z akcentem! Po
wpisaniu tekstu warto sprawdzić, czy
lektor nie wypowiada go zbyt szybko.
Aby zwolnić tempo jego wypowiedzi,
można wprowadzać przerwy w postaci
myślników.
Możemy sprawdzić, czy policjanta udało się udźwiękowić. W tym celu
wybieramy przycisk ze strzałką (trójkątem).
Warto zwrócić
uwagę na kółeczka,
które znajdują się
pod postacią. Dzięki nim decydujemy,
czy policjant, po zapisaniu, będzie mówił od razu po załadowaniu się strony
(samoczynnie), czy dopiero po kliknięciu w ikonkę odtwarzacza (trójkąt).

i inne. Zalogowani użytkownicy mogą
też wgrywać własne materiały (ikonka
z folderem).
W tym przypadku, widok z działu
NATURE został zamieniony na szkolną
klasę (dział SHOOL). Okno zamykamy
za pomocą klawisza DONE.
	ETAP IV: Udźwiękowienie postaci
Postać można udźwiękowić, nagrywając własny głos za pośrednictwem
telefonu, głośnika lub wgrywając
wcześniej przygotowany plik dźwiękowy (ikona z folderem). Przewidziano także opcję wprowadzenia tekstu
z klawiatury – przycisk z klawiszem T.
Wówczas tekst zostanie wypowiedzia-

	ETAP V: Zapisywanie projektu
W dolnej części ekranu znajdziemy
dwa klawisze – Cancel (odwołaj) i Publish (publikuj).

ny przez jednego z trzech lektorów,
uwzględnionych dla polskiej wersji

Po wybraniu opcji Publish pojawi
się okno, do którego wpisujemy imię/
nazwę naszej postaci (nie używamy
polskich znaków).
Aby przejść do kolejnego etapu,
klikamy w klawisz SAVE. Możemy w tej
chwili zapisać postać na swoim koncie. Na tym etapie można je utworzyć
(SIGN ME UP!), zalogować się na konto
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już istniejące (LOGIN) lub wybrać link
No. Thanks, który znajduje się pod
tymi klawiszami, i zapisać policjanta
w serwisie Voki.
Teraz jest możliwe podzielenie się
swoim awatarem za pośrednictwem
mediów społecznościowych (Twitter,
Facebook, Google+), wysłanie go do
znajomych (koperta) lub pobranie
jego adresu URL (klamerka). Przewidziano też opcje komercyjne (oznaczone gwiazdkami), umożliwiające osadzenie postaci na stronie internetowej
oraz blogu.
Po kliknięciu w klamerkę zobaczymy skrócony adres URL naszej postaci.
Możemy także zobaczyć jego pełną
wersję, kiedy zaznaczymy biały kwadracik (Use full length URL).

Adres ten zapisujemy lub kopiujemy, ponieważ po wyjściu ze strony
umożliwi nam powrót do policjanta.

Dr Anna Marcol jest nauczycielem bibliotekarzem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach.

Redakcja

„Forum Nauczycieli”
zaprasza do współpracy i do dzielenia się uwagami o zamieszczanych w piśmie artykułach.
Propozycje artykułów możecie Państwo przysyłać pocztą elektroniczną
pod adresem: forum@womkat.edu.pl
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Wiarygodność
i bezpieczeństwo usług
w Internecie
dr Edward Krawczyński
Wiarygodność
i bezpieczeństwo informacji
oraz transakcji w sieci Internet
Bezpieczeństwo usług internetowych oraz ocena wiarygodności informacji to niełatwe zadanie dla przeciętnego użytkownika. W artykule
zamieszczono wybrane użyteczne rady
i procedury, których uwzględnienie
może okazać się w tym względzie bardzo przydatne.
Ogrom informacji w sieci Internet
sprawia, że problemem staje się:
›	szybkie i poprawne wyszukiwanie
żądanych informacji,
›	selekcja (filtrowanie),
›	ocena wiarygodności, przydatności, zrozumienie oraz
›	praktyczne, optymalne wykorzystanie pozyskanych informacji.

Ocena wiarygodności
informacji
Informacje uzyskane z serwisów
WWW mogą zawierać treści wytworzone za lub bez zgody ich właścicieli. Możemy spotkać się z informacjami, które
przekazali użytkownicy określonego
serwisu, np. społecznościowego – wymagają one wówczas naszej szczególnej uwagi. Przykładem niech będzie
strona na temat nowych źródeł energii
elektrycznej1, będąca zupełnym oszustwem.
Dlatego pozyskane informacje z Internetu należy poddać następującej
procedurze:
1.	Sprawdź, kto jest właścicielem serwisu.
2.	Oceń zakres odpowiedzialności
prawnej właściciela serwisu.
3.	Oceń, czy serwis zawiera treści moralnie wątpliwe lub niedopuszczalne.

4.	Informacje z forum i mediów
społecznościowych potwierdzaj
w wiarygodnych źródłach i na nie
się powołuj (powoływanie się na
powoływacza, nawet jeśli jest prawdą, jest plagiatem!).
5.	W razie poważnych wątpliwości
sprawdź informację w kilku niezależnych źródłach.
6.	Zachowaj szczególną ostrożność
podczas odbioru poczty e-mail;
najmniej niebezpieczna jest wiadomość oczekiwana i wcześniej zasygnalizowana.
7.	Sprawdź istnienia e-mail, IP, … :
http://verify-email.org/

Polityka domen – ustalenie
właściciela serwisu WWW
Często warto sprawdzić, kto jest
właścicielem serwisu WWW. Ma to ma
ogromne znaczenie, ponieważ w Internecie publikować może każdy. Nie
wszystkie serwisy gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa i rzetelność informacji. Należy pamiętać,
że droga do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za treści, które czytasz,
jest otwarta.
Jeśli prowadzi się np. własny blog,
robi się to za zgodą właściciela serwisu,
który dostarczył odpowiednią usługę.
Ma on zatem prawo posiadać informacje, które pozwolą zidentyfikować
nadawcę treści. Nie muszą to być dane
osobowe, które podlegają ochronie.
Wystarczą podstawowe dane techniczne: adres IP komputera, z którego
przekazano informację, data i czas jej
dostarczenia.
Właściciel serwisu ma obowiązek
udostępnić dane techniczne, które pozwolą, w uzasadnionych przypadkach,
uprawnionym organom na identyfika-

cję osoby, która wytworzyła określone
treści.

Jak sprawdzić,
kto jest właścicielem
serwisu WWW?
W Polsce przydzielanie nazw domen w www.domena.pl koordynuje
NASK (www.nask.pl). Aby się dowiedzieć, do kogo należy określona domena, można skorzystać z baz krajowych,
np. z bazy www.whois.pl lub https://
whois.intensys.pl/ albo baz zagranicznych www.who.is. Dodatkowe,
zawarte tam, dość szczegółowe informacje mogą być pomocne w obronie
przed oszustwem.

Rezerwacja domen
internetowych
Sprawdzenie dostępności domeny
lub jej rejestracji możesz też dokonać
m.in. w serwisie www.nazwa.pl, www.
home.pl, a giełda domen (można też
tam dokonać rejestracji) znajduje się
np. pod adresem http://premium.pl/
Wpisując w odpowiednim polu
serwisu potencjalną nazwę domeny
(bez rozszerzenia), można sprawdzić,
kto jest jej właścicielem. Jeśli nie ma
ona właściciela, można ją zarejestrować – obecnie koszt do ok. 20 zł za
pierwszy rok, a na następne ok. 100 zł
rocznie. Jeśli jest niedostępna, można
spróbować kupić ją na giełdzie domen, ale tam zapłaci się znacznie więcej – nie warto zapomnieć o tych czynnościach, bo może wykupić ją ktoś
z konkurencji lub pragnący zarobić na
giełdzie domen. Należy o tym pamiętać, gdy zakłada się własną firmę – zanim zrobi się to w odpowiednim urzędzie, trzeba zarejestrować domenę:
nazwa_firmy.pl lub/i nazwa_firmy.
eu, nawet jeśli w najbliższym czasie nie
planuje się marketingu internetowego.
Uniknie się przykrych niespodzianek
ze strony nieżyczliwych… W pierwszym podejściu każdy szuka strony
internetowej wybranej firmy wg tego
klucza.
Warto wiedzieć, że właściciel serwisu (domeny) może nie wyrazić zgody
na udostępnianie danych, ale organ
rejestrujący takie dane ma. Brak zgody

	http://tesla.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3:nowe-rewelacyjne-zrodlo-energii-elektrycznej-podwodna-elektrownia&catid=8&Itemid=102

1
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może budzić nieufność użytkowników
– szczególnie m.in. w handlu elektronicznym. Okienko, w trakcie rejestracji,
wymuszające przepisanie kodów, ma
na celu ochronę bazy przed zadawaniem wielu pytań przez specjalne programy, których celem jest np. zablokowanie serwisu.
Kolejnym obszarem, który może pomóc w ocenie wiarygodności serwisu
WWW, jest świadomość odpowiedzialności prawnej. Warto znać szczegółowe informacje dotyczące zasad rejestracji (rządowych instytucji) domen
z rozszerzeniem gov. Tego typu strony
internetowe mają dużą wiarygodność2.
Informacji np. o kursie walut, bez wahania można więc szukać w serwisie
Narodowego Banku Polskiego (www.
nbp.gov.pl). Formularz podatkowy
można pobrać z serwisu Ministerstwa
Finansów (www.mf.gov.pl). Gdy potrzebny jest tekst ustawy lub rozporządzenia, trzeba go poszukać go w bazie
danych Sejmu RP (www.sejm.gov.pl).
Przykłady można mnożyć.
Warto też znać strony:
›	Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/
›	KRS: https://bip.ms.gov.pl/pl/
rejestry-i-ewidencje/krajowyrejestr-sadowy/
›	Ksiąg wieczystych: https://bip.
ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/
Naprawdę nie trzeba odruchowo
używać w każdej sytuacji wyszukiwarki internetowej. Instytucje podległe władzy rządowej i samorządowej
muszą prowadzić biuletyny informacji
publicznej (BIP). Biuletyny prowadzą
administratorzy, którzy ponoszą odpowiedzialność prawną za poprawność i terminowość przekazywanych
treści3.
Domeny funkcjonalne .gov. podlegają szczególnej ochronie. W żadnym
wypadku zgody na zarejestrowanie
takiej domeny nie otrzyma firma prywatna lub inna organizacja, która nie
tworzy struktury państwa. Podobnie
jest z domeną .edu., która jest dostępna dla instytucji naukowych i oświatowych (w tym uczelni wyższych).
2
3
4

Kategoria odpowiedzialności prawnej jest tylko jednym ze sposobów
oceny wiarygodności uzyskanych
informacji. Trzeba samodzielnie ocenić ich jakość, korzystając z własnej
wiedzy i doświadczenia oraz opinii
innych wiarygodnych użytkowników
sieci.

