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Życzenia 
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nikt z nas nie przypuszczał, że koronawirus, konkretnie 

choroba COVID-19 powodowana przez wirusa SARS-CoV-2, 

tak diametralnie zmieni nasze życie rodzinne, towarzyskie 

i zawodowe. 

Nikt z nas nie wie, kiedy będziemy mogli znów normalnie 

funkcjonować. Jako nauczyciele, którzy opierają swoją pracę 

na bezpośrednich i osobistych relacjach z uczniami, radzimy 

sobie, jak możemy, wykorzystując różne narzędzia do prowa-

dzenia lekcji on-line. Zdalne nauczanie zostało wprowadzone 

praktycznie w każdej szkole. W przygotowanie lekcji musimy 

wkładać więcej pracy, co pochłania znacznie więcej czasu. 

Jeden z naszych kolegów napisał na facebooku: „Jest 22:47. 

Skończyłem przygotowanie lekcji na jutro. Siedzę przy kom-

puterze od siódmej rano z niewielkimi przerwami”. 

Każdego dnia prowadzimy lekcje tak, jak umiemy. Co-

dziennie uczymy się nowych rzeczy, które później wprowa-

dzamy do naszej pracy. W tym „wstępniaku” nie ma miejsca 

na szerokie opisanie narzędzi i platform, których używamy 

do pracy z dziećmi i młodzieżą. Odniosę się do tego w arty-

kule z cyklu „Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni”. Na czas 

pandemii jego tematem nie będą jednak, jak obiecałem 

w poprzednim numerze, skutki zdrowotne zagrażające 

prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, a nauczanie 

i uczenie się w dobie pandemii.

Ograniczenia wprowadzone na czas pandemii koronawiru-

sa będą dużo kosztowały naszą gospodarkę, zatem musimy 

liczyć się z pewnymi nieuchronnymi zmianami w przyszłości. 

Czeka nas kryzys, jeśli nie zapaść ekonomiczna na niespoty-

kaną dotąd skalę. 

To, co jest najbardziej krzepiące, to niesamowita soli-

darność i zbiorowa odpowiedzialność wszystkich Polaków. 

Cieszmy się z tego! I pamiętajmy, kiedy ograniczenia spo-

wodowane pandemią zaczną być stopniowo znoszone, 

nadal stosujmy środki osobistego zabezpieczenia w postaci 

maseczek (osłon) na nos i usta, płynów dezynfekujących, 

rękawiczek oraz przestrzegajmy bezpiecznej odległości 

w kontaktach osobistych.

#ZOSTAŃ W DOMU – CHROŃ ŻYCIE!


Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
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Mickiewicza  
benedyktyńskie 
drogi
Dziś chciałbym zaproponować wycieczkę nieco dalej, bo jej cel znajduje 
się równo sto kilometrów od Kalisza. Wyprawa może prowadzić przez 
wspominane w poprzednich numerach „Edumyśli” miasteczka: Dobrzycę 
i Koźmin Wielkopolski. Po minięciu grodu nad Orlą udajemy się tym razem 
w okolice Dolska a stamtąd jeszcze 20 km polodowcowym już krajobrazem 
i dotrzemy „Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad 
[...] rozciągnionych”. Tak oto znajdziemy się w niewielkiej miejscowości – 
o wdzięcznej nazwie – Cichowo. 

Piotr Molenda
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W okresie od października do maja cicho tu 

i spokojnie. Co innego latem, wówczas ścią-

gają licznie poszukiwacze wakacyjnych atrakcji. A jest ich 

w Cichowie i okolicy niemało. Co ważne, każdy powinien 

znaleźć tu coś dla siebie. Skoro przywołaliśmy już mic-

kiewiczowski klimat, z pewnością zauważymy nietypowe 

drewniane zabudowania znajdujące się przy wjeździe. To 

Soplicowo z filmowego planu uwiecznionego na kadrach 

„Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy. 

Jak to się jednak stało, że filmowy skansen trafił 

do niewielkiej miejscowości i to w Wielkopolsce? 

Właśnie kilkaset metrów za zagrodą dostrzec można 

jak pagórkowaty krajobraz odbija się w zwierciadle 

pięknego jeziora. Może długi i kręty kształt zbiornika 

przywołał w wyobraźni Poety błękitny Niemen? Fak-

tem jest, że narodowy wieszcz odwiedzał te strony, 

ale czy był akurat w Cichowie, tego nie wiemy. Nie 

miejsce tu, by rozstrzygać jak dalece obecność poety 

w Wielkopolsce wpłynęła na treści zawarte w na-

rodowej epopei. Pewne jest, że Soplicowo stanęło 

w pobliżu miejsc, które Poeta odwiedził: Kopaszewie, 

Choryni, Lubiniu…

Powróćmy jednak do cichowskiego skansenu. A jest 

tu na co popatrzeć: Dwór Sopliców oraz oficyna, którą 

nazwano – a jakże – Gerwazy. Tu zatrzymać się mogą 

goście pragnący poznać sarmacką tradycję i dawne 

obyczaje. Nieco dalej znajduje się sad, ogród i część 

gospodarcza, której stałymi mieszkańcami są: kucy-

ki, kozy, owce, kury… a nawet orły. Cały inwentarz 

jest niezwykle ciekawski i przyjaźnie nastawiony do 

turystów. Część zwierzaków swobodnie spaceruje 

pośród zabudowań gospodarczych: kurnika, wozowni, 

lamusa i spichlerza. Folwarczna stodoła pełni rolę sali, 

w której organizowane są spotkania i koncerty, zaś 

w budynku stajni zorganizowano gospodę. Ci, którym 

czasu brakuje, mogą poznać np. smak Kęsu Soplicy. 

Dla mniej spiesznych podawane są tu tradycyjne po-

trawy, wśród których – jak to nad jeziorem – miejsce 

ważne zajmują ryby. Kto wie, może Poeta, przeby-

wając w okolicy spożywał dary tutejszego jeziora, by 

później w opisie uczty staropolskiej wspominać: „(…) 

Szczuki główne i szczuki pogłówne, łokietne, flądry 

i karpie ćwiki i karpie szlachetne”. 

Opodal zabudowań, wśród rozłożystych drzew, cze-

ka na zwiedzających kolejna atrakcja – kolej parkowa. 

Tu wszystko jest prawdziwe: tory, zwrotnice, stacja 

Cichowo. Warto dodać, że szerokość torów wynosi 

241 mm i jest to najwęższa z wąskotorowych kolejek 

w Polsce. Również miniaturowe są wagony, które 

sięgają dorosłej osobie nieco powyżej kolan. Lokomo-

tywa „Grześ”, nazwana imieniem jednego z twórców 

miniaturowego świata, jest w stanie rozpędzić się 

do prędkości 15 km/h. Pokonanie dwóch okrążeń, 

z siedzącymi na wagonach turystami, zajmuje około 5 

minut. Podróż dookoła parku, przez most, zwrotnice 

i tunel sprawia sporo radości zarówno najmłodszym, 

jak i całkiem dojrzałym podróżnym… 

Wspomniane atrakcje w pełnym zakresie podziwiać 

można w cieplejsze miesiące. Jeśli przybędziemy tu 

latem, warto odwiedzić pobliską plażę. Polecamy 

również rejs statkiem po malowniczym jeziorze Ci-

chowskim. Jak podają źródła, w 1301 r. część akwenu 

podarował benedyktynom z Lubinia Mikołaj Przedpeł-

kowicz, wojewoda kaliski…

Skoro już przywołaliśmy tak dawne dzieje, zatrzy-

majmy się w drodze powrotnej w Lubiniu. Początki 

opactwa sięgają końca XI w., a o randze tego miejsca 

świadczyć mogą dwie położone na wzgórzu świątynie: 

romańsko-gotycki kościół św. Leonarda i monumen-

talny kościół klasztorny. Widoczna z odległości wielu 

kilometrów świątynia to prawdziwa perła architek-

tury barokowej, jednak we wnętrzu kościoła spotkać 

można ślady wielu innych stylów, w tym romańskiego. 

Przed wejściem rośnie zaś rozległy kasztanowiec, przy 

którym niegdyś rozprawiał z braćmi Adam Mickie-

wicz. Świadectwem tej rozmowy jest przechowywany 

w tutejszym archiwum, namalowany na kartonie obraz 

„Uczta filozofów na klasztornym dziedzińcu”. Wiek 

później, o pobycie Poety w Wielkopolsce, pisał klasz-

torny bibliotekarz Jozafat Ostrowski. Znał on wiele 

tajemnic skryptorium, w którym ponad osiem wieków 

wcześniej pracował Gall Anonim. 

Pamięć o Mickiewiczu jest nadal żywa w okolicy, 

o czym świadczyć może atrakcyjny skansen w Cicho-

wie czy szlak turystyczny prowadzący śladami pobytu 

Poety. Dla autora „Kroniki polskiej” również znalazło 

się miejsce w zbiorowej pamięci. Lubińscy benedykty-

ni nazwali jedną z nalewek wytwarzanych przez siebie 

imieniem pierwszego polskiego kronikarza. Być może 

i Gall Anonim miał swój wkład w powstanie zdrowot-

nego likieru. Ale to już temat na inną opowieść… 



dr Piotr Molenda
Nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ka-
liszu, historyk. Specjalizuje się w tematyce historii regionalnej. 
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii i mnemo-
technik. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu.
e-mail: piotr.molenda@odn.kalisz.pl
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Czego 
i jak uczyć?
W dzisiejszym świecie „wirujących atrakcji” trudno jest zafascynować młodego 
człowieka nauką i uczeniem się. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że lekcje 
szkolne nie mogą być nudne, że powinny stanowić mocną konkurencję dla 
propozycji rozrywkowo-konsumpcyjnych, ale coraz trudniej jest rywalizować 
z „kolorowym światem” tradycyjnymi metodami pracy. Nieustannie pojawiające 
się nowe narzędzia technologiczne, atrakcyjność podróży, niezliczone oferty 
konsumpcji i nasz świat wypełniony przelotnymi przyjemnościami i zgiełkiem 
coraz większej szybkości. Młodzi ludzie są narażeni na nieustanny zapping 
[skakanie po kanałach]. Można poruszać się w dwóch lub trzech przestrzeniach 
jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w różnych wirtualnych 
wydarzeniach. 

Rafał Jakubowski

W polskich szkołach od wielu lat dominuje 

paradygmat przekazu wiedzy i spraw-

dzania jej poprzez testy, sprawdziany, egzaminy. 

Przyjmuje się, że taka forma nauczania pobudza 

uczniów do aktywności intelektualnej warunkującej 

dalszą naukę. Zapewne było to założenie słuszne 

w czasach PRL, w epoce powolnego rozwoju go-

spodarki i nauki oraz edukacji, która była do nich 

dostosowana. Wtedy wystarczał trzyprocentowy 

udział kadry technicznej w życiu gospodarczym oraz 

administracji, a więc wystarczała troska o jednego 

ucznia w 30-osobowej klasie. Dziś, ze względu na 

wymagania przemysłu, usług i administracji, oczeku-

jemy, że na studia wyższe w zakresie przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych uczęszczać będzie 

znacznie więcej absolwentów szkół średnich, więc 

kształcenie poprzez transfer wiedzy oraz egzaminy 

i sprawdziany nie może być już skuteczne. 
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„Z badań wiemy, że entuzjazm dla nauk ścisłych 
i przyrodniczych topnieje w szkole podstawo-
wej aż do okresu wczesnej adolescencji. (Osborne, 

Simon i Collins, 2003; Jenkins i Nelson, 2005). To, 

w połączeniu z zaskakująco niską korelacją gene-

tyczną sugeruje, że „przedmioty ścisłe i przyrodni-

cze” jako nazwane i badane przedmioty szkolne nie 

powinny w ogóle być nauczane w pierwszych latach 

szkolnej kariery. Uwzględniając słabnący zapał, 

obserwowany dość wcześnie, może jednak warto 

pozostawić przedmioty ścisłe i przyrodnicze jako 

nowy i ekscytujący obszar nauki szkołom ponadpod-

stawowym. Jest to tematyka, którą, być może, nie 
warto dzieci katować, zanim ich prawdziwa szkolna 

kariera tak naprawdę się zacznie1. 

CZY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ Z MUSU?
Zbigniew Pietrasiński ponad czterdzieści lat temu 

zauważył: „to, że czynność uczenia się zwykle nie 

jest sama przez się nagrodą, lecz środkiem do 

osiągania odległych celów życiowych, upodabnia ją 

do pracy zawodowej, uprawianej nie z zamiłowania, 

lecz z musu2. Jednak Z. Pietrasiński widzi szansę dla 

uczniów w efektach realizacyjnych, które mogą 

wpływać dodatnio na wyniki nauki, gdy są nimi np. 

produkty użyteczne dla innych, dające uczniowi 

bezpośrednią satysfakcję i chęć do dalszej nauki, nie 

mówiąc już o efektach w postaci lepszego przygoto-

wania do praktycznego wykorzystania wiedzy”3.

NADZIEJA NA „DOBRĄ EDUKACJĘ”
Zastanawiając się,  czego i jak uczyć, należy zwró-

cić uwagę na kilka szczegółów dotyczących współ-

czesnej edukacji:

1. warstwę pośredniczącą,

2. działania pozorne,

3. wykorzystanie doświadczeń z badań medycznych do 
badań nad edukacją,

4. radość uczenia się,

5. nastawienia uczniów,

6. logikę testów, cele kształcenia i efekty uczenia się,

7. nauczanie problemowe i wielostronne,

8. metodę naukową,

9. kompetencje XXI wieku.

WARSTWA POŚREDNICZĄCA
Znajomość nawet najefektywniejszych dla gospo-

darki i rozwoju naukowego koncepcji nauczania 

(a w zasadzie uczenia się) nie jest prosto przenieść 

do praktyki osadzonej w kulturze szkół i społeczno-

ści lokalnych, nawykach nauczycieli, tradycji (często 

niefortunnej) tworzenia podręczników i podstaw 

programowych. Stąd wiele środowisk oraz instytucji 

związanych z gospodarką i nauką wspomaga peda-

gogów, tworząc tzw. warstwę pośredniczącą (Mona 

Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber, 2012, s. 

84) między instytucjami rządowymi a szkołami. Dą-

żąc przede wszystkim do tego, by absolwenci szkół 

byli lepiej przygotowani do wymagań współczesnej 

gospodarki, nauki i administracji.

Wśród wielu przykładów wyróżnić można dwie 

koncepcje wprowadzone przez warstwę pośredni-
czącą: amerykański schemat zajęć problemowych 

5E, popularyzowany m.in. przez NASA (National 

Aeronautics and Space Administration, 2012) oraz 

program Akademii uczniowskiej z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej z Warszawy (Jerzy Wiśniewski, 2013). 

Oba modele uczenia się mają już swoją historię. Ich 

rozwój podkreśla indukcyjny charakter przedmiotów 

przyrodniczych związanych z uczniowskimi badania-

mi prowadzonymi na zasadach naukowych, koniecz-

ność kształcenia umiejętności krytycznego myślenia 

oraz powiązania szkolnej nauki z rozwojem techniki4. 

W połowie lat 80. XX wieku Studium Programów 

Nauk Biologicznych (BSCS) otrzymało od Interna-

tional Business Machines Corporation (IBM) dotację 

na przeprowadzenie badań i opracowanie programu 

nauczania w dziedzinie nauki i zdrowia dla szkół 

podstawowych (Biological Sciences Curriculum 

Study, International Business Machines Corporation, 

1989). Wśród opracowanych innowacji znajdował się 

model edukacyjny 5E (Rodger Bybee, 2015). 

Koncepcja 5E. U podstaw modelu 5E znajduje 

się cykl nauczania Roberta Karplusa i Herberta 
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Theira (1967), opisany w książce Rogera Fullera et 

al (2009), składający się z pięciu zachodzących na 

siebie etapów:

1. engage (zaangażuj się); 

2. explore (zbadaj);

3. explain (wyjaśniaj);

4. extend (rozszerzaj);

5. evaluate (oceniaj). 

Projekt “Akademia Uczniowska” rozpoczął się 

w 2009 roku i trwał do 2016, współfinansowany był 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Związany był ściśle z treściami nauczania zawarty-

mi w podstawie programowej przedmiotów mate-

matyczno-przyrodniczych jednak do ich realizacji 

wykorzystywał metody oparte na aktywnym dzia-

łaniu uczniów i asystenckiej postawie nauczycieli. 

Istotą programu Akademii była więc zamiana tego, 

co nazywamy nauczaniem gimnazjalistów na to, co 

możemy określić uczeniem się gimnazjalistów. Dzię-

ki tej zamianie uzyskano zgodność między codzien-

ną praktyką szkolną, a kompetencjami kluczowymi 

– ważnymi w uczeniu się przez całe życie. Projekt 

objął przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz ma-

tematykę. 

W projekcie wzięło udział prawie 40 000 uczniów 

i 1500 nauczycieli z 300 gimnazjów. Akademia 

uczniowska zapewniała nauczycielom wsparcie 

poprzez szkolenia, kursy internetowe i doradztwo 

doświadczonych konsultantów. Akademia uczniow-

ska uznana została przez agendę Parlamentu Euro-

pejskiego KeyCoNet za wzorcowe rozwiązanie we 

wprowadzaniu umiejętności kluczowych do systemu 

edukacji (Wisniewski, 2013).

DZIAŁANIA POZORNE W EDUKACJI
Według prof. Marty Dudzikowej dotychczasowa 

praktyka szkolna, w tym i ta wieku gimnazjalnego, 

bardzo często przyjmuje postać działań pozornych 

(2013). Zdaniem prof. Marka Piotrowskiego do dzia-

łań pozornych można zaliczyć, m.in. egzamin gimna-

zjalny wraz z co najmniej rocznym okresem przygo-

towania do niego. 

Działania pozorne w nauczaniu fizyki zawarte są 

już we wzorcowej siatce zajęć lekcyjnych opraco-

wanej przez MEN, według której uczniowie uczą się 

tego przedmiotu przez godzinę w tygodniu pod-

czas dwóch lat gimnazjum, a w jednym roku przez 

dwie (tak samo krótko trwa nauka biologii oraz 

chemii). W podstawie programowej umieszczono 

co prawda tzw. wymagania doświadczalne, (MEN, 

2010, s. 123), ale zabrakło obok nich pojęć hipote-

za, pytania badawcze etc. Trudno zatem oczekiwać, 

by doświadczenia pomogły uczniom w zrozumieniu 

natury nauk przyrodniczych, idei tworzenia wiedzy 

naukowej itp. 

W przypadku fizyki w podstawie zastosowano 

nawet manipulację, stwierdzając, że: Fizyka jest 

nauką doświadczalną (MEN, 2010, s. 175), lecz jed-

nocześnie nie ograniczono dotychczasowego nad-

miaru wiedzy. Prezentowana podstawa programowa 

w zakresie podstawowym (gimnazjum i pierwsza klasa 

szkół ponadgimnazjalnych) obejmuje znaczną część 

tradycyjnego materiału uczonego dotychczas (MEN, 

2010, s. 173). Zatem utrudniono, czy wręcz unie-

możliwiono prowadzenie szkolnych eksperymentów 

i obserwacji. 

Destrukcyjną siłę działań pozornych ujawniają 

również wyniki egzaminu gimnazjalnego. Mimo, że 

arkusz egzaminacyjny z przyrody składa się z pytań 

zamkniętych jednokrotnego wyboru, których więk-

szość dotyczy wiedzy, to jego analiza przekonuje 

o kryzysie przyrodniczej edukacji gimnazjalnej.

Profesor Alfred Pflug podkreślał, iż na lekcjach 

fizyki powinniśmy kształtować uczniów na pasjona-

tów fizyki, a nie na profesjonalistów. „Edukacja z za-

kresu fizyki w szkołach jest bardzo często oceniana 

poprzez badanie, czy zostały osiągnięte krótko-

wzroczne cele, takie jak: umiejętności odpowiadania 

na specjalne pytania, czy rozwiązywanie wybranych 

problemów, które w sposób zaplanowany prowadzą 

do określonych odpowiedzi. Jeśli nasze nauczanie 

fizyki ma mieć długotrwały efekt w działaniu i spo-

sobie myślenia naszych uczniów w ich przyszłym 

dorosłym życiu, to powinniśmy raczej pomóc im stać 

się amatorami, tj. miłośnikami fizyki aniżeli profesjo-

nalistami, ponieważ przytłaczająca większość z nich 

nie będzie korzystała z fizyki w swoim przyszłym 

życiu, pracując na utrzymanie” .

BADANIE EDUKACYJNE HATTIEGO
Prace badawcze Johna Hattiego6,7 , (ponad 1400 

meta-analiz z ponad 80 000 badań z udziałem 300 

milionów uczniów), zrodziły koncepcję widoczne-
go uczenia się (visible learning), oraz koncepcję 

widocznych uczniów, uczniów którzy są (1) aktywni 

w swoim uczeniu się, dla których uczenie się odbywa 

się z nimi, a nie dla nich; (2) zdolni są do planowa-

nia swoich kolejnych etapów uczenia się i potrafią 

wyartykułować, dokąd zmierzają w swojej przygo-

dzie poznawczej; oraz (3) świadomi tego, co oznacza 
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informacja zwrotna, mogą włączyć tę informację 

zwrotną do swojej wiedzy o poznaniu naukowym 

i wiedzą, w jaki sposób informacja ta wpłynie na 

ich karierę w przyszłości. Moim zdaniem kreowanie 

widocznych uczniów może nastąpić przez ich od-

krywanie i wykorzystanie na przedmiotach ścisłych 

metody badawczej o sekwencji pytanie badawcze 

– hipoteza – doświadczenie – wnioski oraz refleksję 

czego się konkretnie przez dane działanie nauczyli. 

Następnie widoczny uczeń to taki, który jest nasta-
wiony rozwojowo8. To, co najlepiej działa, według 

Hattiego, to sale lekcyjne, w których nauczyciele 

widzą uczenie się oczami swoich uczniów i uczący 

się uczniowie uważający siebie za swoich własnych 

nauczycieli, zapewniają najlepsze środowisko ucze-
nia się, które ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 

uczniów w przedmiotach przyrodniczych. 

NASTAWIENIA WEDŁUG CAROL DWECK
Widoczny uczeń to taki, który jest nastwiony 
rozwojowo9. Uczeń z nastawieniem rozwojowym 
kocha wyzwania. Uczniowie funkcjonują najlepiej, 

jeżeli pracują odrobinę poza swoją strefą komfor-
tu, kiedy muszą się trochę natrudzić. Nauczyciele 

i rodzice powinni więc reagować chwaleniem wysił-

ku, skupienia, wytrwałości i wszystkich innych cech, 

które sprawiają, że dziecko zmaga się z zadaniem aż 

do chwili, w której uda mu się osiągnąć coś, czego 

wcześniej zrobić nie umiało. W domu, w którym 
nauki ścisłe i przyrodnicze są obecne na co dzień, 
ludzie naprawiają różne sprzęty, rozmawiają o ro-
ślinach i zwierzętach podczas spacerów, ekspe-
rymentują lub wprowadzają elementy naukowych 
dociekań w kuchni, garażu czy szopie, dzieci będą 
lepiej wyposażone do wykorzystywania możli-
wości uprawiania nauki oferowanych w szkole10. 

Wielu młodych ludzi postrzega formalną edukację 

jako zło konieczne; nie jest ona dla nich źródłem 

sensu codziennego życia. To kultura popularna i jej 

bohaterowie stanowią płaszczyznę (re)konstru-

owania przez młodego człowieka swojego „ja”. To 

nie nauczyciel od matematyki i pani od polskiego, 

lecz supergwiazdy filmu i estrady kształtują wzory 

osobowe; to nie treść Lalki Bolesława Prusa czy 

Trenów Jana Kochanowskiego dyskutowana jest na 

dużej przerwie, lecz wydarzenia z życia celebrytów 

i idoli oraz strategie przetrwania i podboju w ostat-

niej przebojowej grze komputerowej11. Nauczanie 

przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w szkołach 

ponadpodstawowych jest wadliwe i nie rozwija 
skutecznie naturalnego potencjału, a może nawet 

zaprzepaszcza potencjał genetyczny12. „Ponadto 

nastąpiła dramatyczna zmiana priorytetów wśród 

uczniów. Fizyka i inne nauki ścisłe przestały być 

atrakcyjnymi przedmiotami szkolnymi, przestały też 

być prestiżowymi kierunkami studiów uniwersytec-

kich. Obecnie fizyka szkolna uchodzi za przedmiot 

nieciekawy, niemożliwy do zrozumienia i całkowicie 

niepotrzebny w życiu”13.

RADOŚĆ UCZENIA SIĘ W BADANIACH 
I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
Radość uczenia się i radość chodzenia do szkoły 

badała jakiś czas temu PISA. Badania te wykazały 

dodatnią korelację pomiędzy wynikami testów a ra-

dością uczenia się, z wyjątkiem niektórych krajów, 

np. Korei i Japonii. Polska należy według badań 

PISA14, opublikowanych w 2012 roku, do siedmiu 

krajów, w których najmniej uczniów czuje się dobrze 

w szkole (68,4% uczniów szczęśliwych w szkole). 

Największą radość z chodzenia do szkoły dekla-

rują Indonezyjczycy (95,7% uczniów) i Albańczycy 

(94%), a najmniejszą uczniowie z Korei (tylko 60,4%) 

i Czech (63%). Średnia krajów OECD w tych bada-

niach wyniosła 80%.

LOGIKA TESTÓW, CELE KSZTAŁCENIA 
I EFEKTY UCZENIA SIĘ
Nauczyciel działa w szkole w warunkach wyznaczo-

nych przez „logikę testów”, do których rozwią-

zywania ma uczniów precyzyjnie przygotować15. 