Bezpieczeństwo usług
internetowych e-mail
1.	Nie wysyłamy i nie odbieramy poczty bez tematu oraz z plikami exe,
com, bat oraz bas4.
2.	Większą liczbę plików wysyłamy
w pliku spakowanym.
3.	Poufne informacje:
›	szyfrujemy i/lub wysyłamy w pliku
zabezpieczone przed otwarciem,
dodatkowo z ukrytymi ważnymi informacjami;
›	nie korzystamy z opcji Odpowiedz
− adres e-mail wpisujemy ręcznie
lub pobieramy z książki adresowej.
Uzasadnienie: Istnieją serwisy (np.
www.sharpmail.co.uk), gdzie można podszyć się pod dowolny adres
poczty elektronicznej lub numer
telefonu (np. urzędnika) i wyłudzić
w ten sposób poufną informację.
Można też skorzystać z podobnego
adresu e-mail.

Wiarygodność informacji,
zagrożenie plagiatem
Nie wszystkie informacje z encyklopedii redagowanych przez internautów, np. Wikipedii, można traktować
jako pewne – mogą być użyteczne,
jeśli występują w nich odniesienia do
ew. wiarygodnych źródeł (należy je potwierdzić i na nie się powoływać!).

Warto pamiętać, że każda prezentacja to forma publikacji i wymagane jest
podawanie źródeł pozyskania (jeśli to
link internetowy to o dużej wiarygodności wraz z datą) zawartych w niej informacji.
Warto więc pamiętać: Informacje
pozyskane z społecznościowych forów
internetowych nie mogą być źródłem
wiarygodnych informacji – mogą być
tylko sygnałem, który należy sprawdzić.

Zagrożenia udostępniania
osobistych danych
w Internecie
Dzielenie się osobistymi informacjami w Internecie poprzez portale
społecznościowe może być niebezpieczne. Są one automatycznie indeksowane przez wyszukiwarki i archiwizowane − będą do wglądu jeszcze
przez długi czas nawet po usunięciu
ich ze źródłowej witryny.
Znaleźć je można np. poprzez wpisanie imienia i nazwiska lub loginu
w wyszukiwarce − zebranie danych
z wielu stron (naruszanie Twojej prywatności) – może być użyteczne dla
pracodawcy, złodziei (kiedy i gdzie bywasz, itp.). Są także serwisy które takie
informacje udostępniają, np. https://
abywiedziec.info.pl/ludzie, http://
www.yasni.pl/
Trzeba pamiętać, że każde zdjęcie
z Twojego smartfona zawiera informacje o miejscu i czasie jego wykonania,
a także (dla wtajemniczonych) nr telefonu oraz numer IMEI (warto zapisać numer IMEI telefonu – przydane
w przypadku kradzieży lub zguby telefonu: aktualny, nawet gdy ktoś zmieni
w nim kartę SIM. Można go uzyskać po
wywołaniu: *#06#. Więcej na ten temat https://mobirank.pl/2015/12/14/
numer-imei-android-ios-windowsphone/).
Jeśli przesyłasz komuś zdjęcie(a) to
należy je spakować z hasłem otwarcia,
np. ogólnie dostępną aplikacją 7-Zip,
pobierając ją ze strony producenta
https://7-zip.org.pl/ (hasło przekaż
odbiorcy innym kanałem np. poprzez
SMS). W tym miejscu warto przypo-

http://www.ippt.pan.pl/zasady-rejestracji-w-domenie.html
www.bip.gov.pl
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/dzien-bezpiecznego-internetu-jak-rozpoznac-falszywy-e-mail-po-temacie-oto-top-10/snjkx94
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mnieć, że aplikacje pobieramy tylko ze
strony producenta – rodzi to mniejsze
niebezpieczeństwo, że będzie zawierała jakąś wkładkę w postaci niechcianego oprogramowania lub wirusa.
Ważne pliki przechowywane na
komputerze warto zapisywać i wysyłać z hasłem otwarcia i szyfrowaniem
(Plik-Zapisz jako-Narzędzia-Ogólne…).
Bardzo ważne poufne pliki można zapisywać z szyfrowaniem i hasłem otwarcia poprzez Plik-Informacje-Ochrona
dokumentu-Szyfruj przy użyciu hasła,…
Wszystkie hasła przechowujmy w bezpiecznym miejscu z własnym kluczem
ich zapisu: uniemożliwi to ich poznanie nawet intruzowi, który znajdzie do
nich dostęp.
Warto wiedzieć, że policja ma identyfikatory twarzy (oraz szczegółowe
dane kontaktowe) wszystkich osób,
które wysyłały komukolwiek swoje
zdjęcie (selfie). Dodatkowo zaznaczają
się w bazach (znaki szczególne) wszyscy, którzy fundują sobie tatuaże.
Wiele informacji osobistych jest
wymuszana poprzez różnego rodzaju,
np.:
›	konkursy z nagrodami – biorąc
w nich udział, zawierasz jednocześnie, zwykle nieświadomie, umowę
na otrzymywanie płatnych SMSów, co w skali miesiąca kosztować
może 100 i więcej złotych (rezygnacja z usług jest kłopotliwa i zwykle
też kosztowna);
›	darmowe pierwsze artykuły (zwykle automatycznie i nieświadomie
zawierasz umowę na następne
przez rok (oczywiści za ten pierwszy w nich zapłacisz z nawiązką).
Wzięcie udziału w konkursie SMS-owym często inicjuje wielokrotne
otrzymywanie przez długi czas uciążliwych informacji marketingowych.
Co wie o nas GOOGLE, można
sprawdzić pod adresem: http://next.
gazeta.pl/next/7,156830,22382925,oto-najwazniejsze-miejsca-w-ktorychsprawdzisz-ile-naprawde.html

Przykłady innych
niebezpieczeństw
›	Serwisy typu tanie zakupy, np. portal
aukcyjny o nazwie za10 groszy.pl5
›	Serwisy do oglądania filmów − nawet za darmo, np. www.fullplayer.
pl/ − często ich używanie dużo
kosztuje (zob. regulamin)!
›	Połączenia telefoniczne np. zaczynające się do 94 732 …, a także od
22 (nie zawsze będzie to z Warszawy…, a może dotyczyć kraju z Afryki) − wybranie każdej opcji to strata
dużych pieniędzy.
›	Kredyty firm pożyczkowych − często reklamujących, że pierwsza rata
za 0 zł. To zwykle oszustwo − z reguły trzeba wziąć drugą pożyczkę,
gdzie w rezultacie oprocentowanie
RRSO wyniesie kilkaset procent,
a nawet więcej niż 1000%.

Różne formy cyberprzemocy6
Forma

›	czat internetowy,
›	komunikatory Internetowe,
›	portale społecznościowe,
›	strony internetowe.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę wiarygodności
i bezpieczeństwa użytkowania wybranych typowych usług teleinformatycznych, których przestrzeganie znacznie
zmniejszy zagrożenia, a więc pomoże
uniknąć wielu przykrych i kosztownych
niespodzianek.
Pamiętajmy, że pojawiają się ciągle
nowe metody i formy zagrożeń, których monitorowanie pozwala na opracowywanie nowych narzędzi i procedur im przeciwdziałających. Dlatego
musimy okresowo doskonalić nasze
zabezpieczające działania, aby zminimalizować przyszłe pojawiające się
zagrożenia.
Polega na:

Podjudzanie

Wzniecanie kłótni w Internecie poprzez wysyłanie agresywnych
i obraźliwych wiadomości elektronicznych

Prześladowanie

Powtarzające się wysyłanie obraźliwych i niechcianych wiadomości

Oczernianie

Rozprzestrzenianie plotek i kłamstw na czyjś temat, by zniszczyć reputację lub relacje danej osoby z jej przyjaciółmi

Podszywanie się

Udawanie, że jest się kimś innym i przesyłanie lub publikowanie różnych treści i zdjęć

Ujawnienie

Udostępnienie w Internecie czyichś sekretów lub wstydliwych informacji bez zgody danej osoby

Oszustwo

Wyciągnięcie podstępem od danej osoby jej sekretów lub wstydliwych informacji i publikacja ich w Internecie

Wykluczenie

Naumyślne wykluczenie kogoś z grupy internetowej

Nękanie

Powtarzające się, intensywne nękanie, oczernianie, grożenie i straszenie

Stalking

To nękanie (częste telefony, SMS, …) − uporczywe nagabywanie,
naprzykrzanie się, prześladowanie innej osoby i naruszanie jej prywatności (www.sjp.pl)

Metody stosowania cyberprzemocy:
›	wiadomości SMS,
›	zdjęcia lub filmy zrobione za pomocą telefonu komórkowego,
›	uporczywe dzwonienie,
›	e-maile,

W niniejszym opracowaniu nie
podjęto szerzej problematyki bezpieczeństwa usług bankowych z punktu
widzenia banku oraz klienta, ze względu szczególną ich specyfikę i ograniczone ramy publikacji.

Dr Edward Krawczyński jest emerytowanym nauczycielem doradcą przedmiotów elektrycznych i informatycznych
oraz emerytowanym nauczycielem akademickim.

	http://technologia.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/445947,taniezakupy-pl-pulapka-na-naiwnych.html
V. Rogers: Cyberprzemoc − jak być bezpiecznym w sieci: ćwiczenia dla dzieci i młodzieży. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011, s.19.

5
6

25

O wycieczkach szkolnych

Co zmieniły
w organizacji
wycieczek szkolnych
nowe przepisy?
dr Jerzy Grad

O

becnie obowiązują dwa rozporządzenia o organizacji wycieczek:
Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. (znowelizowane 26 lipca
2018 r.) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które obowiązuje
w publicznych gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych oraz w klasach
gimnazjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu i placówkach, oraz
Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, obowiązujące w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
wymienionych w Ustawie Prawo oświatowe, czyli w szkołach powstałych po
reformie ustroju szkolnego.
Analizując nowe zasady organizacji wycieczek, trzeba jednak także
uwzględnić znowelizowane 31 października 2018 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz Ustawę z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca
2018 r. Przytoczona ustawa w zakresie
swojej regulacji wdraża Dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/230, a jej zapisy dotyczą również
oświaty, mimo zastrzeżeń MEN.
W piśmie MEN skierowanym do Ministerstwa Sportu i Turystyki zwrócono
uwagę, że z ustawy powinny być wyłączone szkoły i placówki oświatowe
w zakresie organizacji krajoznawstwa
i turystyki (wycieczki szkolne) i wypo-
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czynku (kolonie, obozy i półkolonie).
W odpowiedzi MSiT przesłanej do MEN
czytamy: Uwaga w zakresie wprowadzenia dodatkowego wyłączenia z zakresu materii ustawowej przedszkoli,
szkół i placówek, nie zostanie uwzględniona. Projektowana ustawa wdraża do
polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE). Jest to dyrektywa maksymalnej
harmonizacji, która nie umożliwia wprowadzenia wyłączeń poza tymi, które zostały w niej przewidziane.
Tworząc swoje regulaminy szkoły
powinny więc zacząć od tej ustawy,
a następnie dostosować do niej przepisy oświatowe.
Czy nowe przepisy rozwiązały
wszystkie problemy? A przynajmniej
czy odpowiedziały na poniższe pytania:
1.	Co nazywamy imprezą turystyczną
i kto może ją organizować?
2.	Czym różni się wycieczka od wypoczynku?
3. Czy każde wyjście poza szkołę to
wycieczka?
4.	Kto może być opiekunem i jakie
musi spełniać warunki?
5.	Jak zgodnie z prawem zorganizować szkolne zawody sportowe?
6.	Na podstawie jakich przepisów organizować wymianę międzynarodową?
7.	Co to jest zagraniczna praktyka zawodowa?
8.	Jak finansować i rozliczać wycieczkę?
9.	Jak pogodzić czas pracy nauczyciela (art. 132. § 1. Kodeksu pracy:
Pracownikowi przysługuje w każdej
dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku)
z odpowiedzialnością za bezpie-