„Obecna kultura edukacji skupia się nie na naucza-

niu, czy uczeniu się, ale egzaminowaniu. Testy są 

ważne. Standaryzowane testy mają sens. Ale nie 

powinny być głównym celem edukacji. Powinny 

diagnozować. Pomagać. Testy powinny wspoma-

gać nauczanie, nie blokować go, a często przecież 

to czynią. Zamiast ciekawości mamy więc kulturę 

posłuszeństwa. Dzieci i nauczyciele podążać mają 

za rutyną, a nie cieszyć się potęgą wyobraźni 

i ciekawości. Kreujemy swoje życie poprzez pro-

ces nieustannego wyobrażania sobie możliwości 

i alternatyw. Jednym z celów edukacji powinno być 

budzenie i rozwijanie kreatywności. Zamiast tego 

mamy kulturę standaryzacji”16.

CO TO JEST EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ?
Zastanówmy się co to są w ogóle efekty uczenia się, 

co to jest efektywne i skuteczne uczenia się? W na-

szych rozważaniach ograniczymy się do skuteczności 

pedagogicznej uczenia się, czyli do osiągniętych 

efektów realizacyjnych (produktów uczenia się) 
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i kształcących. Cała uwaga szkoły skupia się na efek-

tach kształcących czyli na wiedzy, umiejętnościach 

i postawach. Ostatnie badanie edukacyjne wskazują, 

iż na plan pierwszy w efektach kształcących powin-

niśmy zwrócić uwagę na postawy. Temat zmiany 

celów podjęli, między innymi S. Rassekh i G. Vaide-

anu, według których ich tradycyjna forma (triada) 

uległa ewolucji. Zauważyli, że zamiast preferowa-

nego przez lata w programach edukacyjnych ich do-

tychczasowego układu (wiadomości, umiejętności, 

postawy i kompetencje), na plan pierwszy wysuwają 

się postawy i kompetencje, co wiąże się z nowymi 

potrzebami edukacyjnymi17. Najlepiej znaczenie 

postaw w edukacji wyraził w 1938 roku John Dewey. 

Uważał, że „Najważniejszą postawą uczniów, jaką 
możemy w nich ukształtować, jest ich pragnienie 
uczenia się”.

NAUCZANIE WIELOSTRONNE
Formułując wymagania wobec edukacji w wieku 

szkolnym trzeba zwrócić uwagę na to, że ogranicze-

nie działań pozornych nastąpić może tylko wtedy, 

gdy zachęcimy do intensywnej nauki nie tylko poje-

dynczych uczniów, lecz zespoły uczniowskie. Odstę-

pując od nieefektywnego paradygmatu transferu 

wiedzy i oczekując pozyskania wysokich kompetencji 

przez około 20-30% populacji trzeba powrócić do 

koncepcji z przed 50 lat Wincentego Okonia, który 

zwrócił uwagę, że w rozwoju ucznia równie ważna 

jest sfera emocjonalna, jak i praktyczna18. Podobnie, 

również pół wieku temu, profesor Czesław Kupisie-

wicz zachęcał uczniów do zdobywania wiedzy czyn-

nej, będącej nieodzownym warunkiem wykonywania 

czynności nowych, a nie do nabywania tylko wiedzy 

biernej – przydatnej jedynie przy udzielaniu odpo-

wiedzi na zadane z zewnątrz pytania. Zaproponował 

pracę w metodzie odkrywczej za pomocą następują-

cego schematu19: 

1. określenie istoty problemu; 

2. wysuwanie, uzasadnienie i wybór hipotez zmierzają-
cych do rozwiązania problemu; 

3. weryfikacja hipotez w drodze rozwiązywania wynika-
jących z nich zagadnień; 

4. ostateczne sprawdzenie i ocena uzyskanych rezul-
tatów.

„Każde poznanie, każda teoria wymaga organów 

poznania. W przypadku matematyki czy fizyki tymi 

organami poznawczymi są pojęcia matematyczne. 

W odróżnieniu do oczu czy uszu, które normalny 

człowiek otrzymuje w podarku od przyrody w formie 

ukształtowanej, pojęcia muszą się zarówno w po-

czątkującym matematyku, jak i matematyce dopiero 

wykształcić; ich dojrzewanie jest powolne, trwają-
ce nieraz lata całe, a w przypadku ludzkości i teorii 

matematycznych – dziesiątki, a nawet setki lat. Pro-
ces ten jest żmudny i nieraz bolesny. Stąd niechęć 
większości do poznawania, uczenia się, uprawiania 

matematyki.

POCZĄTKI METODY NAUKOWEJ 
W FIZYCE
„Fizyk włoski Galileusz i filozof angielski Bacon są 

powszechnie uważani za twórców tzw. metody na-

ukowej, czyli metody, która jest niezwykle skutecz-

na w pomnażaniu, organizowaniu i zastosowaniach 
nowej wiedzy. Metoda ta została wprowadzona 

w XVI wieku i opiera się na następującym schemacie: 

1. rozpoznanie problemu;

2. postawienie pytania – hipotezy;

3. przewidywanie konsekwencji danej hipotezy;

4. wykonanie eksperymentów potwierdzających prze-
widywania;

5. sformułowanie najprostszej reguły, która łączy 
w jedna teorię trzy główne elementy: hipotezę, prze-
widywanie, eksperyment.

Chociaż ten przepis ma swoisty urok, nie zawsze 

może być kluczem do odkryć naukowych. Postęp 

w nauce dokonuje się często na drodze prób i błędów, 

eksperymentuje się niekiedy na oko, a bywają też od-

krycia przypadkowe. Osiągnięcia naukowe są bardziej 

związane z postawą typową dla naukowców niż jakąś 

szczególną metodą. Ta postawa to ciekawość, obser-
wacja, eksperymentowanie i skromność”20.

„Metody naukowej nie da się zalgorytmizować, 

z różnych przyczyn, zwłaszcza dlatego, iż nieodzow-

nym jej składnikiem jest twórczość. Metoda nauko-

wa nie jest w pełni algorytmiczna. Pojęcie metody 

w działalności naukowej jest paradoksalne tylko 

wtedy, gdy metodę pojmuje się jako algorytm a na-

ukę jako czystą twórczość”21.

„Galileusz był pierwszym myślicielem, który w za-

sadniczo odmienny od tradycji sposób podszedł do 

realności zewnętrznego świata. Edmund Husserl 

uważa, że Galileusz wniósł do nowożytnego świa-

topoglądu Zachodu zupełnie nowy styl pojmowa-

nia przyrody. Dowodził, że należy ją traktować jak 

świat zewnętrzny wobec poznającego podmiotu, 

który może być przedstawiany za pomocą języka 
matematyki. W tym czasie zrodziła się nowożytna 
nauka. 
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KOMPETENCJE XXI WIEKU
Większość modeli edukacji globalnej akcentuje 

aspekt rozwijania w uczniach szerokiej analitycznej 

perspektywy postrzegania świata, w której kluczową 

rolę odgrywa krytyczne myślenie22 w powiązaniu 

z otwartością na różnice i tolerancją oraz szacun-

kiem wobec odmienności23.

Do kompetencji niezbędnych w XXI wieku i współ-

czesnym rynku pracy należą:

Umiejętność krytycznej analizy, gdyż dostęp do 

informacji jest obecnie niemal nieograniczony. Tym 

samym podręczniki szkolne straciły bezpowrotnie funk-

cję podstawowego źródła wiedzy, zaś nauczyciel stał 

się jednym z najrzadziej wskazywanych przez młodzież 

źródeł informacji.

Umiejętność samodzielnego uczenia się, w sytuacji 

w której szkoła utraciła znaczenie jedynego miejsca 

zdobywania wiedzy. Nie można ignorować faktu, że 

uczenie się przybiera różne formy – zorganizowane 

(szkoły, uniwersytety, kursy i szkolenia) i spontaniczne 

(Internet, muzea, media, krąg towarzyski).

Przetwarzanie istniejących treści i tworzenie no-
wych, stało się niezbędne, gdy demokratyzacja dostępu 

do informacji doprowadziła do unieważnienia tradycyj-

nych ról twórcy i odbiorcy informacji. Internet uczynił 

dotychczasowych użytkowników współtwórcami. 

Otworzyły się nowe możliwości prowadzenia działal-

ności gospodarczej – firmy tworzą platformy cyfrowe 

umożliwiające użytkownikom wymienianie się treściami 

lub usługami.

Kompetencje komunikacyjne i społeczne. Anali-

za gospodarki światowej wyraźnie pokazuje, że o ile 

kraje nierozwinięte mogą skutecznie rozwijać się dzięki 

eksportowi zasobów naturalnych i taniej sile roboczej, 

o tyle przejście na poziom gospodarek rozwiniętych 

wymaga oparcia ich na wiedzy i innowacji. Wiedza – ro-

zumiana jako tworzywo, punkt wyjścia do generowania 

nowych zaawansowanych technologicznie produktów 

i usług – staje się kluczem do dynamicznego rozwoju 

kraju i obywateli. Jednak sama wiedza nie wystarcza, 

potrzebne są także kompetencje społeczne sprzyjające 

innowacji. Tymczasem w Polsce poziom kapitału spo-

łecznego jest dramatycznie niski. Wyraża się to brakiem 

zaufania do ludzi i instytucji, niechęcią do organizowania 

się i działania na rzecz dobra wspólnego. System eduka-

cyjny w obecnej postaci promuje skrajny indywidualizm. 

Tymczasem właśnie poprzez edukację można budować 

postawę zaufania, umiejętność współpracy w zróżnico-

wanych środowiskach oraz chęć działania na rzecz dobra 

wspólnego”24.

PODSUMOWANIE 
W referacie przedstawiono problemy w nauczaniu przed-

miotów przyrodniczych. Zaprezentowano efekty działań 

pozornych, w tym m.in. niezdanie egzaminu gimnazjalnego 

z przyrody przez połowę absolwentów gimnazjów. Zatem 

wykazano, że dotychczasowa podstawa programowa 

uniemożliwiała nie tylko kształcenie umiejętności i po-

staw, ale i okazała się również nieskuteczna w jej głównym 

wiedzowym zakresie. Zwrócono uwagę na dwa modele 

zajęć, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu 

bieżącego kryzysu (za pomocą przejścia od nauczania te-

matycznego do problemowego): model 5E oraz 8-punkto-

wy schemat zajęć Akademii Uczniowskiej. Efektem zmiany 

jest włączanie do uczniowskiego problemowego uczenia 

się eksperymentów i obserwacji, gier edukacyjnych, wza-

jemnego nauczania, projektów edukacyjnych. Modyfikacja 

systemu nauczania wspiera kształcenie umiejętności klu-

czowych UE. Taka reforma szkolnego curriculum nie jest 

jednak prosta. Wymaga szkolenia nauczycieli za pomocą 

e-learningu, udziału w szkoleniach coachów, finansowania 

zajęć dodatkowych, współpracy akademików i nauczycieli 

itp. Podobne sposoby wsparcia szkół rekomendowane 

były przez audytorów McKinsey&Company badających 

udane reformy systemów edukacji. 
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PRZYPISY
1. Wpis z książki: K. Asbury, R. Plomin, Geny i edukacja, 

iBooks.

2. Z. Pietrasiński, Wstęp do czynnościowej teorii kształ-
cenia umysłu, [w:] Studia nad teorią czynności ludz-
kich, pod red. I. Kurcz, J. Reykowski, PWN, Warszawa 
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TIK  
narzędziem w rękach  
nauczyciela-bibliotekarza 
na przykładzie działań 
Książnicy Pedagogicznej 
w Kaliszu
Obraz współczesnego bibliotekarza jest bardzo zróżnicowany. Do dziś w niektórych 
kręgach społeczeństwa pokutuje przekonanie, że bibliotekarz to nudna, 
bezbarwna, a czasami nawet staroświecka postać, nie pozwalająca nikomu wejść 
do swojego królestwa książek. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. 

Róża Pomiecińska

B ibliotekarz na miarę XXI wieku to osoba, któ-

rej domeną jest przeszukiwanie i korzystanie 

z zasobów piśmiennictwa, zarówno tych w formie tra-

dycyjnej, jak i elektronicznej. Ponadto współczesny 

bibliotekarz wyposażony w odpowiednie technologie 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) może z całą pew-

nością stać się liderem prawdziwej cyfrowej rewolucji 

na polu współczesnej edukacji dzieci i młodzieży na 

różnych etapach kształcenia. Jak zatem widać, odpo-

wiedzialność bibliotekarzy jest ogromna. W przypad-

ku nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek pedagogicz-

nych jest ona tym większa z racji tego, iż ich głównym 

zadaniem również w sferze korzystania z narzędzi TIK 

jest wspomaganie pracy nauczycieli i studentów kie-

runków pedagogicznych, którzy później w przyszłości 

będą kształcić kolejne pokolenia Polaków – pokolenia 

tzw. cyfrowych tubylców.

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Ka-

liszu, rozwijając swoją działalność na wielu płasz-

czyznach, korzysta także z dostępnych nam dzisiaj 

technologii komunikacyjno-informacyjnych. Niniejszy 

artykuł ma na celu zobrazowanie wybranych przez 
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autorkę działań bibliotekarzy Książnicy z wykorzysta-

niem narzędzi TIK, jako źródła inspiracji dla nauczy-

cieli, w tym także nauczycieli bibliotekarzy bibliotek 

szkolnych.

Przegląd  tychże inicjatyw rozpocznę od działają-

cego od 2019 roku blogu działu zbiorów specjalnych 

Książnicy pt. Biblioteczne Cymelia (https://ksiaznica.

wixsite.com/cymelia). Głównym zadaniem tego środ-

ka komunikacji jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, 

w której prezentowane są najcenniejsze zbiory kali-

skiej biblioteki, tj. m. in. starodruki, rękopisy, grafiki, 

stare fotografie czy też dokumenty życia społeczne-

go. Ponadto blog to także miejsce na „przemycanie” 

bibliotecznych ciekawostek, a także komentowanie 

ciekawych wydarzeń o charakterze bibliotecznym. To 

właśnie tutaj w roku 2019 – roku jubileuszu kaliskiej 

książnicy mieliśmy okazję i sposobność obserwować 

cykl postów pod wspólną nazwą „70 obiektów na 70 

lecie Książnicy”, w ramach którego zaprezentowano 

jeden z bezcennych darów Kiry Gałczyńskiej – fili-

żankę, która w 2015 roku trafiła w posiadanie działu 

zbiorów specjalnych biblioteki. 

Warto teraz kilka słów poświęcić platformie Wix.

com, na której zastał utworzony blog.  Platforma ta, 

określana mianem kreatora stron internetowych, 

pozwala na tworzenie z bogatego zbioru szablonów 

i grafik (niektóre zasoby dostępne są tylko w płat-

nej wersji programu) różnego rodzaju witryn inter-

netowych pomocnych w promowaniu czytelnictwa 

i zbiorów biblioteki. Ogromnym atutem platformy 

jest możliwość dodawania własnych plików wideo 

i pobierania potrzebnych materiałów z zasobów por-

tali społecznościowych. 

Należy zaznaczyć, iż możliwości programu Wix.

com są tak szerokie, iż pracownicy kaliskiej Książnicy 

wykorzystują go także jako narzędzie promowania 

działalności wydawniczej biblioteki. Za pomocą wyżej 

opisanej platformy została stworzona strona inter-

netowa czasopisma Bliżej Biblioteki wydawanego od 

2013 roku przez Książnicę. Pozwala ona w świecie 

wirtualnym zapoznać się z materiałami zawartymi 

w periodyku. Co więcej, znajduje się tam także archi-

wum czasopisma pozwalające osobom zainteresowa-

nym tematem działań bibliotekarskich przypomnieć 

sobie ważne wydarzenia biblioteczne i kulturalne 

sprzed kilku lat. 

Opisując szeroki wachlarz zastosowań kreatora 

stron internetowych Wix.com warto dodać, że służy 

on także bibliotekarzom do tworzenia lekcji biblio-

tecznych – online, co w czasach przymusowej izolacji 

i konieczności prowadzenia zajęć zdalnie jest nie-

zwykle ważne i przydatne. Wykorzystując możliwości 

tej platformy opracowano lekcję biblioteczną – on-

line pt. „Czytuś odkrywa tajemnice, skąd się biorą 

książki”, której głównym zadaniem było promowanie 

czytelnictwa wśród najmłodszych.

Bogaty zasób kaliskiej biblioteki pozwala jej 

pracownikom na tworzenie różnego rodzaju wystaw 

tematycznych zarówno w formie tradycyjnej jak 

i elektronicznej. Z pomocą w tworzeniu wirtualnych 

wystaw bibliotecznych przychodzi opisany wcześniej 

kreator stron internetowych Wix.com, ale także 

cyfrowa platforma wydawnicza Issuu. To kolejne na-

rzędzie TIK w rękach nauczyciela bibliotekarza godne 

polecenia i przydatne do promowania działań biblio-

teki. Pozwala ono na przeniesienie w świat wirtualny 

przygotowanych wcześniej plansz wystawowych czy 

też katalogów wystaw, a jego ogromnym atutem jest 

duża pojemność i obsługa najbardziej popularnych 

formatów plików, tj. PDF, DOC czy PPTX. Platforma 

daje także możliwość pobierania linku do przygoto-

wanego materiału lub bezpośrednie udostępnienie 

go w portalach społecznościowych. Z wykorzysta-

niem wyżej opisanej platformy został stworzony 

wirtualny katalog wystawy „Ekslibrisy Jubileuszowe 

Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kali-

szu” zawierający reprodukcję dwudziestu ekslibrisów 

wykonanych specjalnie dla kaliskiej Książnicy z okazji 

jubileuszu 70-lecia placówki przez wielu artystów 

z całego świata. 

Ważną częścią działań wszystkich bibliotek pe-

dagogicznych, w tym także kaliskiej Książnicy, jest 

działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży 

na różnych etapach kształcenia. Na tej płaszczyźnie 

działalności bibliotekom pedagogicznym z pomocą 

przychodzą także różnego rodzaju narzędzia i pomo-

ce wirtualne usprawniające procesy edukacyjne. Wy-

mienić tu chociażby należy aplikację Lerning Apps.

org, którą bibliotekarze kaliskiej Książnicy wykorzy-

stują z powodzeniem do tworzenia krzyżówek czy 

wykreślanek bibliotecznych wykorzystywanych pod-

czas zajęć z młodzieżą. Aplikacja pozwala nie tylko 

na tworzenie własnych materiałów dydaktycznych, 

ale także na skorzystanie z pomocy przygotowanych 

przez innych jej użytkowników. Dodatkowo dla osób 

zaczynających swoją przygodę z korzystaniem z jej 

zasobów wyposażona jest w samouczek. Dzięki tej 

aplikacji możliwe jest przybliżenie terminów i zagad-

nień bibliotekarskich (krzyżówki, wykreślanki, quizy) 

w sposób jak najbardziej  przystępny dla młodego 

człowieka czyli w przestrzeni wirtualnej i interak-

tywnie.
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Narzędziem podobnym do aplikacji Lerning Apps.

org jest program Teacher. Pozwala on także na 

tworzenie różnego rodzaju krzyżówek, zagadek czy 

quizów z tą jednak różnicą, że dzieli przygotowany 

materiał pod kątem przedmiotów szkolnych. Warto 

także podkreślić, iż generator ten posiada różnego 

rodzaju testy przydatne nauczycielom podczas po-

wtórek materiałów przed sprawdzianem. W prze-

strzeni bibliotecznej znajduje on swoje zastosowanie 

jako narzędzie tworzenia zagadek do wykreślanek 

bibliotecznych na zajęcia edukacyjne. 

Genial.ly to kolejne narzędzie TIK przydatne 

w pracy nauczyciela-bibliotekarza. Oprogramowanie 

służy do tworzenia interaktywnych prezentacji. Praca 

z tym programem pozwala na przygotowanie map 

myśli czy zebranie linków do najciekawszych stron 

internetowych. Program daje  także możliwość two-

rzenia animacji, posiada galerię szablonów i obrazów, 

a także pozwala na wstawienie własnych ilustracji czy 

plików wideo. Wykorzystując tę aplikacje pracownicy 

Książnicy tworzą prezentacje interaktywne na zajęcia 

edukacyjne z najmłodszymi, a także przygotowują 

tzw. pakiety edukacyjne dla nauczycieli. Opracowu-

jąc takie pakiety w programie Genial.ly mogą nie 

tylko polecić zasoby kaliskiej biblioteki, ale również 

dzięki możliwością programu wskazać ciekawe strony 

internetowe, pliki wideo czy też gotowe materiały 

dydaktyczne dostępne na różnego rodzaju blogach 

i tablicach edukacyjnych w Internecie.

Wachlarz wyżej wymienionych narzędzi TIK z całą 

pewnością powinien znaleźć się w cyfrowym notat-

niku każdego nauczyciela bibliotekarza pragnącego 

w nowoczesny, przystępny dla pokolenia tzw. cy-

frowych tubylców sposób działać na rzecz promocji 

czytelnictwa i bibliotek. Należy zaznaczyć, iż niektóre 

z wyżej wymienionych aplikacji posiadają interfejs 

w języku angielskim, jednakże jest on na tyle prosty 

i intuicyjny, że nie powinien sprawić większych trud-

ności. Ponadto aby rozpocząć pracę z którymkolwiek 

z tych programów konieczne jest założenie konta na 

platformie obsługującej  program. Posiadanie takiego 

konta w przestrzeni wirtualnej niesie z sobą nieby-

wałą korzyść, bowiem pozwoli na przechowywanie 

opracowanych materiałów na dyskach zewnętrznych 

i dostęp do nich na wielu urządzeniach. 

Warto podkreślić, iż wszystkie pomoce dydaktycz-

ne czy też wystawy wirtualne stworzone przy wyko-

rzystaniu narzędzi TIK przez pracowników biblioteki 

dostępne są na profilu FB placówki bądź też na 

stronie internetowej www.kp.kalisz.pl w zakładce 

„Książnica poleca inspiracje z e-zasobów”.

Bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, 

rozumiejąc, jak ogromne znaczenie  mają dzisiaj 

technologie informacyjno-komunikacyjne we współ-

czesnej edukacji planują w przyszłości uruchomienie 

Sieci Współpracy i Samokształcenia TIK - owy Nauczy-

ciel, której głównym zadaniem będzie pomoc nauczy-

cielom w wyborze i obsłudze wybranych aplikacji 

i narzędzi TIK. Działania te,  jak wynika z przepro-

wadzonych wywiadów z nauczycielami, pokrywają 

się także z ich oczekiwaniami w stosunku do działań 

placówki.

We współczesnym coraz szybciej rozwijającym się 

świecie działania takich instytucji jak kaliska Książ-

nica pozwalają na spojrzenie w przeszłość poprzez 

zgromadzony księgozbiór z jednoczesną perspektywą 

rozwoju i podążania w przyszłość dzięki rozwojowi 

technologii i wykorzystaniu jej na potrzeby pra-

cy z czytelnikiem. Dostępne nam dziś technologie 

sprawiają, że oferty edukacyjne czy kulturalne wielu 

bibliotek są o wiele ciekawsze i atrakcyjniejsze dla 

czytelnika. Należy także zaznaczy, iż wielu nauczy-

cieli-bibliotekarzy w tym także bibliotekarze kaliskiej 

Książnicy odkryło już potencjał dostępnych nam dziś 

technologii i bardzo chętnie wykorzystują je w swojej 

codziennej pracy.



Róża Pomiecińska 
Bibliotekarz PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, Zespół 
wspomagania szkół i placówek oświatowych
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Różne instytucje, stowarzyszenia, firmy zasypują szkoły ofertą usług 
teleinformacyjnych. Powoduje to duży zamęt, zwłaszcza wśród kadry 
zarządzającej organizacją zdalnego nauczania.

część II

Dzieci i młodzież  
w cyberprzestrzeni. 
Zagrożenia  
i przeciwdziałania 
zagrożeniom

Jarosław Wujkowski



 EDUMYŚLI     1/2020        17

Większość szkół i nauczycieli dokonało wybo-

rów platform i narzędzi do edukacji zdalnej. 

Z badań ankietowych prowadzonych1  przez Ośrodek Do-

skonalenia Nauczycieli w Kaliszu wynika, że dużą popularno-

ścią cieszą się zwłaszcza narzędzia Google’a, Microsoft Teams, 

cyfrowalekcja.pl. Niewielką popularność mają inne platformy 

(w tym Campus Documaster). 

Popularność Google wiąże się prawdopodobnie z tym, że 

jego narzędzia są bezpłatne. W porozumieniu z kancelarią 

premiera rządu RP Google udostępnił pakiet G Suite umożli-

wiający zdalne nauczanie. W skład G Suite wchodzą wszystkie 

najważniejsze usługi Google, często wykorzystywane w przed-

siębiorstwach - mowa więc o Gmailu, Dysku, ale też Dokumen-

tach czy Arkuszach. Najważniejszy jest grupowy komunikator 

Hangouts do szybkiej komunikacji między uczniami i nauczy-

cielami. W tym celu szkoła wypełnia formularz dotyczący m.in. 

poziomu nauczania, który wypełnia pod adresem: https://

gsuite.google.com/signup/edu/welcome#0 .

Na podstronie https://gsuite.google.com/signup/

edu/institutionnameandtype pojawia się wtedy okienko 

formularza (zrzut z ekranu pod tekstem):

Pakiet G Suite Google’a zawiera w zasadzie pełen 

zakres narzędzi potrzebnych do zdalnego nauczania. 

Całość jest synchronizowana na koncie Google’a, więc 

uczniowie mogą łatwo przekazywać zlecone im prace, 

a nauczyciele mają możliwość szybkiego dodawania do 

nich swoich adnotacji. Wszystkie narzędzia z G Suite są 

też dostępne w formie aplikacji mobilnych. Najlepiej 

działają na Androidzie.