czeństwo uczniów na wycieczce
przez cały czas jej trwania?
Niestety, na niektóre pytania nowe
przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Wiele problemów pozostaje
w strefie domysłów albo są dalej nierozwiązywalne. A przecież takich pytań
można postawić znacznie więcej.
Zajmijmy się więc kwestiami, które można rozstrzygnąć na podstawie
obowiązujących przepisów.
1.	Co nazywamy imprezą turystyczną i kto może ją organizować?
Na to pytanie odpowiada cytowana
już ustawa o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych.
2.	Czym różni się wycieczka od wypoczynku?
Odpowiedź daje Ustawa Prawo
oświatowe i Rozporządzenie MEN z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży.
3.	Czy każde wyjście poza szkołę to
wycieczka?
Odpowiedź przyniosło znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
oraz niepublicznych szkołach i placówkach, wprowadzając pojęcie wyjść
grupowych, do których nie zalicza się
wycieczek. Moim zdaniem, znacznie
upraszcza to procedury szkolne, chociaż brak w rozporządzeniu definicji
wspomnianego pojęcia rodzi kolejne
pytania. Zwłaszcza, że do tej pory kuratoria za wycieczkę uważały każde zorganizowane wyjście ze szkoły.
4.	Kto może być opiekunem i jakie
musi spełniać warunki?
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia
MEN z 25 maja 2018 r., dyrektor szkoły
wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych
szkoły. Przepisy nie przewidują innej
możliwości. W przypadku opiekuna
wycieczki dyrektor może natomiast
odstąpić od tej zasady. W zależności
od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora
szkoły. Ale co to znaczy: osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym? Czy
opiekunem może być np. rodzic? Jeżeli
tak, to dlaczego nie zostało w rozpo-
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rządzeniu napisane, jak w starych przepisach – inna osoba dorosła? Ponadto
dyrektor musi pamiętać, że osoba dopuszczana do działalności w zakresie
opieki nad małoletnimi, niezależnie
od formy współpracy, powinna zostać
zweryfikowana w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym. Takie
stanowisko zajął w tej sprawie Minister
Sprawiedliwości.
5.	Jak zgodnie z prawem zorganizować szkolne zawody sportowe?
Organizacja szkolnych zawodów
sportowych to oddzielny problem, bo
żadne przepisy tego nie regulują, poza
zdawkowymi określeniami w rozporządzeniu o bezpieczeństwie, np. § 30:
W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę
uczniowie nie mogą pozostawać bez
opieki osób do tego upoważnionych.
Reszta to tylko wytyczne Szkolnego
Związku Sportowego, które nie zdejmują jednak z dyrektora szkoły odpowiedzialności. Zawody sportowe
zatem to wycieczka czy wyjście grupowe?
6 i 7. Na podstawie jakich przepisów
organizować wymianę międzynarodową? Co to jest zagraniczna praktyka zawodowa?
Wymianę międzynarodową i zagraniczną praktykę zawodową organizuje
się − zgodnie z zaleceniami kuratoriów
− na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Jeżeli tak, to kto odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nocują
u swoich zagranicznych przyjaciół?
Zgodnie z art. 6. Karty Nauczyciela:
Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie
realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, a nie
ulega wątpliwości, że organizatorem

wymiany międzynarodowej jest szkoła.
A wyrok Sądu Najwyższego jest jednoznaczny: Obowiązek nadzoru ze strony
szkoły nie ustaje jednak z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub zbliżania się do
tego wieku (wyrok SN II CR 289/74 LEX
nr 7526). Do tego dochodzi kolejny
problem – czy opiekunami za granicą
mogą być obcokrajowcy, np. rodzice uczniów, u których nocuje nasza
młodzież? Tylko jak sprawdzić, czy nie
są pedofilami? Tak możemy mnożyć
pytania. Gdy przeglądam strony internetowe szkół, zwłaszcza fotograficzne
relacje z wyjazdów zagranicznych, to
często podziwiam odwagę nauczycieli, żeby nie powiedzieć ich beztroskę
w omawianych kwestiach. Jeśli jednak
cofnę się pamięcią do czasów, gdy sam
organizowałem obozy i wycieczki, to
oczywiście ich rozumiem.

8.	Jak finansować i rozliczać wycieczkę?
Kolejnym zasygnalizowanym problemem jest finansowanie i rozliczanie
wycieczek. Przepisy ograniczają się do
stwierdzenia: w formie i terminie przyjętym w danej szkole. Ale przecież nie
w sposób dowolny, a zgodnie z prawem finansowym − to raczej oczywiste. Czyli jak? Finansować wszystkie
wycieczki poprzez radę rodziców czy
może przez rachunek dochodów własnych, jeżeli szkoła takowy posiada?
Trzeba też uważać na przepisy o podatku od towarów i usług (VAT), kto
bowiem dokonuje zakupu usług niezbędnych do zorganizowania wycieczki (np. zamówienie autokaru lub zakup

biletów kolejowych, zatrudnienie przewodnika czy zamówienie noclegów)
we własnym imieniu, a następnie je
odsprzedaje (np. rodzicom dzieci) jest
usługodawcą w rozumieniu ustawy
o podatku VAT (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie z 28 października 2013 r.
nr IPPP3/443-662/13-4/JK). A przecież
przy wystawianiu faktury dla szkoły za
wycieczkę, formalnym nabywcą jest
gmina, będąca płatnikiem podatku
VAT.
9.	Jak pogodzić czas pracy nauczyciela (art. 132. § 1. Kodeksu pracy)
z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo uczniów na wycieczce
przez cały czas jej trwania?
To sprawa najtrudniejsza. Jak zapewnić nauczycielowi co najmniej 11
godzin nieprzerwanego odpoczynku
w czasie kilkudniowej wycieczki? Przepisy oświatowe na ten temat milczą.
Rozwiązań problemu jest kilka, ale
żadne nie daje stuprocentowej prawnej gwarancji.
Na koniec zacytuję wyrok Sądu
Najwyższego: Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia
bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy uczniów powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości.
Obowiązek ten zachodzi więc w sytuacji,
gdy uczniowie danej szkoły pozostają
w dyspozycji nauczycieli lub administracji szkolnej, podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych
przez szkołę (wyrok SN II CR 643/73 OSP
1974/10/202).
Nikt i nic zatem nie zwalnia nauczycieli z odpowiedzialności za
bezpieczeństwo uczniów w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę od momentu wyjazdu ze szkoły
do powrotu. A konsekwencje popełnionych błędów mogą być naprawdę
przykre: odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna lub porządkowa.
Ale to już temat na następny artykuł.

Dr Jerzy Grad jest dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
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O debatach oksfordzkich

Przegrywam,

ale i tak osiągam sukces
Anna Skiendziel

Istotnym elementem procesu edu-

kacyjnego jest umiejętność motywowania uczniów. Niewątpliwie sukces ucznia, zarówno na tradycyjnym
sprawdzianie, jak i w konkursie, potęguje jego poczucie wartości. Przegrana niejednokrotnie sprawia, że znika
zapał i maleje wiara we własne możliwości.
Planując lekcje, wytyczamy również
cele, czyli kryteria sukcesu (NaCoBeZU).
Muszą one być wyraźne, konkretne, tak
by móc je później weryfikować. Korzystając z powyższego wzoru, podobnie
powinniśmy zrobić w przypadku udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach. Ważne, by ustalić cele, tak by
nie istniał tylko jeden – zwycięstwo.
Tylko wówczas, nawet mimo przegranej, niezajęcia miejsca na podium, możemy mu pokazać, że odniósł sukces
w danym wydarzeniu, wskazując ile
innych rzeczy uczeń osiągnął.
Jako przykład niech posłuży udział
uczniów w turnieju debat oksfordzkich.
Zobaczmy zatem, jak możemy potencjalną przegraną przekuć w zwycięstwo powodując, że tym samym uczeń
zakończy udział w turnieju z poczuciem wygranej, sukcesu i będzie zmotywowany do pracy nad sobą, swoimi
umiejętnościami, ale i z chęcią udziału
w kolejnych turniejach.
Debata oksfordzka to jedna z metod
aktywizujących, polegająca na kulturalnej i sformalizowanej dyskusji nad postawioną tezą. Jej ścisłe zasady związane
są m.in. z kulturą prowadzenia sporów,
podziałem ról w drużynie, ograniczonym czasem wypowiedzi, przyjęciem
odpowiedzialności za słowa.
Efektem debaty oksfordzkiej może
być m.in. doskonalenie umiejętności:
›	konstruowania argumentów,
›	zarządzania czasem wypowiedzi,

›	poprawnego zadawania pytań,
›	poprawnego odpowiadania na pytania,
›	kontrargumentowania,
›	używania odpowiedniej formy stylistycznej wypowiedzi (np. zwrotów
w stosunku do Marszałka, przeciwników),
›	wygłoszenia (a nie czytania) mowy,
›	opanowania emocji,
›	współpracowania z pozostałymi
członkami drużyny,
›	poprawnego artykułowania,
›	odpowiedniego akcentowania wyrazów,
›	wyszukiwania,
selekcjonowania
i analizowania informacji.
Celem debaty może być kształtowanie kompetencji kluczowych, np.1:
›	poprawne porozumiewanie się
w języku ojczystym lub obcym (debata może się odbyć np. w języku
angielskim),
›	umiejętność krytycznego myślenia,
›	umiejętność uczenia się.
Debata daje więc wiele możliwości
w kontekście kształcenia umiejętności
miękkich oraz kompetencji kluczowych.
Na ich bazie można skonstruować uniwersalne cele, które można odnieść do
pojedynczej debaty lub turnieju. Ważne,
by w procesie wytyczania celów brali
udział uczniowie i zyskały one ich akceptację. Uczeń może wytyczyć sobie
cele sam. Dlatego przed przystąpieniem
do debaty i turnieju warto zapytać
uczniów, co oni chcą osiągnąć, co dla
nich jest ważne oprócz zwycięstwa.
Może się okazać, że ono w ogóle nie
jest dla nich istotne i biorą udział
w turnieju zupełnie z innego powodu.
Podczas trwania debaty istotna
jest rola nauczyciela. Powinien po
pierwsze być na niej obecny, po drugie być maksymalnie obiektywny i nie

dać się ponieść emocjom, a po trzecie
koniecznie wyciągnąć wnioski z debaty wraz z całą drużyną. Podsumowanie
można zrobić dla całej drużyny, ale pamiętać należy również o indywidualnej rozmowie z każdym z uczniów.
Notowanie przez nauczyciela podczas debaty znacznie ułatwi jej analizę, zauważenie zarówno mocnych,
jak i słabych stron i potem rzetelne
wskazanie ich uczniom, którzy kończą debatę z ogromnymi emocjami
i w pierwszej chwili nigdy nie analizują
jej racjonalnie.
By usystematyzować wspomniane
po debacie podsumowanie i przekazywaną przez nauczyciela informację
zwrotną można się wesprzeć zasadami
oceniania kształtującego.
Informacja zwrotna powinna składać się z czterech elementów i wykorzystywać wcześniej założone cele.
1. Co było dobrze?
Uczeń w pierwszej kolejności powinien się dowiedzieć, w czym osiągnął
sukces. Pochwalmy sam fakt zaangażowania, udziału, przygotowania, które
wiązało się z poświęceniem prywatnego czasu.
2. Co trzeba poprawić?
Proszę zauważyć, że nie używamy
słowa źle. Nie wypominamy błędów,
tylko analizujemy słabsze momenty,
nad którymi trzeba jeszcze popracować. Absolutnie nie możemy zostawić
ucznia z poczuciem winy za przegraną.
Nie możemy emocjonalnie podchodzić
do debaty.
3.	Jak to trzeba poprawić? Wskazówki na przyszłość.
Musimy podać konkretne rozwiązania, by wzmocnić słabsze strony. Poprośmy również jurorów o rady i wskazówki, odpowiednią literaturę.
Tak skonstruowana informacja
zwrotna wraz z ustalonymi wcześniej
konkretnymi celami, pozwoli przekuć
każdą porażkę w sukces. Uczeń będzie miał świadomość, że biorąc udział
w jakimkolwiek działaniu, ma szansę
nie tylko zająć miejsce na podium,

Więcej na temat kompetencji kluczowych w: ZALECENIA RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst
mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01)
1

28

O debatach oksfordzkich
ale i popracować nad całym spectrum
swoich umiejętności. Ma ogromną

szansę wygrać samym z sobą, pokonać swoje lęki i obawy. I nauczyciele

w tak łatwy sposób mogą mu w tym
pomóc.