Co ciekawe Google proponuje także usługę „YouTube 

transmisja na żywo” – jest to sposób na przeprowadze-

nie transmisji lekcji w czasie rzeczywistym. Usługa ta 

dysponuje czatem, który umożliwia kontakt z ucznia-

mi na żywo, jest dostępny natychmiast i nie wymaga 

uzyskania specjalnego dostępu. Jakość funkcjonowania 

tego narzędzia nie jest na najwyższym poziomie, ale 

może być ono stosowane jako tymczasowe rozwiązanie 

– do uzyskania przez szkołę dostępu do pakietu G-Suite. 

Aby przeprowadzić transmisję należy najpierw utworzyć 

konto w YouTube. 

Poradnik Google’a znajduje się pod adresem: http://

services.google.com/fh/files/misc/youtube_playbook_

digital_events.pdf

Google proponuje także materiały edukacyjne, dzięki 

którym uczniowie mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swo-

je zainteresowania nie wychodząc z domu: 

1. Asy Internetu - program prowadzony wspólnie 
przez Google i Fundację Szkoła z Klasą, dzięki 
któremu dzieci poznają podstawy bezpieczeństwa 
w sieci i udziału w społeczności internetowej. Pro-
gram oferuje materiały, które można wykorzystać 
w edukacji domowej: grę Interlandia dla uczniów, 
poradnik dla całej rodziny oraz webinary dla rodzi-
ców i nauczycieli.

2. Google Arts & Culture - umożliwia wirtualne 
zwiedzanie najsłynniejszych muzeów na świe-
cie, oglądanie dzieł sztuki z bliska, a także 
przeglądanie tysięcy artykułów, zdjęć, filmów 
i manuskryptów udostępnianych przez placówki 
muzealne i instytucje kultury. Za pośrednictwem 
portalu oraz aplikacji na smartfony (do pobra-
nia z Google Play i App Store) można obejrzeć 
interaktywne wystawy, a także odwiedzić na 
ekranie lub w wirtualnej rzeczywistości kultowe 

cyfrowalekcja.pl • 30 %

Microsoft Teams • 50 %

Campus Documaster • 6 %

Narzędzia Google • 53 %

Inne • 7 %

Rys. 1. Zainteresowanie nauczycieli szkoleniami z obsługi plat-
form do zdalnego nauczania (dane ilościowe).

Rys. 2. Zrzut z ekranu – proces inicjujący tworzenie konta dla 
placówki edukacyjnej.

Rys. 3. Okienko formularza G Suite
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miejsca, znane zabytki i cuda natury. Google 
Arts&Culture może być świetnym narzędziem do 
nauki historii, sztuki, przyrody i wiedzy o społe-
czeństwie.

3. Google Earth - popularna usługa Google Earth od 
lat pozwala wszystkim oglądać cały świat z lotu 
ptaka dzięki zdjęciom satelitarnym, widokom 
terenu 3D całej kuli ziemskiej i budynkom 3D 
w setkach miast na całym świecie. Aplikacja może 
służyć zwiększaniu kompetencji geograficznych 
jako podstawowej umiejętności praktycznej dla 
uczniów i nauczycieli na całym świecie. Cyfrowo 
zwiedzać świat można poprzez stronę internetową 
lub za pośrednictwem aplikacji na telefony komór-
kowe (do pobrania w Google Play i App Store).

4. YouTube Kids - to aplikacja stworzona dla dzieci, 
by mogły w bezpieczny i prosty sposób odkrywać 
świat. Dzięki niej najmłodsi mogą bez obaw oglą-
dać odpowiednie dla swojego wieku filmy online. 
Polską wersję aplikacji można pobrać za darmo 
z Google Play i App Store.

ZDALNA EDUKACJA 
(https://teachfromhome.google/intl/pl/) – to zbiór 

informacji i przede wszystkim narzędzi umożliwiający 

nauczycielom prowadzenie zajęć w trakcie pandemii 

koronawirusa.

Wartościowe wydają się treści edukacyjne dostępne 

na platformie YouTube:

1. kanał o architekturze – Good idea;

2. kanał o biotechnologii – Kasia Gandor;

3. kanały o chemii – Uwaga! Naukowy bełkot, Okiem 
chemika, Pan Belfer;

4. kanał o chemii i fizyce – Emce2;

5. kanały o fizyce – Astrofaza, Nauka to lubię, SciFun; 

6. kanał o geografii – Geography Now;

7. kanały o historii – Historia bez cenzury, Polimaty, The 
Armchair Historian;   

8. kanał o informatyce – Pasja informatyki;      

9. kanał o języku angielskim – Arlena Witt; 

10. kanał o języku polskim – Mówiąc inaczej, Mateusz 
Adamczyk;   

11. kanał o matematyce – Matemaks, Etrapez, Pi-stacja; 
(mniam mniam)

12. kanał o medycynie – Najprościej mówiąc;

13. kanał o naukach ścisłych – Khan Academy;

14. kanał popularnonaukowy – Crazy Nauka;  

15. kanał o psychologii – Strefa Psyche Uniwersytetu 
SWPS 

16. kanały o rysowaniu i plastyce – Olsikowa, Sami.

Wiele szkół wykorzystuje Microsoft Office 365 edu 

(wersja on-line), który był i jest nadal rozprowadzany 

bezpłatnie. 

Spore grono miłośników ma również „Librus” (dotyczy 

to zwłaszcza korespondencji mailowej).  Niestety niedo-

skonałość tej platformy od strony technicznej spowodo-

wała, że nie jest ona popularna w takim stopniu, jak na 

początku pandemii. To samo dotyczy „Vulcana”. 

Należy podkreślić, że  obie ostatnio wspomniane firmy  

nie mają narzędzi do pracy synchronicznej,

tzn. takiej w której w jednym czasie spotykają się 

uczniowie i nauczyciele oraz możliwa jest ograniczona 

interakcja w „cyfrowym pokoju”. 

Co prawda „Vulcan” i „Librus” współpracują z Microso-

ftem i w niedługim czasie wprowadzą najprawdopodob-

niej rozwiązania tej firmy w swoim środowisku (dotyczy 

to implementacji Microsoft Teams).

Za pośrednictwem Managera Programu Microsoft dla 

Edukacji, Pani Agaty Kapicy, nasz Ośrodek jest na bieżą-

co informowany o działaniach w zakresie wspomagania 

szkół w czasie trwania epidemii. 

Stale aktualizowana jest strona https://aka.ms/Zdal-

naNauka. Dodawane są tu systematycznie nowe mate-

riały (nagrane webinaria, instrukcje techniczne i inne 

bezpłatne formy wsparcia dla szkół z zakresu nauczania 

zdalnego  (m.in. T-Mobile, x-kom, Software Hut). 

Administratorzy IT w szkole mogą dokonać rejestracji 

środowiska Office 365, po przejściu do strony http://

aka.ms/Office365edupl i kliknięcie przycisku Rozpocznij 

pracę- bezpłatnie .

WIĘCEJ: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/

aka-ms-zdalnaszkola/

MICROSOFT TEAMS
To narzędzie wymieniliśmy już wcześniej. Teraz nieco 

więcej na jego temat. Można z niego korzystać wraz 

z uczniami, by uczyć, komunikować się i współpracować. 

Również tutaj materiały i zadania można publikować 

online. Uczniowie mogą mieć do nich dostęp z dowolne-

go miejsca. Ty, zaś jako nauczyciel, możesz przeglądać 

i sprawdzać prace uczniów i przesyłać im informacje 

zwrotne. Aplikacja ma też takie funkcje jak prezentacja 

i tablica cyfrowa. Podczas zajęć możecie komunikować 

się za pomocą tablicy przy użyciu tekstu pisanego, audio 

lub video. Lekcja może być też nagrywana i odtworzona 

w trybie offline w dowolnym momencie 

Microsoft rekomenduje konkretne urządzenia z Win-

dows 10 Pro dla szkół oraz oprogramowanie Windows 

10 Pro lub Windows 10 dla Edukacji (STF) oraz pakiet 

biurowy Microsoft Office w umowach licencjonowania 

grupowego dla edukacji, usługa Office 365 A1.
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Wsparcie dla szkół przygotowały również samorzą-

dowe ośrodki i centra doskonalenia nauczycieli. Szcze-

gólnie dobrze na tle całego kraju wygląda Wielkopolska, 

która dzięki realizacji programu Cyfrowa Szkoła Wielko-

polsk@2020 obsługuje narzędziowo 600 szkół w projek-

cie, a jest gotowa - jak podkreśla dyrektor projektu Piotr 

Waśko – wspierać ok. 1000 placówek (nieoficjalnie nawet 

4 tys. szkół i placówek). 

Samorząd Województwa w zaistniałej sytuacji być 

może zdecyduje się na sfinansowanie rozbudowy tego 

projektu. Byłby to spory wysiłek, gdyż długotrwała pan-

demia oznacza kryzys gospodarczy, o czym wspomnia-

łem w artykule wstępnym.

Oprogramowanie wykorzystywane w cyfrowej szkole 

wielkopolskiej i możliwości serwerów są stale rozsze-

rzane. Proszę zapoznajcie się Państwo z treścią listu dyr. 

Piotra Waśko, publikowanym w dzisiejszym numerze 

Edumyśli na przedostatniej stronie.

Każdy z ODN-ów i CDN-ów wielkopolskich przygoto-

wuje i prowadzi lekcje nagrywane w Green Studiach albo 

w zaciszu domowym przez nauczycieli konsultantów 

i doradców metodycznych.

Na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ka-

liszu znaleźć można materiały dla uczniów, nauczycieli 

oraz  przepisy prawne na czas pandemii. Prezentowane 

są one na specjalnie dedykowanych podstronach (por. 

rys. 4). Podobnie prezentowane są pomoce na stronach 

innych placówek podległych Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego.

Szczególnie zachęcam koleżanki i kolegów nauczycieli 

do zapoznania się z adresami przykładowych stron do 

wykorzystania w nauczaniu zdalnym i uczeniu się przez 

Internet (poz. 23.) i materiałami przygotowanymi przez 

pozostałe placówki doskonalenia nauczycieli z Wielko-

polski (poz. 16.) – znajdziecie tutaj linki do stron tych 

placówek, a tam umieszczono bardzo atrakcyjne materia-

ły wspomagające proces nauczania i uczenia się.

Kafelek  „Przepisy prawne związane z pandemią” 

przekieruje zainteresowanych do podstrony zawierają-

cej najważniejsze przepisy prawne wprowadzające stan 

epidemiczny w kraju i wydane na ich podstawie regulacje 

prawne dotyczące edukacji.

Ministerstwo Edukacji na bieżąco i szczegółowo 

informuje zarówno o zdalnym nauczaniu, jak i przepisach 

Rys. 4. Zrzut strony głównej ODN w Kaliszu. Strzałki 
wskazują podstrony zawierające kolejno materiały edu-
kacyjne dla nauczycieli, materiały edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży oraz przepisy prawne.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli zawierają 
lekcje prowadzone przez nauczycieli dla dzieci 
i młodzieży, artykuły, przykładowe karty pracy, 
scenariusze.
Obejmują przekierowania do zasobów.

1. Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?
2. Życzyć sobie, wybierać, chcieć. O e-motywacji słów 

kilka
3. Język polski
4. Matematyka
5. Język angielski
6. Informatyka
7. Geografia
8. Fizyka
9. Historia i wiedza o społeczeństwie

10. Religia/rekolekcje
11. Etyka
12. Kultura i sztuka
13. Wychowanie fizyczne
14. Edukacja wczesnoszkolna
15. Biblioteki szkolne
16. Materiały przekazane w ramach współpracy 

z ODN-ami i CDN-ami z Wielkopolski
17. Portale umożliwiające darmową naukę
18. Platforma „cyfrowalekcja.pl”
19. Dobre praktyki – praca zdalna
20. Odpowiedzi na pytania dyrektorów szkół z webina-

rium o platformie „Campus Documaster”
21. Pedagog szkolny
22. Przedmioty zawodowe
23. Adresy przykładowych stron do wykorzystania 

w nauczaniu zdalnym
24. Microsoft dla edukacji
25. Edukacja przedszkolna

Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży są 
pogrupowane wg przedmiotów.

1. Religia
2. Język polski
3. Matematyka
4. Język angielski
5. Informatyka
6. Historia i wiedza o społeczeństwie
7. Kultura i sztuka
8. Edukacja wczesnoszkolna
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prawnych. Podobny przekaz  Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty.

Osobiście rekomenduję Państwu zainteresowanie się 

następującymi narzędziami do synchronicznej edukacji: 

e-podręczniki.pl, Microsoft Teams, Zoom.us (duże 30-, 

40-osobowe grupy) a nawet Messengera (małe, kilkuoso-

bowe grupy). 

Polecam także, aby w trakcie organizacji rad peda-

gogicznych, lekcji on-line, administrator spotkań, już 

na starcie wyciszył mikrofony uczestników i sterował 

udzielaniem głosu poszczególnym uczestnikom. Dobre 

jest także wyłączenie kamer uczestników spotkania/lek-

cji. Usprawni to proces nauczania/uczenia się, zwłaszcza 

przy małej przepustowości łącza internetowego, którym 

dysponuje szkoła.

Szanowne Koleżanki i Koledzy korzystajcie także 

z naszego  fanpage’a na FB (https://www.facebook.

com/odn.kalisz/), gdzie na gorąco publikujemy  najnow-

sze informacje i porady. Zapoznajcie się z materiałami 

zamieszczonymi na kanale naszego ośrodka na YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCRE9UpAjibaM-

-i0dLmojPHg).

I jeszcze słów kilka na temat ergonomii pracy – nie za-

sypujcie swoich uczniów nadmiarem materiałów. Dzieci 

i młodzież i tak spędzają przed ekranami swoich lapto-

pów i komputerów dużo czasu. Powinno to złagodzić 

frustrację uczniów, jak i ich rodziców.

Życzę wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom 

zdrowia i zdrowego rozsądku. Proszę nie lekceważcie 

ograniczeń nakładanych przez władze centralne i samo-

rządowe. 



Jarosław Wujkowski 
Absolwent UAM w Poznaniu, certyfikowany trener technologii 
cyfrowych, Latarnik Programu Polska Cyfrowa, współpracow-
nik Microsoft Poland, nauczyciel konsultant ODN w Kaliszu 
w Pracowni Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych, 
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
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WebQuest  
w edukacji
Metoda nauczania WebQuest, opracowana w połowie lat 90. przez Toma 
Marcha i Berniego Dodge’a z Uniwersytetu w San Diego, oznacza w wolnym 
tłumaczeniu „Poszukiwania w sieci”. Angażuje ona uczącego się w proces 
zdobywania wiedzy. 

Sylwia Zimoch

Celem WebQuestu jest intensyfikacja wśród 

uczniów umiejętności twórczego myślenia, 

problemowego i krytycznego podejścia do rozwiązania 

zadania oraz kształtowania umiejętności współpracy 

w zespole. Zadanie w oparciu o pracę z komputerem 

oznacza aktywne działanie, uczestnik przyjmuje postawę 

aktywnego odbiorcy. WebQuest jest metodą skuteczną, 

ponieważ wykorzystuje zainteresowanie dzieci i młodzie-

ży komputerem oraz internetem, pozwala skierować je 

we właściwym kierunku i zastosować w procesie na-

uczania. Uczy korzystania z zasobów internetu w sposób 

przemyślany i konstruktywny. W ten sposób pokazuje, że 

wirtualna sieć może być narzędziem pracy, nie wyłącznie 

rozrywki. Nauczyciel jeśli odpowiednio wybierze mate-

riał źródłowy to pozwoli uczniom bardziej skupić się na 

krytycznej analizie i użyciu informacji niż na ich szukaniu. 

Zatem głównym zadaniem tej metody jest rozwijanie 

umiejętności efektywnego korzystania z zasobów inter-

netu.

WebQuest to filozofia kształcenia, spotkanie 

z nowymi pomysłami na edukację, poszerzenie 

świadomości i wiedzy o kształceniu oraz forma 
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pracy. Ma na celu kształtowanie u uczniów umie-

jętności myślenia problemowego, a u nauczycieli 

posługiwanie się metodami nauczania, które uczą 

rozwiązywania problemów. Będąc odmianą projektu 

edukacyjnego, WebQuest kształtuje umiejętności 

współpracy w zespole, komunikacji, zarządzania cza-

sem i umiejętności prezentowania efektów swojej 

pracy. Metoda rozwija także umiejętności badawcze, 

czyli jest skutecznym rozwiązaniem w kształtowaniu 

kompetencji kluczowych.

Schemat WebQuestu zasadniczo opiera się na 

konsekwentnym zestawie ogniw, które w fazie, pla-

nowania WebQuestu dla uczniów, wspiera nauczy-

cieli w braku błędów konstrukcyjnych, zaś podczas 

wykonywania zadań – pomaga i nauczycielom, 

i uczniom określać aktualny stan wykonania przed-

sięwzięcia. Uczniowie korzystając z sieci zgłębiają 

zadaną tematykę, starają się sprawdzać jakość 

uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła 

pozainternetowe).

Zgromadzone informacje służą uczniom do 

tworzenia na ich podstawie prezentacji, która jest 

tworzona za pomocą elektronicznych narzędzi. 

Uczniowie mogą wykorzystywać dostępne narzę-

dzia, może to być serwis internetowy (np. Google 

Blogger), program do prezentacji (np. Power Point) 

lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy 

z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł. Narzę-

dzie trzeba dobrać stosownie do formy i środowiska 

prezentacji końcowej (np. Blogger dla prezentacji 

w sieci, PowerPoint dla prezentacji w sali z projekto-

rem, Edytor dla prezentacji w miejscach wymagają-

cych nośnika papierowego).

Trzeba podkreślić, że projekt edukacyjny to dzia-

łalność zespołowa uczniów, co w praktyce oznacza, 

że uczniowie powinni ze sobą współpracować. We-

bQuest często realizowany jest właśnie jako ćwicze-

nie grupowe, w którym każda grupa wykonuje inne 

zadania. Podział na grupy ma funkcję motywującą, 

gdyż wiąże się zazwyczaj z wcieleniem w jakąś rolę. 

Zachęca to uczniów do zainteresowania się danym 

zagadnieniem. WebQuest może być metodą prze-

znaczoną dla jednej dziedziny, ale może mieć też 

charakter interdyscyplinarny. Może być krótkoter-

minowy (1-2 godziny lekcyjne) lub długoterminowy 

(kilka tygodni). Efektem końcowym może być plakat, 

wystąpienie publiczne, praca pisemna, prezentacja 

multimedialna, itp. 

We wprowadzeniu przedstawiamy główny pro-

blem naszego WebQuesta. Temat może dotyczyć 

zarówno wydarzeń bieżących jak i treści progra-

mowych. Jednak najważniejszym kryterium jego 

doboru powinno być to, czy zdoła wywołać zarówno 

emocje, jak i zainteresowanie uczniów. Z kolei za-
danie to najważniejsza część każdego WebQuesta, 

a zarazem przejrzysty opis rezultatów, jakie mają 

osiągnąć uczniowie. Przykładowe rodzaje zadań to 

np.: zadanie sprawozdawcze/raport z badań, ze-

stawienie danych, „tajemnicze” zadanie, zadanie 

twórcze, dziennikarskie. W procesie zostaną opisa-

ne kroki, jakie muszą podjąć uczniowie, aby wykonać 

zadanie. Jeśli chodzi o zasoby to WebQuest musi 

zawierać listę źródeł informacji, które pozwolą 

uczniom na wykonanie zadania. Zazwyczaj są to linki 

do stron WWW, ale mogą to być również interneto-

we bazy danych czy podręczniki on-line. Ewaluacja 

zaś pozwala zmierzyć zaangażowanie i osiągnięcia 

uczących się, a także ustalić ostateczną ocenę; 

ten element realizacji zadania powinien zawierać 

przejrzyste informacje, jakie obowiązują kryteria 

oceny realizowanego przez uczniów zadania. Kry-

teria zapisuje się w tabeli. Na zakończenie może 

zostać przeprowadzony krótki test zamykający pracę 

nad zadaniem, zachęcający uczniów do refleksji nad 

zagadnieniem, którym się zajmowali.

Na podstawie materiałów przygotowanych zgod-

nie z powyższymi wyznacznikami, możemy za pomo-

cą strony internetowej wygenerować nasz WebQu-

est, np. w formie strony internetowej, korzystając 

z gotowych szablonów oraz narzędzi wspomagają-

cych. Metoda WebQuest pozwala na aktywny udział 

uczących się w procesie edukacyjnym. Można dzięki 

niej zaprojektować wiele interesujących projektów, 

promujących wysoki poziom myślenia twórczego 

oraz sprzyjających intensywnemu rozwojowi umie-

jętności rozwiązywania problemów.

Zadania w WebQueście powinny być dobierane 

według ściśle określonych kryteriów: muszą mieć od-

niesienia do ministerialnych i szkolnych standardów 

nauczania, wymuszać właściwe wykorzystanie inter-
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netu, wymagać stopnia zrozumienia, wykraczającego 

poza powierzchowne pojmowanie problemu. 

Właściwy WebQuest jest zaprojektowany w ten 

sposób, aby uczniowie wykonywali zadania niezależ-

nie, pozwalając nauczycielowi na wspomaganie ich 

procesu uczenia się, a nie jedynie dysponować wie-

dzą. Metoda ta daje nauczycielowi zmianę relacji na-

uczyciel-uczeń. Nauczyciel przestaje być źródłem wie-

dzy i „mentorem”, bliżej mu do trenera, czy „coacha”. 

Nauczyciel opracowuje dla ucznia zadanie, problem, 

które musi wymagać twórczego i samodzielnego my-

ślenia. Ingerowanie nauczyciela w proces twórczego 

rozwiązywania zadania jest ograniczone do minimum. 

To uczeń ma pełną kontrolę nad własnym uczeniem 

się oraz konstruowaniem znaczeń.

Podstawą metodologii WebQuestów jest kon-

struktywizm zakładający nie tylko współodpowie-

dzialność ucznia za postęp w zakresie zdobywania 

wiedzy, ale również wzrost aktywnego i świadome-

go uczestnictwa w projekcie. Konstruktywistyczne 

ujęcie procesu uczenia się wymaga aktywizujących 

metod pracy, np. dyskusji w grupie uczącej się, 

metody projektu edukacyjnego, ćwiczeń przedmio-

towych lub klasycznej metody problemowej. Środka-

mi dydaktycznymi stają się różnego rodzaju teksty 

źródłowe, w tym internet, lektury i podręczniki 

łącznie z encyklopediami i słownikami tematyczny-

mi. Ważne znaczenie ma również wykorzystywanie 

programów multimedialnych. Zadaniem nauczyciela 

w ujęciu konstruktywizmu jest dążenie do ustalenia, 

czy uczeń poszerzył wiedzę i nabył odpowiednich 

umiejętności po danej lekcji względnie po cyklu za-

jęć edukacyjnych w sposób dla niego znaczący, twór-

czy i spójny z jego doświadczeniami oraz użyteczny 

w nowych sytuacjach życiowych.

Tworząc WebQuest, uczniowie mogą w pełni 

wykorzystać swoją wyobraźnię, umiejętność rozwią-

zywania problemów oraz twórcze myślenie. Ponadto 

rozwijają umiejętności komunikacji interpersonal-

nej, pracy w grupie, zdobywania, selekcjonowania 

i przetwarzania informacji. I co najważniejsze – 

WebQuest daje uczniom możliwość samodzielnego 

znalezienia odpowiedzi na często kontrowersyjne 

pytania. Samodzielność ucznia podczas organizacji 

pracy własnej, doboru źródeł, oceny jakości informa-

cji i budowania indywidualnej wiedzy wzbudza wiele 

wątpliwości. Uczeń zyskuje pełną dowolność w do-

pasowaniu czasu oraz formy pracy do swoich upodo-

bań, ale wzrasta także jego współodpowiedzialność 

za wiedzę. Konstruktywizm rozwija aktywności 

uczniów i zdecydowanie wzmacnia zaangażowanie, 

jednak istnieją też pewne niebezpieczeństwa: ogra-

niczona zostaje możliwość skonstruowania wzorca 

wiedzy, wg którego oceniany jest poziom wiedzy 

ucznia. Samo pojęcie wiedzy także zostają przede-

finiowane – nacisk zostaje położony na zdobywane 

umiejętności praktyczne, a nie na teorię.

Cechy WebQuest’u, które są ważne dla ucznia to 

niewątpliwie atrakcyjna i samodzielna forma pracy, 

większa współodpowiedzialność za wyniki (nie każdy 

uczeń może być z tego zadowolony, choć WebQuest 

z reguły wzbudza duże zaangażowanie, a co za tym 

idzie, uczniowie chętnie się angażują, chcąc uzyskać 

jak najlepszy rezultat) i wolność w zarządzaniu swo-

im czasem. Obecni uczniowie, to pokolenie urodzo-

ne w dobie dynamicznego rozwoju technologii, są 

przytłoczeni wieloma środkami pozyskiwania infor-

macji, zabawy, relaksu, spędzania czasu. Środowisko 

to jest traktowane przez nich jako naturalne i od 

zawsze obecne. Uczniowie oceniani są jako zespół, 

co oznacza, że od współpracy całego teamu oraz od 

odpowiedniej koordynacji działań zależy w ogromnej 

mierze końcowa ocena projektu.

WebQuesty w znaczącym stopniu rozwijają wy-

obraźnię i twórczość poprzez: tworzenie interne-

towych baz danych dotyczących różnych dyscyplin 

wiedzy, poruszanie się w przestrzeni wirtualnej, 

tworzenie własnych opracowań i dzieł, kreowanie 

interaktywnych opowieści i studiów przypadków, 

opracowywanie dokumentów opisujących kontro-

wersyjne sytuacje i przyjmowanie pod względem 

nich stanowiska, naśladowanie osobistości świata 

biznesu, sztuki i polityki podczas symulowanych kon-

ferencji online.

Metoda WebQuest jest bardzo uniwersalna. 