Anna Skiendziel jest nauczycielką historii w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w ZSO
nr 5 w Zabrzu.

Warto wiedzieć!
Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie
Państwa członkowskie powinny:
1. Wspierać prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie oraz zapewnić wszystkim osobom szanse
rozwijania kompetencji kluczowych poprzez pełne wykorzystanie dokumentu Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia, w brzmieniu określonym w załączniku, oraz
1.1. wspierać i wzmacniać rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat i przez całe życie, przez wszystkie osoby, w ramach krajowych
strategii uczenia się przez całe życie;
1.2. wspierać wszystkie osoby uczące się, w tym te znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub mające specjalne potrzeby, w realizacji swojego
potencjału.
2. Wspierać rozwijanie kompetencji kluczowych, zwracając szczególną uwagę na:
2.1. podnoszenie poziomu opanowania umiejętności podstawowych (rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego i podstawowych umiejętności cyfrowych) oraz wspieranie rozwijania kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się jako stale udoskonalanej podstawy
uczenia się i udziału w społeczeństwie w perspektywie całego życia;
2.2. podnoszenie poziomu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, tak by usprawnić kierowanie życiem w sposób prozdrowotny i zorientowany na przyszłość;
2.3. wspieranie nabywania kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), z uwzględnieniem ich
powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością, oraz zachęcanie większej liczby młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet, do
wyboru zawodu w dziedzinach STEM;
2.4. wspieranie i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach kształcenia i szkolenia, we wszystkich grupach ludności;
2.5. pielęgnowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi, na przykład
przez promowanie możliwości zdobycia przez młode osoby uczące się co najmniej jednorazowo praktycznych doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości w okresie edukacji szkolnej;
2.6. podnoszenie poziomu kompetencji językowych zarówno w odniesieniu do języków urzędowych, jak i innych, oraz wspieranie osób uczących
się w nauce różnych języków, które są istotne dla ich sytuacji zawodowej i życiowej lub mogą sprzyjać transgranicznej komunikacji i mobilności;
2.7. wspomaganie rozwijania kompetencji obywatelskich, tak by sprzyjać rozumieniu, czym są wspólne wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;
2.8. zwiększanie świadomości wszystkich uczących się i kadry edukacyjnej co do znaczenia nabywania kompetencji kluczowych i ich odniesienia
dla społeczeństwa;
3. Ułatwiać nabywanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystywanie dobrych praktyk w celu wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych
określonych w załączniku, w szczególności przez:
3.1. promowanie różnorodnych podejść do uczenia się i różnych środowisk edukacyjnych, w tym właściwego korzystania z technologii cyfrowych
w strukturach kształcenia, szkolenia i uczenia się;
3.2. zapewnianie wsparcia kadrze edukacyjnej, a także innym interesariuszom wspomagającym procesy uczenia się, w tym rodzinom, w celu
doskonalenia kluczowych kompetencji osób uczących się w ramach podejścia na rzecz uczenia się przez całe życie w strukturach kształcenia,
szkolenia i uczenia się;
3.3. wspieranie i dalsze rozwijanie oceny i walidacji kompetencji kluczowych nabywanych w różnych strukturach zgodnie z zasadami i procedurami państw członkowskich;
3.4. wzmacnianie współpracy między strukturami kształcenia, szkolenia i uczenia się na wszystkich poziomach i w różnych dziedzinach, aby zwiększyć ciągłość rozwoju kompetencji osób uczących się oraz zintensyfikować rozwijanie innowacyjnych podejść do uczenia się;
3.5. ulepszanie narzędzi, zasobów i wytycznych w strukturach kształcenia, szkolenia, zatrudnienia i innych strukturach uczenia się w celu wsparcia
samodzielnego zarządzania ścieżkami uczenia się przez całe życie. (…)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL (Dostęp: 26.03.2019)
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O zdrowym odżywianiu

Nieprawidłowe
odżywianie

i jego wpływ na rozwój dziecka
w wieku szkolnym
Magdalena Bednarska

Od dawna wiadomo, jak ważne

i mające ogromne znaczenie dla rozwoju młodego pokolenia ma ich prawidłowe odżywianie. Niestety, coraz częściej rodzice zaniedbują ten fakt, a co
gorsze, złymi nawykami żywieniowymi
przyczyniają się do otyłości i innych
chorób u swoich dzieci. W dzisiejszych
czasach i wobec dostępności wszelkich
informacji, jakie niosą ze sobą media,
Internet, telewizja, prasa, świadomość
rodziców, jak ogromny wpływ na rozwój dzieci ma sposób i rodzaj żywienia,
paradoksalnie jest niestety niewielka.
Często rodzice ignorują fakt, że ich
dzieci żywią się w nieprawidłowy sposób. Zdarza się np., że nie jedzą one
w domu nawet śniadania. Spożywają
je dopiero po kilku godzinach w szkole,
a jak powszechnie wiadomo, najzdrowiej jest zjeść śniadanie do pół godziny
od momentu przebudzenia się.
Organizm dziecka szczególnie potrzebuje zbilansowanego posiłku do
prawidłowego rozwijania, zarówno
organów wewnętrznych, jak i do jego
odpowiedniego wzrostu. Pod pojęciem dieta zbilansowana (wg Zasady prawidłowego żywienia młodzieży,
opracowanych przez Marię Jodkowską i Katarzynę Radiukiewicz), należy
rozumieć taki sposób żywienia, który
pokrywa zapotrzebowanie organizmu
na wszystkie składniki odżywcze, bez
wykluczania poszczególnych rodzajów żywności. Jednocześnie taka dieta
powinna uwzględniać równowagę pomiędzy ilością przyjętych w pożywieniu
kalorii a codzienną aktywnością ruchową. Konieczne jest to do utrzymania
prawidłowego bilansu energetycznego. W okresie dojrzewania i dorastania
1

należy szczególnie dbać o prawidłowe
odżywianie, ponieważ w tym czasie następuje intensywny wzrost organizmu.
Do głównych zasad zbilansowanej diety możemy zaliczyć spożywanie: 4 – 5
posiłków w ciągu dnia z zachowaniem
przerw nie dłuższych niż 4 godziny; produktów żywnościowych, zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności
Fizycznej, a więc uwzględnieniem proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami żywności, w tym co najmniej
pięciu porcji różnych warzyw i owoców
dziennie, przynajmniej dwóch porcji
ryb tygodniowo oraz wypijanie co najmniej 1,5 litra wody w ciągu dnia i unikanie słodzonych napojów. Istotne jest
również: ograniczenie soli, a zamiast
tego stosowanie różnych przypraw
ziołowych, ograniczenie cukru oraz
niezdrowych przekąsek (słodyczy, chipsów), które można zastąpić naturalnymi
odpowiednikami: ziarnami słonecznika,
orzechami, warzywami. Zastąpienie cukru miodem.
Pamiętać też powinniśmy, aby
uczyć dzieci jeść różnorodnie. To, jak
będą się odżywiać w przyszłości, w dużej mierze zależy od tego, jak nauczą
się jeść w domu z nami.
Posiłki dla dzieci powinny zawierać:
›	pełnoziarniste produkty zbożowe
jako główne źródło kalorii (pełnoziarniste pieczywo, kasze, ryż brązowy itp),
›	produkty zawierające białko (mleko, kefir, jogurt, ser biały),
›	mięso, ale z umiarem, w niezbyt
dużej ilości – konieczne jest ograniczenie tłuszczów zwierzęcych,
›	warzywa i owoce,

›	nienasycone kwasy tłuszczowe, zawarte głównie w rybach.
Pokarm dostarczany do organizmu
jest odpowiedzialny również za prawidłowy rozwój komórek mózgowych.
Jedzenie daje dzieciom energię potrzebną do skupienia się w szkole, oraz
ma ogromny wpływ na proces myślenia. Niedobory żywieniowe powodują
często apatię, ospałość, niemożność
skupienia się na wykonywanych zadaniach i czynnościach, a także rozdrażnienie i nerwowość. Dzieci łatwo się
męczą psychicznie i fizycznie, wykazują
niezdolność do koncentrowania uwagi
i słabsze postępy w nauce. Długoterminowe niedostarczanie choćby jednego
ze składników odżywczych powoduje niedożywienie organizmu. Objawy
i skutki niedożywienia są szczególnie
groźne dla młodzieży, ponieważ może
ono spowodować zaburzenia wzrostu,
dojrzewania płciowego, rozwoju funkcji poznawczych i emocjonalnych, czy
też dojrzewania centralnego układu
nerwowego. Dlatego należy zadbać
o to, aby dieta dziecka zaspokajała
jego potrzeby żywieniowe, odpowiednie do wieku1.
Kolejnym, ważnym zdrowym nawykiem, jest spożywanie drugiego śniadania, o którym często dzieci i ich rodzice zapominają. Wiele dzieci w szkole
nie przynosi takiego śniadania lub
zastępuje je produktami szkodliwymi,
negatywnie wpływającymi na ich zdrowie. Do tych produktów należą chipsy, drożdżówki, batoniki i inne słodkie
oraz niezdrowe przekąski, które często
są w ofercie sklepików szkolnych.
Równie ważny czynnik, który jest
często zapominany i lekceważony
przez dzieci i rodziców, to odpowiednie
nawodnienie organizmu. Jak wiadomo,
do prawidłowego rozwoju potrzebna
jest spora ilość napojów, które są uzupełniane przez cały dzień. Najzdrowsza jest woda, którą rodzice powinni
dzieciom dawać już od najmłodszych
lat. Niestety, dzieci często zastępują
wodę napojami gazowanymi i słodzonymi, które powodują u nich zwiększoną nadpobudliwość. Zbyt duża ilość
cukru zawartego w takiego rodzaju
napojach prowadzi u wielu dzieci do

 rogram Żywienie na wagę złota. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przy współpracy: Wojewody Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
P
w Katowicach, Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach.
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otyłości. Niedobór płynów szybko prowadzi do odwodnienia i związanego
z tym gorszego samopoczucia, osłabienia organizmu, mniejszej możliwości koncentracji i przyswajania nowych
wiadomości. Później pojawiają się poważniejsze dolegliwości (m.in. ze strony układu moczowego, krwionośnego,
pokarmowego), które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Warto więc
pamiętać o piciu 5 − 6 szklanek wody
dziennie.2
Biorąc pod uwagę fakt, że notuje
się zdecydowany przyrost liczby dzieci otyłych już w wieku przedszkolnym,
powinno się kłaść jak największy nacisk na edukację zdrowotną w szkołach i w przedszkolach oraz uświadamiać jeszcze bardziej rodziców w tym
względzie.
Będąc nauczycielem wychowania
fizycznego w szkole podstawowej, na
co dzień spotykam się z powyższymi problemami. Staram się dzieciom
zwracać uwagę na prawidłowe odżywianie. Wprowadzam w szkole różne
formy edukacji na temat zdrowej diety i jej wpływu na rozwój dzieci. Kilka
razy zaproszony został do naszej szkoły
dietetyk, który przybliżył dzieciom temat, ponieważ jak się okazało ich świadomość w tej kwestii jest niewielka.

Zorganizowałam również cykl warsztatów polegających na robieniu przez
dzieci, przy moim udziale, różnego rodzaju zdrowych posiłków. Na jednych
z warsztatów zostały zrobione drugie
śniadania. Dzieci przyniosły składniki z domu (wędlinę, ser, warzywa). Ja
przyniosłam różnego rodzaje kiełki.
Pomimo, iż część dzieci nie znała ich
smaku, wzbudziły one ciekawość i chęć
spróbowania, co było pewnego rodzaju sukcesem, ponieważ jak powszechnie wiadomo, jest to cenny i zdrowy
składnik, który powinien zawierać się
w naszej codziennej diecie.
Kolejnymi warsztatami, które zorganizowałam i które wzbudziły u dzieci duże zainteresowanie, było robienie
koktajli oraz soków z warzyw i owoców. Dzieci miały za zadanie przynieść
różne owoce i warzywa, które lubią.
Za pomocą robota kuchennego i wyciskarki zrobiliśmy wspólnie koktajle
i soki warzywno-owocowe. Dzieci przyniosły owoce, tj.: jabłka, gruszki, cytrusy, maliny, banany, a także marchewki.
Ja przyniosłam szpinak, który ku zdziwieniu dzieci dodaliśmy do koktajlu.
Dzieci, które nie lubią szpinaku na co
dzień, spróbowały napoju i stwierdziły,
że jest dobry. Zadaniem tych warsztatów było pokazanie dzieciom innego

Magdalena Bednarska jest nauczycielem wychowania
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach.

fizycznego

sposobu jedzenia warzyw i owoców.
Wiele dzieci zrozumiało wówczas, jak
niewiele czasu i wysiłku potrzeba, aby
samemu zrobić coś zdrowego, pożywnego i pysznego.
Możemy przyjąć więc kilka zasad
prawidłowego żywienia dziecka, które
zapewniają mu zdrowie, a także są nieodzownym warunkiem harmonijnego
rozwoju. Mają one wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Do podstawowych należą:
› dbałość o różnorodność posiłków,
›	aktywność ruchowa, najlepiej codzienna,
›	wystrzeganie się nadwagi i otyłości,
poprzez dobieranie odpowiedniej
ilości spożywanych posiłków do
wieku i wagi dziecka.
Podsumowując ten jakże szeroki i bardzo aktualny temat, możemy
stwierdzić, że prawidłowe żywienie
przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia, wpływa na właściwy
rozwój, pomaga zapobiegać występowaniu nadmiarów i niedoborów kluczowych witamin i składników mineralnych
w diecie, a w długim okresie przyczynia
się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia
m.in. nadwagi czy otyłości.
Pamiętajmy o tym wszystkim, chcąc
wychować zdrowo nasze dzieci!
w Szkole

Podstawowej

nr

Warto wiedzieć!
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
Klasy VII i VIII – edukacja zdrowotna

W zakresie wiedzy. Uczeń:
1) wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;
2) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
3) omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;
4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;
5) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.
2. W zakresie umiejętności. Uczeń:
1) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej;
2) dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb;
3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze.
Warunki i sposób realizacji (…):
4.	Edukacja zdrowotna. W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagnozowania w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Łączenie treści z tego bloku z wdrażaniem kompetencji społecznych sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za
zdrowie własne i innych ludzi, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Treści w tym bloku wzmacniają znaczenie
aktywnego i zdrowego trybu życia w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i zdrowia.
1

Źródło: 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.
2017, poz. 356.
2

Normy żywienia dla populacji Polski. Redakcja naukowa Mirosław Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia 2017.
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Jak napisać i polubić
interpretację wiersza,
nawet jeśli tylko
Niektórzy lubią poezję?
Praca z tekstem Wisławy Szymborskiej
Cecylia Bielnik
i umiejętności czytania wiersza ze
zrozumieniem.

Poniższy scenariusz uzyskał
III miejsce
w
VIII 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
	Temat: Jak napisać i polubić interpretację wiersza, nawet jeśli tylko
Niektórzy lubią poezję? Praca z tekstem Wisławy Szymborskiej. Ćwiczenia redakcyjne.
	Poziom: IV etap edukacyjny (szkoła
ponadgimnazjalna)
	Klasa: III technikum
	Czas: 2 godziny lekcyjne
	Cel ogólny:
›	kształcenie umiejętności pisania
interpretacji tekstu poetyckiego

	Cele szczegółowe1
Uczeń:
›	I.1.1) odczytuje sens całego utworu
(a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań […]
›	I.1.3) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu
›	I.1.4) rozpoznaje i nazywa funkcje
tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną […]
›	I.3.8) odróżnia słownictwo neutralne
od emocjonalnego wartościującego,
oficjalne od swobodnego
›	II.1.1) prezentuje własne przeżycia
wynikające z kontaktu z dziełem
sztuki
›	II.1.2) określa problematykę utworu
›	III.1.1) tworzy dłuższy tekst pisany
[…] interpretację utworu literackiego, zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając
zasad spójności znaczeniowej i logicznej
›	III.1.2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni
układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną,
sporządza plan wypowiedzi, dobiera
właściwe słownictwo
›	III.1.3) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki
(stawia tezę lub hipotezę, dobiera
argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi,

podsumowuje, dobiera przykłady
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie
›	III.1.6) opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, skrótów, eliminuje niejednoznaczność wypowiedzi […]
›	III.1.7) wykonuje różne działania na
tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza konspekt, cytuje).
	Cele wychowawcze
Uczeń doskonali:
›	umiejętność koncentracji,
›	wrażliwość estetyczną,
›	umiejętność słuchania innych,
›	poprawne relacje komunikacyjne,
›	postawę szacunku wobec wypowiedzi rówieśników, którzy prezentują swoje argumenty,
›	umiejętność samodzielnej pracy, jej
planowania i organizowania,
›	umiejętność pracy zespołowej,
›	przydatny nawyk liczenia słów
w pracy pisemnej,
›	postawę szacunku wobec języka
ojczystego,
›	kulturę osobistą (w tym: kulturę żywego słowa),
›	poczucie własnej wartości,
›	postawę życiowego optymizmu
i wiary we własne możliwości,
›	umiejętność planowania i organizacji pracy.
	Tok: poszukująco-podający.
	Metody i formy pracy: indywidualna praca z tekstem, praca zespołowa, burza mózgów, ćwiczenia
w mówieniu, twórcza interpretacja
tekstu, ćwiczenia redakcyjne.
	Materiały i środki dydaktyczne:
›	tekst wiersza Wisławy Szymborskiej: Niektórzy lubią poezję (w wersji elektronicznej, tekst wiersza na
ekranie),
›	komputer, rzutnik multimedialny
i ekran,
›	tablica, pisaki lub kreda.
	Materiały dla ucznia w formie
wydruku:
›	załącznik nr 1: Prosty schemat interpretacji wiersza

	Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Język polski. IV etap edukacyjny. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uwaga od Redakcji – scenariusz powstał, gdy obowiązywała przywołana podstawa.
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›	załącznik nr 2: Tekst wiersza Wisławy Szymborskiej: Niektórzy lubią
poezję
›	załącznik nr 3: Przydatne uwagi redakcyjne
›	załącznik nr 4: (praca domowa −
materiał literacki) Kazimiera Iłłakowiczówna: Anioł od podpowiadania
− tekst wiersza.
	Materiał dla ucznia: złożona kartka A 4 w jedną linię, margines, ponumerowane strony 1 − 4, na stronie 1 napis: Czystopis, na stronie
4 napis: Brudnopis (jest to ważne
ze względu na konieczność przyzwyczajenia się ucznia do formatu
arkusza egzaminacyjnego i zorientowania się, ile miejsca zajmie mu
praca pisemna, która musi mieć minimum 250 słów).
	Przebieg lekcji
1. Powitanie.
2.	Sprawdzenie listy obecności.
3.	Nawiązanie naturalnego kontaktu
z uczniami (bardzo krótka rozmowa).
4. Wprowadzenie:
a)	zapis tematu na tablicy (i w zeszytach):
Jak napisać i polubić interpretację
wiersza, nawet jeśli tylko Niektórzy
lubią poezję? Praca z tekstem Wisławy
Szymborskiej. Ćwiczenia redakcyjne.
b)	wypowiedź nauczyciela, np.: Wisława Szymborska to poetka o wyjątkowym poczuciu humoru, która pozostała osobą skromną nawet jako
zdobywczyni Literackiej Nagrody
Nobla. Zobaczcie sami − fragment
wywiadu z 1996 r., znany pod tytułem: Podsłuchaniec2 (1 min 02 s),
c)	motywowanie uczniów do obejrzenia drugiego materiału filmowego, np.: Jeszcze jedna filmowa
wypowiedź naszej noblistki. Żart
o Einsteinie, który opowiada poetka, pozwoli nam zapamiętać Wisławę Szymborską jako uśmiechniętą
osobę, a także będzie źródłem dobrej energii w czasie dzisiejszej lekcji3 (1 min 37 s).