W klasyfikacji metod jest to badawczy projekt edu-

kacyjny. Zakres jego zastosowań obejmuje wszystkie 

poziomy edukacji, wszystkie przedmioty oraz działa-

nia ponad-, poza- i międzyprzedmiotowe. Jeśli cho-

dzi o korzyści dla ucznia to WebQuest uczy dowolnej 

dziedziny wiedzy oraz efektywnej selekcji informacji 

z internetu, analizy, syntezy, ewaluacji, prezentacji, 

no i przede wszystkim motywuje. Dla nauczyciela to 

ważna metoda wspierająca dydaktykę, poszerza wie-

dzę uczniów, jest efektywna, motywacyjna i stosun-

kowo prosta do wdrożenia w każdych warunkach.



Sylwia Zimoch
Nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego w ODN  
w Kaliszu. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.  
Od 10 lat doradca zawodowy.
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Trochę teatru 
w szkołach,  
czyli drama  
na lekcjach
Od zawsze w oświacie poszukuje się metod nauczania, które inspirowałyby 
uczniów do aktywnej pracy na lekcji. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. 
Treści kształcenia łatwo jest zmieniać lub uzupełniać, gorzej jest ze sposobem ich 
przekazywania. Jedną z takich metod jest drama, która pojawiła się w latach 90. 
XX wieku i znalazła się w nowej podstawie programowej (Podstawa programowa. 
Język polski. Treści nauczania – wymagania szczegółowe I.2.12). Może warto by 
było w czasach wszechobecnej komputeryzacji spróbować od czasu do czasu tej 
metody, która pozwoli uczniom spojrzeć na lekcję od innej strony.

Hieronim Duczmal Doświadczonym nauczycielom – dla przypomnienia,
młodszym nauczycielom – do inspiracji.
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Termin „drama” pochodzi od grackiego słowa 

„drao” – działam. Główną ideą, która dominu-

je w tej metodzie, jest zwrócenie uwagi na przeżycie 

emocjonalne, zaangażowanie się wszystkich uczniów. 

Drama wykorzystuje działanie, aby wyzwolić tkwiącą 
w każdym człowieku spontaniczność.

Metoda ta wyrosła niewątpliwie z praktyki ludzi 

teatru, którzy byli aktorami i jednocześnie nauczycielami. 

Sprawia to wiele kłopotu w terminologii dramy, gdyż 

obie te sztuki sporo się od siebie różnią. W spektaklu 

aktorzy, wypowiadając tekst, działają według z góry 

ustalonego scenariusza, natomiast w dramie nie można 

narzucić żadnego scenariusza, jest to pełna improwiza-

cja. W swoim założeniu drama ma uczyć samodzielności 

myślenia i działania, otwartości, pobudzać wyobraźnię 

i fantazję. Zachęcać do wypowiadania się nie tylko 

słowem, ale ruchem i rysunkiem, wyrabiać umiejętność 

współżycia w grupie, a nade wszystko rozwijać indywidu-

alizm.

Rodowód dramy związany jest z ideą Nowego Wy-

chowania czyli szkoły progresywistycznej (John Dewey) 

oraz Szkołą Francuską Technik Freineta. Niewątpliwie 

jednak kolebką współczesnej dramy jest Anglia, gdzie 

pierwsze eksperymenty „dramatyczne” pojawiły się 

w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Później 

drama dotarła do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kana-

dy. Obecnie w szkolnictwie angielskim, amerykańskim 

i kanadyjskim wraca się do niej jako metody uzupełnia-

jącej lub jako przedmiotu artystyczno- wychowawczego, 

często fakultatywnego, na równi z zajęciami plastyczny-

mi i muzycznymi.

Metodycy dramy uważają, że można tą metodą 

prowadzić lekcję, ale szczególnie polecają ją na lekcjach 

literatury, historii, języków obcych, geografii i zajęciach 

artystycznych.

Podstawowym sensem dramy jest to, że wszyscy pra-

cują. Jest tu praca zarówno z uczniem słabym, jak i zdol-

nym. Nie ma też żadnego karcenia ucznia. Drama nie jest 

zabawą, jakby to na pierwszy rzut oka wyglądało, lecz 

radosną pracą. Nauczyciele czasami stosowali na swoich 

lekcjach improwizację jako formę teatralną. Metoda ta 

jest o tyle lepsza, że uczeń nie musi pracować na tekście 

gotowym, przez co nie zatraca własnej osobowości.

Teatr jest to forma komunikowania się między wi-

downią i aktorami, to mistrzostwo, środek do rozwoju 

wyobraźni.

Drama nie ma podziału na aktorów i widzów. Nauczy-

ciel nie jest tylko widzem lub tylko aktorem. Jest, podob-

nie jak uczeń, wszystkim po trochu.

Chcąc zastosować nową metodę, musimy wynieść 

z klasy wszystkie ławki, które dzielą klasę na widownię 

i scenę. Należy zlikwidować granicę, gdyż wszyscy muszą 

być partnerami.

Do klasycznych technik dramy zaliczamy: rolę, roz-

mowę, wywiad, etiudę pantomimiczną, improwizację, 

przedstawienie improwizowane i rzeźbę. Wymienione 

techniki stosowane są głównie w nauczaniu przedmio-

tów humanistycznych.

Najprostszą z tych technik jest rola, której istotą 

jest to, że uczeń jest sobą w nowej, odmiennej od życia 

sytuacji. Rozmowa polega na umiejętności prowadzenia 

dialogu na określony temat, zazwyczaj dany przez na-

uczyciela. Wywiad, szczególnie polecany na historii, nie 

wymaga specjalnych umiejętności aktorskich, natomiast 

angażuje emocjonalnie, rozwijając myślenie i wyobraź-

nię. Kolejną formą pracy jest etiuda pantomimiczna, 

która polega, ogólnie rzecz biorąc, na „grze ciałem”. 

Najwięcej dowolności wiąże się z improwizacją, której 

tekst tworzony jest na żywo. Nauczyciel wprowadza, 

ale nie prowadzi i nie zna zakończenia. Przedstawienie 

improwizowane jest ćwiczeniem przeznaczonym dla 

grup zaawansowanych, wymaga jednak czasu. Ostatnia 

technika, zwana rzeźbą, polega na przyjęciu przez ucznia 

lub uczniów pozy wyrażającej jakąś cechę lub uczucie. 

Jest to technika bezpieczna, skupiająca uczniów, łatwa 

i szybka w wykonaniu i najczęściej stosowana w ćwicze-

niach.

Wszystkie techniki dramy można podzielić na: typo-

we role (rozmowy, wywiady, improwizacje), konwencje 

rzeźby, obrazu i filmu, techniki plastyczno-manualne 

(rysunki, plany, makiety, przedmioty, kostiumy, modele, 

muzeum) oraz ćwiczenia głosowe i pisemne.

Aby drama osiągnęła swój właściwy efekt, nie wystar-

czy tylko dobrać odpowiednią technikę. Zasady organi-

zacyjno-dydaktyczne dramy wymagają odpowiedniego 

miejsca na zajęcia. Ideałem jest sala teatralna, odizo-

lowana od otoczenia, pomagająca się skupić i przeżyć 

lekcję. W szkołach zwykle przeprowadza się je w klasach 

języka polskiego lub czytelniach.

Czas trwania lekcji prowadzonej metodą dramy 

jest nieokreślony. W praktyce trwa aż do wyczerpania 

problemu. Każde ćwiczenie wymaga sporo czasu, gdyż 

składa się z polecenia nauczyciela, etapu przygotowania 

się zespołu do realizacji, przedstawienia efektu pracy 

zespołowej i omówienia prezentacji przez obserwatorów 

i wykonawców.

Oglądając prekursorów tej metody na gruncie pol-

skim, np. panią Annę Dziedzic, odnosiło się wrażenie, że 

jest to łatwe i proste. Prowadząc jednak samemu, widzę, 

że tak nie jest. 

Uczestnikiem dramy może być każdy człowiek, bez 

względu na wiek. Powinien jednak spełniać kilka nie-



26    EDUMYŚLI  1/2020

zbędnych warunków, np. chcieć pracować w skupieniu 

i powadze, mieć wyobraźnię i działać w fikcji, podporząd-

kować się zasadom „gry”, które nauczyciel narzuci.

Przygotowanie nauczyciela do lekcji metodą dramy 

jest pracochłonne. Pracę należy rozpocząć od wyznacze-

nia celów lekcji, które muszą korespondować z podstawą 

programową danego przedmiotu. Naczelnym celem 

każdej lekcji jest harmonijny rozwój osobowości ucznia. 

Sformułowanie tematu lekcji oddaje główną myśl pro-

blemu i jest na ogół podawane na końcu lekcji. Kolejną 

sprawą jest miejsce, w którym rozgrywa się akcja drama-

tu. Jest ono zazwyczaj określone w lekturze lub trzeba je 

dopiero umieścić w miejscu pozaliterackim (np. w domu, 

w muzeum). Teraz przystępujemy do wyznaczenia ról dla 

dzieci i dla siebie. Jest to ważny element, gdyż należy 

trafić wybranymi rolami najlepiej do wszystkich uczniów. 

Następna czynność to ustalenie „ważnego wydarzenia”, 

od którego rozpocznie się drama. Wydarzenie musi być 

na tyle ważne i ciekawe, aby zainspirowało do twórczego 

myślenia wszystkich. Lekcja prowadzona metodą dramy 

musi mieć określoną strukturę. Jest ona zbliżona do 

struktury dramatu i odwołuje się do stanów typowych 

dla tego rodzaju, a mianowicie: skupienia, napięcia, kon-

fliktu (rozwój intrygi, punkt kulminacyjny i zakończenie). 

Bardzo pomocne wydają się tu efekty świetlne.

 Dla początkującego nauczyciela prowadzącego lekcje 

metodą dramy utrzymanie porządku może nastręczać 

wiele problemów. Dlatego też metodycy dramy ustalili 

zasady, które mają pomóc w zdyscyplinowaniu zajęć. 

W tym celu należy wprowadzić bardzo ciekawy temat, 

bliski doświadczeniom dziecka, najlepiej w powiązaniu 

z zasadą niespodzianki. Decydując się na tę metodę naj-

lepiej rozpoczynać od technik najprostszych, takich jak 

rzeźba lub żywy obraz.

Praca początkowo powinna przebiegać w małych 

zespołach (od 2-5 osób), wewnątrz kręgu, utworzonego 

przez wszystkich. Pierwsze zajęcia powinny być poświę-

cone „wyciszaniu” grupy. rozbudzać wrażliwość słuchową 

i dotykową. Ponadto powinny wyćwiczyć umiejętność 

koncentracji, wejścia w rolę, pewnego przeżywania i roz-

woju własnej osobowości. Na początku lekcji nauczyciel 

powinien ustalić reguły, znaki przy pomocy których na-

wiązuje bezpośredni kontakt z dziećmi, może to być, np. 

klaśnięcie, siad na krześle, itp. Pomocne jest też prowa-

dzenie „notesu dramy”, w którym opisuje się tok zajęć, 

strukturę i uwagi, coś na wzór klasycznego konspektu 

z lekcji.

Na koniec tych kilku z konieczności refleksji na temat 

dramy, trzeba podkreślić, że nie wolno wprowadzać tej 

metody na siłę. Jeśli nauczyciel nie jest do niej przygo-

towany lub gdy jego osobowość nie pozwala na zlikwi-

dowanie bezpiecznego dystansu (nauczyciel „na kate-

drze” a uczniowie w ławkach), to lepiej pozostać przy 

sprawdzonych metodach nauczania. Wiele też zależy 

od zespołu uczniów w klasie. Wydaje się jednak, że przy 

cierpliwości prowadzącego można tą metodą prowadzić 

zajęcia w każdej grupie, tym bardziej że aktywizuje ona 

wszystkich uczniów.

Sądzę, że metoda ta jest godna uwagi i stosowania 

wśród nauczycieli wszystkich przedmiotów 



Hieronim Duczmal
Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wysocku 
Małym; przewodniczący zespołu egzaminacyjnego egzaminu po 
ósmej klasie, doradca metodyczny z języka polskiego ODN Kalisz; 
pasjonuje się neurodydaktyką.
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Przykłady  
kształtowania 
kompetencji  
kluczowych 
w pracy biblioteki 
szkolnej
Kompetencje kluczowe od 14 lat powinny i determinują pracę szkoły. 
Poczynając od realizowanej podstawy programowej, poprzez coroczne kierunki 
realizacji polityki oświatowej państwa oraz międzynarodowe i ogólnopolskie 
projekty na rzecz edukacji, aż po podejmowane działania edukacyjnie na 
terenie miasta, szkoły czy zespołu klasowego. 

Monika Płonka

Do roku 2018 obowiązywało Zalecenie Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie (2006/962/WE), w którym kompetencje 

kluczowe zdefiniowano jako1 połączenie wiedzy, umiejęt-

ności i postaw, przy czym: 

a) wiedza składa się z faktów i liczb, koncepcji, idei i teo-

rii, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć 

określoną dziedzinę lub zagadnienie; 

b) umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość 

realizacji procesów i korzystania z istniejącej wiedzy 

do osiągania wyników; 

c) postawy opisują usposobienie i sposoby myślenia 

służące działaniu lub reagowaniu na idee, osoby lub 

sytuacje. 