5.	Krótkie nawiązanie do drugiego
materiału filmowego, np.: Dzisiaj
poznamy inny wzór, a mianowicie
prosty schemat interpretacji wiersza. Nie jest idealny, ale na pewno
praktyczny (załącznik 1: Prosty
schemat interpretacji wiersza −
prezentacja na ekranie, wydruk dla
każdego ucznia). Omówienie.
6.	Informacja o materiałach dla
ucznia: wydruki, kartka A4, strony
1 – 3: czystopis, strona 4: brudnopis
(cel: uniknięcie dekoncentracji spowodowanej ich przeglądaniem).
7.	Prezentacja tekstu wiersza na ekranie, wydruk dla każdego ucznia
(załącznik 2: Wisława Szymborska:
Niektórzy lubią poezję).
8.	Prezentacja − wzorcowe odczytanie wiersza przez nauczyciela (lub
przez ucznia o zdolnościach recytatorskich).
9. 	Wskazywanie przez uczniów (i zapisywanie w brudnopisie) zauważonych motywów obecnych
w wierszu i podkreślenie jednego,
wybranego, np.: poezja, poeci,
sympatycy poezji, obserwacja rzeczywistości, szkoła, społeczeństwo,
statystyka, analiza, psychologia
jednostki, uczucia (lubić), pokarmy
dla ciała, pokarmy dla duszy, wątpliwości, niewiedza, ratunek i poczucie bezpieczeństwa (zbawienna
poręcz)…
10. Tworzenie przez uczniów (i zapis
w brudnopisie) prostej tezy interpretacyjnej (z wybranym motywem – tu: poezja) według prostego
schematu. Informacja nauczyciela,
że jest to najważniejsza część pracy,
bez której nawet najbardziej błyskotliwa argumentacja jest pozbawiona sensu.
I. Teza interpretacyjna (wstęp)
W wierszu Wisławy Szymborskiej
pod tytułem: Niektórzy lubią poezję
obecny jest motyw poezji.
11.	Aktywna praca uczniów z tekstem
– pod kierunkiem nauczyciela –
i sukcesywny zapis (nadal w brudnopisie) kolejnych punktów planu
z wykorzystaniem prostego sche-

matu interpretacji wiersza (załącznik 1).
II. 	Argumenty (rozwinięcie – uzasadnienie tezy interpretacyjnej).
Przykład:
Podmiot liryczny – obserwator rzeczywistości i gustów czytelniczych, socjolog, analityk, poeta (poetka); ujawnia się w 3 zwrotce – w 1 osobie l. poj.
(liryczne wyznanie).
1. 	Niektórzy – / czyli nie wszyscy (…)
mniejszość / (…) / będzie tych osób
chyba dwie na tysiąc.
	Komentarz, np.: liczba sympatyków
poezji – tendencja malejąca.
2. 	Lubią – / ale lubi się także (…).
	Komentarz, np.: zakwestionowanie
sympatii dla poezji poprzez spójnik: ale.
	Kontrastowe zestawienie poezji
z pokarmami: rosół z makaronem
(pokarm dla ciała i duszy), komplementy i kolor niebieski (pokarmy dla
duszy), stary szalik (pokarm dla ciała
i duszy), stawiać na swoim (pokarm
dla duszy), głaskać psa (pokarm dla
ciała i duszy).
3. 	Poezję – / tylko co to takiego poezja.
/Niejedna chwiejna odpowiedź / (…)
już padła.
	Komentarz, np.: pytanie retoryczne
o istotę poezji, brak jednoznacznej
odpowiedzi, mimo wielu prób definiowania.
4. 	A ja nie wiem i nie wiem i trzymam
się tego / jak zbawiennej poręczy.
	Komentarz, np. informacja podmiotu lirycznego o niewiedzy, która
paradoksalnie mu nie przeszkadza
(powtórzenie: nie wiem i nie wiem),
niewiedza jako zbawienna poręcz (ratunek, poczucie bezpieczeństwa).
III. Wniosek (zakończenie)
Uczniowie formułują prosty wniosek, który opiera się na powrocie do tej
samej lub zmodyfikowanej formy tezy
interpretacyjnej, zebraniu wniosków
cząstkowych oraz określeniu nastroju
wiersza, np.:
W wierszu Wisławy Szymborskiej
pod tytułem: Niektórzy lubią poezję
obecny jest motyw poezji (autotematyzm). Podmiot liryczny można utoż-

	Podsłuchaniec. Szymborska o Nagrodzie Nobla na stronie Fundacji Wisławy Szymborskiej http://www.szymborska.org.pl/galeria-wideo.html lub https://www.
youtube.com/watch?v=2FPyT9JV1CA.
3
	https://www.youtube.com/watch?v=gVnb3XXw9Hg.
2
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samiać z podmiotem czynności twórczych (poetka). Spostrzeżenia mają
początkowo charakter analityczny (statystyczny) i wskazują na zmniejszającą
się liczbę sympatyków liryki. Sympatia
do poezji została w wierszu zakwestionowana, a jednocześnie oryginalnie
i kontrastowo zestawiona z pokarmami dla ciała i duszy. Odbiorca dowiaduje się, że istoty poezji nie sposób
jednoznacznie zdefiniować. Paradoksalnie, niewiedza staje się ratunkiem
i gwarancją poczucia bezpieczeństwa.
Podmiot mówiący pomaga odbiorcy
znaleźć odpowiedź (rozwiązać zagadkę): poezja jest pokarmem dla duszy.
Wypowiedzi lirycznej towarzyszy spokojny i pogodny nastrój.
12. P
 rezentacja: Prosty schemat interpretacji wiersza (załącznik 1).
Omówienie.
Intensywna praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Zachęcanie do
aktywności. Rozwijanie punktów z planu. Zgłaszanie się uczniów z propozycjami zdań. Bieżąca korekta tekstu.
Sukcesywny zapis interpretacji wiersza
już w czystopisie. Praca redakcyjna
pod kierunkiem nauczyciela (kontrolowanie czasu). Po zakończeniu pisania
interpretacji wiersza przeliczenie liczby
słów wypowiedzi (powinno być co najmniej 250).
Uwaga: Jeśli czas pozwoli, można
jeszcze – w ramach rekapitulacji – wyświetlić na ekranie Przydatne uwagi
redakcyjne (załącznik 3). Ten załącznik, w formie wydruku, uczeń otrzyma
na własność razem z innymi materiałami.
13. Praca domowa – utrwali i pomoże
rozwinąć zdobyte w czasie lekcji
umiejętności. Materiał literacki
budzi optymizm, bo z aniołem od
podpowiadania praca domowa będzie chyba o wiele łatwiejsza. (Jeśli
czas pozwoli, można oczywiście
przeczytać tekst wiersza, który potwierdzi tę pozytywną motywację.)
Trzy warianty pracy domowej
(w zależności od możliwości intelektualnych uczniów) – uczniowie sami dokonują wyboru.
Dla wszystkich: Przeczytaj wiersz:
(załącznik 4): Kazimiera Iłłakowiczówna: Anioł od podpowiadania.
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(Uwaga: wszyscy uczniowie otrzymują
tekst wiersza wraz z zapisem 3 wariantów pracy domowej.)
Wariant A:
1.	Wypisz motywy obecne w wierszu:
Anioł od podpowiadania (wybierz
jeden motyw, podkreśl).
2.	Utwórz tezę interpretacyjną z jednym wybranym motywem.
3.	Naucz się prostego schematu interpretacji wiersza (materiał, który
otrzymałeś w formie wydruku).
Wariant B:
1.	Wypisz motywy obecne w wierszu:
Anioł od podpowiadania (wybierz
jeden motyw, podkreśl).
2.	Utwórz tezę interpretacyjną z jednym wybranym motywem.
3.	Sporządź plan interpretacji wiersza, wykorzystując prosty schemat
interpretacji wiersza omawiany na
lekcji (materiał, który otrzymałeś
w formie wydruku).
Wariant C:
1. 	Wypisz motywy obecne w wierszu:
Anioł od podpowiadania (wybierz
jeden motyw, podkreśl)
2. 	Utwórz tezę interpretacyjną z jednym wybranym motywem.
3. 	Sporządź plan interpretacji wiersza, wykorzystując prosty schemat
interpretacji wiersza omawiany na
lekcji (wydruk schematu dla ucznia
do wklejenia lub wpięcia do zeszytu, podobnie jak inne wydrukowane materiały)
4. 	Napisz interpretację wiersza: przepisz tezę, przywołaj argumenty,
rozwiń komentarze interpretacyjne i sformułuj wniosek, zbierając
wnioski cząstkowe oraz określając
nastrój wiersza. Skorzystaj z wydrukowanego materiału: przydatne
uwagi redakcyjne.

Komentarz nauczyciela
Propozycja scenariusza lekcji opiera się na materiale literackim, który
uczniowie poznali w klasie pierwszej,
powtarzając i uzupełniając wiedzę
z poetyki oraz przygotowując się do
interpretacji tekstu na wyższym, bo już
ponadgimnazjalnym poziomie odbioru. Wprowadzenie pełnych humoru,
filmowych wypowiedzi noblistki oraz
wybór wiersza: Niektórzy lubią poezję
ma na celu powtórny (już dojrzalszy) kontakt z tym tekstem, przypo-

mnienie postaci genialnej poetki oraz
szczególny rodzaj wspomnieniowego
spotkania z Wisławą Szymborską, która – mimo światowej sławy – do końca życia pozostała sobą: radosnym
i skromnym człowiekiem. Przywołanie
tego powszechnie znanego wiersza
autorstwa mistrzyni gry skojarzeniami
ma przede wszystkim wartość praktyczną. Umożliwia szybkie dotarcie do
młodzieży, przyjemną pracę z tekstem
oraz stanowi doskonały materiał literacki, który na pewno nie zanudzi i nie
zniechęci uczniów, a może sprawi, że
polubią poezję i pisanie o niej.
Ćwiczenia redakcyjne, a dokładnie
systematyczne kształcenie umiejętności pisania interpretacji tekstu poetyckiego i przygotowanie w czasie
lekcji wspólnej, przykładowej pracy
pisemnej pod kierunkiem polonisty
(poprzedzającej samodzielne prace
domowe uczniów oraz pracę na lekcji), jest dużym wyzwaniem, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela.
Można odnieść wrażenie, że jest to
dość utopijny pomysł, zważywszy na
liczbę osób w klasie, ale naprawdę jest
to możliwe w typowym, przeciętnym
zespole uczniowskim. Przedstawiony
w scenariuszu sposób pracy nad pisemną interpretacją wiersza nie jest
jedynie teoretyzowaniem, ale zapisem
mojego wieloletniego doświadczenia
i rzeczywistej, niekiedy bardzo trudnej i czasochłonnej, ale owocnej pracy z uczniami w zakresie kształcenia
umiejętności redakcyjnych.
Wspólna, aktywna, a przede wszystkim cierpliwa praca nad sukcesywnie
powstającym wypracowaniem interpretacyjnym umożliwia, nawet mniej
zdolnym uczniom, doświadczenie intelektualnej satysfakcji, uczy pewnego
rodzaju pokory wobec tekstu, troski
o jego stylistyczny i językowy kształt,
daje poczucie własnej wartości (wzrost
samooceny), a przede wszystkim pozwala na osobisty sukces, ponieważ
przynosi wymierne, pozytywne efekty
na egzaminie maturalnym. Chciałabym
podzielić się zawartym w tym scenariuszu dydaktycznym pomysłem, ponieważ dostrzegam sens w jego realizacji
dla dobra każdego ucznia szkoły technikum, czy liceum, który często czuje
się zagubiony, bo nie wie, co zrobić,
aby poradzić sobie z napisaniem pracy
interpretacyjnej.
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Młody człowiek, zarówno przeciętny, jak i utalentowany humanistycznie,
przynajmniej na początku swojej przygody redakcyjnej potrzebuje przedstawienia mu propozycji konkretnego
planu działania i cierpliwego poprowadzenia go krok po kroku przez podstawowe etapy powstawania pracy interpretacyjnej. Zmotywowanie ucznia do
podjęcia tego typu wysiłku intelektualnego i jego autentyczne włączenie
się w proces redakcyjny przyniesie
mu oczekiwany sukces edukacyjny,
najpierw wspólny, a później osobisty,
gdy będzie pracować samodzielnie.
Ponadto, nastolatek nauczy się pracować w zespole, a jest to przecież jedna
z najważniejszych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu.
Warto dodać, że koniecznym warunkiem zaistnienia efektywnej burzy
mózgów, poszukiwania i uzgadniania
twórczych i składniowych propozycji
do zapisania w zeszytach, jest podkreślenie podmiotowości uczniów już
podczas czynności organizacyjnych
poprzez nawiązanie naturalnego kontaktu. Okazuje się, że nawet proste
pytanie, skierowane do uczniów, a dotyczące tego, co dobrego lub złego
spotkało ich danego dnia, może wytworzyć przyjazną atmosferę wzajemnego porozumienia, w której możliwa
będzie bardziej efektywna praca na
każdej lekcji. Poza tym, nie zaszkodzi,
a raczej pomoże wprowadzenie humoru, ponieważ w naturalny sposób usuwa zmęczenie i niweluje napięcie, więc

jest tak samo potrzebny, jak w innych
sytuacjach komunikacyjnych.
W czasie wspólnej pracy redakcyjnej młodzież uczy się szanować język
ojczysty i wzbogaca swoje słownictwo. Poznaje wartość synonimów.
Celowo wprowadza czasowniki, aby
zdynamizować powstający tekst. Uczy
się również m.in. tego, jak na bieżąco
poprawiać usterki stylistyczne. Kształtuje także pozytywne nawyki, takie jak
czytanie zapisanych zdań, kontrolowanie spójności tekstu, czy estetyczne
skreślanie pomyłek jedną linią. A kiedy
praca interpretacyjna dobiega końca, wszyscy liczą słowa, by sprawdzić,
czy mieszczą się w ustalonym limicie
i w razie potrzeby dopisać jakieś zdanie
(zdania), zgodne z przyjętą tezą. Młodzież uczy się pamiętać o tej prozaicznej i dla wielu osób po prostu nudnej
czynności, bo ona również decyduje
o sukcesie na egzaminie maturalnym.
Oczywiście, może się zdarzyć, że pisanie przykładowej interpretacji tekstu
poetyckiego ze słabszym zespołem klasowym zajmie nie dwie, ale trzy godziny lekcyjne, lecz nie należy się zniechęcać, ponieważ tempo systematycznie
wprowadzanych ćwiczeń redakcyjnych
sukcesywnie wzrasta wraz z umiejętnościami uczniów, które nabywają i doskonalą w czasie wspólnej oraz samodzielnej
pracy. Pragnę dodać, że spontaniczne
wypowiedzi moich byłych uczniów,
absolwentów, zadowolonych z pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego,
potwierdzają skuteczność tej metody

i sprawiają, że nadal dostrzegam sens tej
formy pracy nad wypowiedzią pisemną.
Okazuje się, że jeśli nawet jakiś uczeń nie
proponuje na forum klasy swoich zdań
do zapisania w powstającym wspólnie
tekście, ale uważnie słucha tego, co dzieje się na lekcji, również doskonali swoje
umiejętności i może odnieść sukces. Dodatkowym atutem tej metody jest fakt,
że uczniowie bardzo szybko przekonują
się, że nauczyciel to nie tylko ten, kto
sprawdza i odpytuje, ale także ten, kto
razem z nimi tworzy, a ich wysiłek intelektualny jest porównywalny z jego wysiłkiem, powiększonym o konieczność
racjonalnego i efektywnego kierowania
wspólną pracą. Dzięki temu tworzą się
i utrwalają poprawne relacje interpersonalne między nimi. W twórczej atmosferze wzajemnego zrozumienia słowa Stanisława Bortnowskiego, aby w uczniu
dostrzec człowieka mogą odnieść się
także do ucznia, który w nauczycielu
dostrzeże człowieka, a nie tylko jego
zawodowe kompetencje. Pełna pokory,
wspólna praca nad pisaniem interpretacji tekstu poetyckiego, a szczególnie
nad jego poprawnością stylistyczną
i składniową pokazuje młodzieży, że nie
trzeba się bać redakcyjnych wyzwań,
tylko ćwiczyć i doskonalić pisanie, bo
w powstającym na żywo, odręcznie pisanym, tekście nie tylko uczeń, ale także
nauczyciel ma prawo do pomyłki, bo
nikt nie jest doskonały. Wystarczy wówczas przekreślić błędny zapis jedną linią
i cieszyć się ostatecznym, literacko-językowym kształtem wypowiedzi.

Bibliografia
1.	Szymborska W.: Niektórzy lubią poezję. W: Tejże: Wiersze wybrane. Kraków 2007, s. 289.
2.	Iłłakowiczówna K.: Anioł od podpowiadania. W: Aniołowie naszej ziemi. Antologia poezji i prozy o aniołach. Konstancin-Jeziorna 1989, s. 84.
3.	http://www.szymborska.org.pl/galeria-wideo.html [Podsłuchaniec. Szymborska o Nagrodzie Nobla]
4.	https://www.youtube.com/watch?v=gVnb3XXw9Hg [Szymborska opowiada dowcip o Einsteinie]

Załącznik 1

Prosty schemat interpretacji wiersza
Wiersz: Kazimierz Przerwa-Tetmajer Melodia mgieł nocnych
Zapamiętaj ten prosty schemat. Za chwilę Ci się przyda.
Brudnopis
›	motywy obecne w wierszu: (np.) dobro, taniec, radość, …
›	wybrany motyw: (np.) taniec
›	krótki plan interpretacji
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Czystopis
I Teza interpretacyjna (wstęp)
(z 1 wybranym motywem) np.:
W omawianym wierszu obecny jest motyw tańca.
II Argumenty (rozwinięcie) − uzasadnienie tezy interpretacyjnej:
0. kreacja podmiotu lirycznego
1. Cytat + komentarz interpretacyjny
2. Cytat + komentarz interpretacyjny
3. Cytat + komentarz interpretacyjny
4. …5…6…
III Wniosek (zakończenie)
›	Powrót do tezy.
›	Zebranie wniosków cząstkowych.
›	Określenie nastroju.
Załącznik 2

Wisława Szymborska: Niektórzy lubią poezję
Niektórzy –
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
Lubią –
ale lubi się także rosół z makaronem,
lubi się komplementy i kolor niebieski,
lubi się stary szalik,
lubi się stawiać na swoim,
lubi się głaskać psa.
Poezję –
tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.
Wisława Szymborska: Wiersze wybrane. Kraków 2007, s. 289.
Załącznik 3

Przydatne uwagi redakcyjne
1. Uważnie przepisuj z wiersza wybrane cytaty.
2. Główne części pracy: tezę interpretacyjną (wstęp), argumenty (rozwinięcie) i wniosek (zakończenie) wyróżniaj akapitami.
3. Pamiętaj o zasadzie spójności całego tekstu.
4. Unikaj błędów rzeczowych (nie pisz o tym, czego nie jesteś pewien).
5. Skup się na tekście wiersza, unikaj nadinterpretacji.
6. Unikaj kolokwializmów, starannie dobieraj słowa i wyrażenia.
7. Kontroluj poprawność stylistyczną, np. unikaj zbędnych powtórzeń.
8. B
 uduj poprawnie zdania, pamiętaj o zaznaczaniu granicy zdań (jeśli składnia to Twoja słabsza strona, buduj krótsze
zdania, a Twoja praca będzie przejrzysta).
9. Dynamizuj tekst: wykorzystuj czasowniki.
10. Czytaj zdania, które napisałeś, aby uniknąć błędów logicznych.
11 Zadbaj o poprawną grafię, ortografię i interpunkcję.
12. Dbaj o estetykę: pomyłki skreślaj jedną, poziomą linią.
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Załącznik 4

Kazimiera Iłłakowiczówna: Anioł od podpowiadania
Nie umie, nie rozumie
tak - jak ja…I także w tłumie.
Cherlawy, chuderlawy,
ostatni do każdej zabawy.
Nie słyszy, gdy mu się podpowiada…
„Nic nie umiesz. Siadaj…” Siada.
Stłukł w domu klosz i matka go za to stłukła.
Ani tu, ani tam…Żyć – za trudna sztuka…
Ale ja wiem: jest taki Anioł
Anioł od podpowiadania.
Trzeba nań tylko natrafić,
A potem się już wszystko potrafi.
Aniołowie naszej ziemi. Antologia poezji i prozy o aniołach.
Konstancin-Jeziorna 1989, s. 84.

Cecylia Bielnik jest nauczycielką języka polskiego w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Od Redakcji:
Pozostałe nagrodzone scenariusze tej edycji konkursu były zamieszczone w poprzednich numerach kwartalnika. W wersji elektronicznej dostępne są na stronie:
www.womkat.edu.pl/Publikacje
Wyróżnione prace w IX Wojewódzkim Konkursie na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego pod patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego, rozstrzygniętym 25 marca 2019 r., będziemy zamieszczać w kolejnych numerach „Forum
Nauczycieli”.

Czy wiesz, że…
Czytanie dłuższych tekstów i uczestnictwo w obiegu informacji
Raport Biblioteki Narodowej
Ostatnie sondaże Biblioteki Narodowej wskazują, że po dłuższe teksty sięga regularnie malejąca grupa respondentów: w 2010
roku, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o lekturę co najmniej 3-stronicowego tekstu w ciągu ostatniego miesiąca, twierdzącej
odpowiedzi udzieliło 52% badanych, w 2017 – 41%. Kwestią wymagającą uważniejszego badania pozostaje to, w jakiej mierze
sprawność w korzystaniu z nowych mediów wiąże się z oswojeniem ze starymi.
Dotychczasowe badania wskazują, że gruntowne obeznanie z kulturą książki raczej sprzyja niż przeszkadza wszechstronnemu
korzystaniu z nowych mediów. Współcześni badacze z jednej strony podkreślają spontaniczne rodzenie się nowych piśmienności
i ich związek ze społecznym kontekstem, a z drugiej obserwują powstawanie grup społecznych lub klas wyróżniających się większą sprawnością w selekcjonowaniu informacji, przekazywanych zarówno starymi, jak i nowymi kanałami. Te obserwacje nie są
sprzeczne – kto „naczytał się” w młodości, zerwanie z czytaniem książek lub innych dłuższych tekstów (być może zresztą tylko
tymczasowe) jest w większej mierze swobodną decyzją niż dla kogoś, kto nie miał warunków do rozwoju tego typu umiejętności. Temu pierwszemu, rzecz oczywista, łatwiej będzie również wrócić do dłuższych linearnych lektur. Bez względu jednak na te
różnice faktem jest zmniejszenie się popularności praktyk tego typu – choć coraz więcej z nas codziennie coś czyta, to jednak
coraz mniej sięga po obszerniejsze teksty. (…)
https://www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf (dostęp: 20 marca 2019)
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Konspekt grupowych
zajęć logopedycznych
w przedszkolu
Anna Misiak
	Temat: Poszukiwanie wiosny
	Cele zajęć:
›	usprawnianie narządów artykulacyjnych,
›	utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
›	rozwijanie percepcji słuchowej,
›	kształcenie umiejętności koncentracji i uwagi,
›	rozwijanie umiejętności aktywnego
relaksowania się.
	Środki dydaktyczne: tekst bajki
artykulacyjnej, zabawy Wiosenne
rytmy, płyta CD, farby plakatowe,
plastikowe słomki.
1.	Powitanie uczestników zajęć, krótka rozmowa na temat wiosny.
2.	Bajka artykulacyjna Poszukiwanie
wiosny
Zbliżała się wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dziecko
naśladuje głosy ptaków). Języczek
wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniku
(kląska – uderza szerokim językiem
o podniebienie). Na łące zobaczył
bociany (wymawia kle, kle, kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (mówi
prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizuje wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny
wiatr (wykonuje krótki wdech nosem, chwilę zatrzymuje powietrze
– bezdech – i długo wydycha ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmie-

cha się, rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty
zawilce i sasanki. Pachniało wiosną
(oddycha głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami). Języczek pochylił się i powąchał
kwiaty (wdycha powietrze nosem)
i kichnął (kicha, wymawiając słowo
apsik). W tym momencie zauważył
przeciskającego się przez zarośla zaspanego jeża (ziewa; przeciska język
między złączonymi zębami). Zrobiło
się późno. Języczek wsiadł na konia
i pogalopował do domu (kląska).
3.	Zabawa Na łące. Dzieci podzielone
są na trzy grupy: świerszcze, żaby,
pszczoły – stoją w luźnej gromadce.
Każda grupa wywoływana jest innym dźwiękiem. Na dany sygnał, np.
klaskanie, świerszcze biegają, mówiąc – cyk, cyk..., a pozostałe dzieci
kucają. Potem zmienia się sygnał, np.
uderzenie w bębenek – to znak dla
żab, które wołają – kum, kum, rech,
rech... i skaczą. Trzeci sygnał, np. gra
na trąbce, wywołuje pszczoły – bzzz,
bzzz... Kolejność poszczególnych
sygnałów czy zmiana melodii będących sygnałem dla poszczególnych
grupek dzieci jest różna, co zmusza
do uważnego słuchania i szybkiego
reagowania na nie.
4.	Ćwiczenia oddechowe Pierwsze
kwiaty – dzieci robią na kartce różnokolorowe kleksy za pomocą farby plakatowej. Następnie dmuchają na nie przez słomkę z różną siłą

Anna Misiak jest nauczycielką w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach.

	M. Bogdanowicz: Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Harmonia Warszawa 2009.
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i pod różnym kątem. Rozdmuchana
farba przypomina wiosenne kwiaty, do których dzieci dorysowują
brakujące elementy.
5.	Zabawa Wiosenne rytmy. Nauczyciel prosi dzieci o dokończenie wierszyków rymującymi się wyrazami:
Lata osa koło............................. (nosa).
Radują się dzieci, gdy słonko mocno ................................................ (świeci).
Za
chwilę
zakwitną
żółte
................................................... (żonkile).
Drzewa koronę zdobią pączki
................................................... (zielone).
Piękna i radosna przyszła do nas
.................................................... (wiosna).
Leci muszka koło..................... (uszka).
Ten
kwiatek
nazywa
się
...................................................... (bratek).
Wlazł kotek na ......................... (płotek).
Ryby pływają, a ptaki .............. (latają).
Kwitną na łące kwiatki....................
(pachnące).
6.	Masaż relaksacyjny Spacer biedronki1 – dzieci siedzą zwrócone
plecami do swoich kolegów.
	Biedroneczka mała po trawce biegała – dzieci delikatnie poruszają palcami w różnych kierunkach.
Nóżkami tupała – naprzemiennie
uderzają w plecy kolegi lub koleżanki otwartymi dłońmi,
rączkami machała – masują je obiema rękami.
Potem się ślizgała – przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry,
do góry i w dół – wewnętrzną w dół.
W kółko się kręciła – rysują rękami
koła w przeciwnych kierunkach,
i piłką bawiła – delikatnie uderzają
pięściami.
Gdy deszcz zaczął padać – stukają
palcami wskazującymi z góry na
dół,
pod listkiem się skryła – rysują obiema rękami kształt liścia,
i bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwają złączone dłonie
w jedną i w drugą stronę.
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Preorientacja
zawodowa
w przedszkolu.

Scenariusz zajęć dydaktycznych
Anna Talik
	Temat: A może w przyszłości zostanę naukowcem... − zapoznanie z zawodem naukowca.
Zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
	Grupa: 6-latki
	Cele ogólne:
›	zapoznanie z zawodem naukowca,
›	kształcenie umiejętności współpracy z grupie.
	Cele szczegółowe:
Dziecko:
›	wie, kto to jest naukowiec,
›	wykonuje proste eksperymenty.
	Metody: słowna: rozmowa, wyjaśnienie; poszukująca: samodzielne
doświadczenia; oglądowa: pokaz
doświadczenia, praktycznego działania.
	Formy: indywidualna, zbiorowa,
grupowa.
	Środki dydaktyczne: strój naukowca, pipety, kubki, talerzyki, barwniki, ocet, soda oczyszczona, płyn do
mycia naczyń, folia aluminiowa, taśma dwustronna, brokat czerwony,
hulahop, tamburyno, biały papierowy ręcznik, woda, mleko, pianka do
golenia, łyżki.
	Przebieg zajęć
1.	Wprowadzenie w tematykę zajęć
zagadką:
Kto to taki, kto to taki
posłuchajcie przedszkolaki!
Jest ubrany w fartuch biały, często
nosi okulary
Robi różne eksperymenty i wymyśla
ciekawe patenty.

 iedyś też sklonował owcę, bo jest
K
przecież… (naukowcem).
2.	Nauczyciel przynosi Magiczne pudełko, w którym jest wycięta dziurka. W środku umieszczone są różne
przedmioty, jakimi posługuje się
w swojej pracy naukowiec: pipeta,
menzurka, lupa, długopis, okulary,
fartuch, rękawiczki lateksowe. Wybrane dzieci mają za zadanie rozpoznać za pomocą dotyku przedmiot
umieszczony w środku pudełka.
3.	Zabawa ruchowa z elementem biegu
Myszki do klatki. Dzieci biegają swobodnie po sali, gdy nauczyciel gra na
tamburynie. Kiedy instrument przestaje grać, dzieci muszą uciec w wyznaczone wcześniej przez nauczyciela miejsce – do środka hula hop.
4.	Eksperyment Tęczowa woda.
Materiały: 6 takich samych szklanek, woda, barwniki spożywcze:
żółty, niebieski, czerwony, biały papierowy ręcznik.
Sposób wykonania doświadczenia: Do szklanek nauczyciel wlewa
wodę i zabarwia ją barwnikiem.
Ręcznik zwija w rulon, którego
jeden koniec wkłada do jednej
szklanki z zabarwioną wodą, drugi do drugiej. Wszyscy obserwują
zachodzące zmiany. (Wracamy do
eksperymentu na końcu zajęć.)
Podsumowanie: Woda wędrowała
i zaczęła się mieszać: z niebieskiego i żółtego powstał kolor zielony,
a z żółtego i czerwonego kolor pomarańczowy.
5. Eksperyment Kosmiczne mleko.
Materiały: mleko, plastikowe tale-

rzyki, kubeczki, woda, barwniki, pipety, płyn do mycia naczyń.
Sposób wykonania doświadczenia: Na talerzyki nauczyciel wlewa
taką ilość mleka, aby zakryła spód.
Dzieci przy pomocy rodziców zabarwiają wodę na różne kolory.
Przedszkolaki pipetą nabierają zabarwionej wody i wpuszczają do
mleka (mogą pomieszać kilka kolorów – im bardziej intensywne kolory dziecko wybrało, tym ciekawszy
będzie efekt końcowy doświadczenia). Patyczkiem kosmetycznym
nabierają płyn do mycia naczyń
i dotykają nim środka talerzyka.
Nauczyciel rozmawia z dziećmi na
temat tego, co się stało z kolorami
na mleku.
Podsumowanie: Kolory na mleku
stworzyły koło.
6. Z
 abawa ruchowa Czarowanie −
zabawa według propozycji pedagogiki zabawy KLANZA.
Czary mary, czary mary
Czary mary huu (2x)
Hokus-pokus ksz ksz (2x)
Abrakadabra (2x)
Ciii....
7. E
 ksperyment Kolorowy deszcz.
Materiały: duże, plastikowe, przeźroczyste kubki, woda, woda zabarwiona barwnikami, pipety, pianka
do golenia.
Sposób wykonania doświadczenia: Nauczyciel nalewa wodę do
trzech czwartych wysokości kubka.
Wciska piankę do golenia na wysokość ok. 2 palców. Następnie pipetą
nanosi na piankę barwnik w różnych kolorach. Prosi dzieci i rodziców, aby uważnie obserwowali to,
co się stanie za chwilę.
Podsumowanie: Kolorowe kropelki powoli przenikają przez piankę
i powstaje deszcz.
8. E
 ksperyment Erupcja wulkanu.
Materiały: duże kubki plastikowe,
talerzyk plastikowy, folię aluminiową, soda, woda, łyżka, ocet, brokat
czerwony.
Sposób wykonania doświadczenia: Nauczyciel przykleja kubek
taśmą dwustronną na środku tale-
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rzyka. Folią aluminiową pokrywa
talerz wraz z kubkiem. Wycina na
środku dziurę w folii (tak, aby kubek można było napełnić). Do środka wulkanu wlewa 2 łyżki wody,
wsypuje 3 łyżki sody, a następnie
jednym szybkim ruchem wlewa
ocet do środka. Prosi dzieci, aby
obserwowały, co się dzieje z wulkanem.
 odsumowanie: Z wulkanu wyP
dobywa się brokatowa piana. Bąble napełnione są dwutlenkiem
węgla, który powstał z reakcji octu
(kwasu) z sodą oczyszczoną (zasada).

9.	Powrót do eksperymentu Tęczowa woda − wspólne wyciągnięcie
wniosków.
10. Masażyk: Rzeczka wg M. Bogdanowicz: Przytulanki, czyli wierszyki na
dziecięce masażyki1.
Płynęła sobie rzeczka (palcem rysujemy na plecach dziecka krętą rzeczkę)
Świeciły dwa słoneczka (rysujemy
dwa kółka)
Idą konie (palcami udajemy kroki
konia)
Przeszły słonie (palcami udajemy
ciężkie słoniowe kroki)
Spadł deszczyk (palcami naśladujemy spadające krople)

Przeszedł dreszczyk? (łaskoczemy
dziecko w boczki)
Tu podkóweczka tu, tu, tu (rysujemy
palcem na stopie dziecka kształt
podkowy)
Tu gwoździczek tu, tu, tu (delikatnie
kłujemy palcem dziecko w stopę)
I młoteczkiem: puk, puk, puk (delikatnie pukamy w stopę dziecka)
I pilniczkiem: pitu pitu, pitu (jeździmy dziecku po stopie palcem, udając, że szlifujemy pilnikiem gwoździe. Dziecko ten ruch łaskocze,
więc się śmieje i zwykle wyciąga
zaraz drugą nogę do podbicia podkóweczki).

Anna Talik jest nauczycielką w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Czeladzi.

Warto wiedzieć!
Załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1675)
Załącznik nr 1

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
1. Poznanie siebie
Dziecko:
1.1 określa, co lubi robić;
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;
1.3 określa, co robi dobrze;
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Dziecko:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak
wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Dziecko:
3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Dziecko:
4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.
Przykładowy program preorientacji zawodowej w przedszkolu jest dostępny na stronie ORE: http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

	M. Bogdanowicz: Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Harmonia Warszawa 2009.
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