Ten sposób definiowania kompetencji od 2006 roku 

pozostaje niezmienny. Jednakże nazwy samych kompe-

tencji w tym czasie ewoluowały dwukrotnie – w stycz-
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niu oraz maju 2018 roku – i to w sposób, który warto 

przeanalizować w kilku kontekstach, jednakże nie jest to 

celem niniejszych rozważań. Na ich potrzeby przytoczo-

ne zostaną obowiązujące nazwy kompetencji2 wprowa-

dzone Zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

życie (2018/C 189/01). 

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompeten-

cji kluczowych: 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji.

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w za-
kresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

4. Kompetencje cyfrowe.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umie-
jętności uczenia się. 

6. Kompetencje obywatelskie. 

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. 

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 
kulturalnej.

Nauczyciele bibliotekarze tworząc roczny plan 

biblioteki szkolnej, każdorazowo powinni odwoływać 

się do podstawy programowej i priorytetów MEN, a co 

za tym idzie – w wymiarze ogólnym – do kompetencji 

kluczowych. Niezmiernie ważne w kontekście działań 

szkoły jest również uwzględnianie wniosków płynących 

z ewaluacji wewnętrznej. Wszystkie te zmienne powinny 

determinować wybór obszarów, tematyki, grupy doce-

lowej oraz narzędzi wszelkich akcji, imprez, konkursów 

czy spotkań organizowanych przez bibliotekę. W opinii 

autorki nie mogą one skupiać się tylko dookoła książki 

i czytelnictwa. Książka w podejmowanych działaniach 

powinna być obecna, ale jej miejsce można określić na 

trzy sposoby: 

1. Książka  świat zewnętrzny.

2. Świat zewnętrzny  książka.

3. Świat zewnętrzny  książka  świat zewnętrzny.

W pierwszym – literatura (nie tylko niebeletrystycz-

na) stanowi punkt wyjścia do poszukiwań informacji 

i doświadczeń w życiu codziennym. W drugim przypadku 

to doświadczenia skłaniają nas do szukania odpowiedzi 

w literaturze przedmiotu. Ostatni sposób, to wykorzy-

stanie książki jako jednego z wielu narzędzi osiągnięcia 

założonych celów. 

Powyższe stwierdzenia dobrze obrazuje przykład 

jednego z działań podjętych w bibliotece Szkoły Pod-

stawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim. Sugerując 

się kompetencjami kluczowymi oraz dwoma wybranymi 

priorytetami MEN na rok 2019/2020: 

- rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,

- rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kom-

petencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie technologii informacyjno-komunika-

cyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, a także ewaluacją wewnętrzną wyników 

sprawdzianu ósmoklasisty, zorganizowano Międzyszkolny 

Konkurs Logicznego Myślenia „Szarokomórkowcy”. 

Głównym celem konkursu było kształtowanie i utrwa-

lanie umiejętności logicznego myślenia oraz ukazanie 

logiki jako wspólnego mianownika dla działań i umie-

jętności szkolnych, także społecznych czy zawodowych. 

Wartością dodaną miała być efektywna praca w grupie 

mało znanych osób (co wynikło z założeń i wniosków 

Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły). Gru-

pa docelowa podzielona była na poziomy i stanowili ją 

uczniowie klas II–III oraz IV i V szkół podstawowych. 

Do przytaczanych przykładowych zadań, które posta-

wiono przed uczestnikami konkursu, przyporządkowane 

zostaną numery poszczególnych kompetencji oraz krótki 

komentarz. Oczywiście z pełną świadomością faktu, iż 

wiedza, umiejętności i postawy charakterystyczne dla 

poszczególnych kompetencji współistnieją i wzajemnie 

się uzupełniają. Określone zostaną więc kompetencje 

dominujące przy danym działaniu.

W pierwszej części konkursu przewidziano test pi-

semny, który uczniowie rozwiązywali indywidualnie. KK 

(kompetencje kluczowe) nr 1, 2, 3, 5 (krytyczne myślenie 

oraz zdolność oceny informacji i pracy z nimi, rozwijanie 

kompetencji w zakresie języka ojczystego, zdolność do 

wykorzystywania logicznego i racjonalnego myślenia do 

weryfikowania hipotez, umiejętność określania swoich 

możliwości, koncentracji, radzenia sobie ze złożonością, 

krytycznej refleksji i podejmowania decyzji). 

W drugiej części uczestnicy zespołowo podjęli wyzwa-

nie zadań praktycznych, między innymi:

1. ułożenie tangramu oraz kostki Rubika – KK nr 1, 3, 8 
(formułowanie i wyrażanie własnych argumentów, 
zdolność do wykorzystywania i posługiwania się 
narzędziami, kreatywność);

2. odnalezienie niepasującego do całości, ukrytego 
szczegółu – KK nr 1, 5 (krytyczne myślenie oraz zdol-
ność oceny informacji i pracy z nimi, koncentracja); 

3. zaznaczenie na mapie miasta określonych punktów – 
KK nr 1, 3 (umiejętności rozróżniania i wykorzystywa-
nia źródeł różnego rodzaju, zdolność do wykorzysty-
wania i posługiwania się narzędziami technicznymi);

4. podłączenie do komputera stacjonarnego urządzeń 
peryferyjnych – KK nr 3, 4 (zdolność do wykorzysty-
wania i posługiwania się urządzeniami technicznymi, 
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znajomość podstawowych funkcji i korzystanie z róż-
nych rodzajów urządzeń oprogramowania i sieci);

5. wymiana baterii w zabawce – KK nr 3 (zdolność do 
wykorzystywania i posługiwania się narzędziami 
technicznymi);

6. alfabetyczne uszeregowanie książek – KK nr 1, 2 
(krytyczne myślenie oraz zdolność oceny informacji 
i pracy z nimi, rozwijanie kompetencji w zakresie 
języka ojczystego);

7. odnalezienie ukrytych słów oraz tworzenie nowych 
z jednego zbioru liter – KK nr 1, 2 (rozwijanie kom-
petencji w zakresie języka ojczystego, umiejętność 
czytania i pisania oraz znajomości słownictwa);

8. rozwiązanie „zapałkowych łamigłówek” – KK nr 3 
(zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia 
i postrzegania matematycznego do rozwiązywania 
problemów); 

9. wykręcenie śrub/wkrętów odpowiednim do tego 
narzędziem – KK nr 3, 7 (znajomość miar i struktur, 
zdolność do wykorzystywania i posługiwania się na-
rzędziami i urządzeniami technicznymi, wyobraźnia, 
myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów, 
krytyczna i konstruktywna refleksja).v

Postawy związane z kompetencjami nr 5 – uczenia się 

oraz nr 6 – obywatelskimi, stanowiły podstawę każde-

go działania w tym konkursie. Nie byłoby ono bowiem 

możliwe, gdyby nie wyciąganie wniosków z porażek, 

świadomość własnej wiedzy i umiejętności, zdolność 

obrony własnych argumentów, osiągania kompromisów 

i poczucia wpływu i odpowiedzialności za wyniki zespo-

łu. Procesowi efektywnego uczenia służył również fakt 

omówienia zadań podczas kolejnych lekcji matematyki 

(edukacji matematycznej) w poszczególnych klasach. Nie 

pozostawiło to uczniów z ewentualnym poczuciem po-

rażki oraz brakiem zrozumienia swojej pomyłki. Urucho-

miło natomiast mechanizm uczenia się na błędach lub 

utrwalenia właściwego rozumowania. 

Odwołując się do miejsca książki w tym działaniu, sta-

nowiła ona przede wszystkim punkt wyjścia – niezbędna 

była bowiem wiedza wcześniej z literatury zdobyta. 

Pojawiła się ona również w roli narzędzia przy zadaniach 

na spostrzegawczość (Znajdź intruza, Wydawnictwo 

Olesiejuk, 2016) oraz zastosowaniu znajomości alfabetu. 

Książka była również obecna jako nagroda dla każdego 

uczestnika (Krӓmer M., Matematyka jest wszędzie, Funda-

cja mBanku, Warszawa 2017). 

Od strony organizacyjnej konkurs wymagał współpra-

cy nauczycieli zarówno na poziomie Szkoły Podstawowej 

nr 14 jak i szkół zgłoszonych do konkursu. Uzyskano 

honorowy patronat Prezydenta Miasta, wsparcie mFun-

dacji mBanku oraz Rady Rodziców. Do komisji zaproszo-

no osoby, których obecność miała pokazać, że logiczne 

myślenie towarzyszy nam na różnorodnych stanowiskach 

zawodowych: dyrektora banku oraz pracownika biblio-

teki pedagogicznej. W rozdaniu nagród spontanicznie 

wzięli udział rodzice uczestników. Wszystko to nadało 

konkursowi dodatkowego, niezamierzonego znaczenia 

– pozytywnie wpłynęło na promocję szkoły i biblioteki 

w środowisku lokalnym.

Powyższy przykład miał za zadanie pokazanie jednej 

z wielu możliwości włączenia się nauczyciela biblioteka-

rza w proces dydaktyczny i wychowawczy szkoły. Po-

nadto ukazał on działanie biblioteki szkolnej w systemie 

edukacji, pokazując, że celowe, świadome działanie 

bibliotekarza ma znaczący wpływ na efekty pracy szkoły, 

a także jej miejsce w środowisku lokalnym. 

Sprawozdanie z konkursu znaleźć można m.in. na 

stronie Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopol-

skim: http://www.nowasp.pl/page/6/



Monika Płonka
Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, terapeuta 
pedagogiczny, trener umiejętności społecznych TUS SST.  
Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 24 lat pracy w szko-
łach podstawowych, gimnazjum oraz liceum.
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Strach ma  
wielkie oczy
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś – a więc musisz minąć.
Miniesz – a więc to jest piękne. 

Wisława Szymborska, Nic dwa razy 

Sylwia Melka

EMOCJE NAS INFORMUJĄ 
Wiele razy zastanawiamy się nad sensem istnienia 

emocji. Radość, miłość, złość, smutek. W nurcie 

psychologii pozytywnej wszystkie emocje są interpre-

towane jako dobre i potrzebne. Jeśli zaś przyjmiemy 

taką tezę, należy stwierdzić, że również strach jest 

emocją pozytywną. Dzięki niemu mamy możliwość 

rozpoznawania, co jest dla nas zagrożeniem.

Emocje są pewnego rodzaju informatorem o tym, co 

się z nami dzieje, zaproszeniem do zastanowienia się 

nad samym sobą – zachowaniem i myślami. Ksiądz Marek 

Dziewiecki obrazowo przedstawia emocje jako „rodzaj 

rozgłośni radiowej, która przez całą dobę nadaje infor-

macje o naszej sytuacji życiowej, czy nam się to podoba, 

czy nie. To czasem bywa trudne, gdyż nie mamy wpływu 

na treści, które rozgłośnia nadaje, a nie możemy jej wyłą-

czyć. Nawet gdybyśmy rzucali kamieniami w głośnik czy 

wyrywali kable ze ściany – to nic nie da. Nadal będziemy 

słyszeć krzyk naszych emocji, zwłaszcza bolesnych. Nadal 

będziemy słyszeć poprzez nasze przeżycia informację 

o tym, że powinniśmy zmienić coś w życiu, a zwłaszcza 

w naszym osobistym postępowaniu i naszych więziach 

z innymi osobami”1.

Emocje są zatem rodzajem alarmu, ale też zachętą do 

tego, aby przyjrzeć się swoim reakcjom w sytuacjach kry-

zysowych. Podobnie strach jest emocją, która informuje 
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o zagrożeniu, ostrzega przed brawurą, a u nastolatków 

hamuje chęć podejmowania zachowań ryzykownych, np. 

inicjację narkotykową, zbyt szybką jazdę na rowerze czy 

przemieszczanie się ciemnymi zaułkami nocną porą.

W nurcie terapii poznawczo-behawioralnej człowiek 

jest swoistym połączeniem pomiędzy emocjami, myśla-

mi, zachowaniem i fizjologią. Przyjrzyjmy się temu, co 

dzieje się w tych czterech sferach, kiedy doświadczamy 

strachu lub lęku. Z lęków i obaw rodzi się stres. Jeśli 

trwać będzie długo, stanie się stylem naszego życia, 

zbierze żniwo bólu, chorób i w konsekwencji pogorszenia 

całości naszego funkcjonowania. U dzieci może prowa-

dzić do zaburzeń emocjonalnych i lękowych, a nawet do 

fobii, np. fobii szkolnej.

STRACH A FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
Strach przerodzony w stres wywołuje wiele chorób 

klinicznych zakończonych śmiercią. Są to choroby 

serca, wrzody układu pokarmowego czy nadciśnie-

nie tętnicze. Strach jest przyczyną zamartwiania się. 

Zmartwienie wywołuje napięcie w ciele człowieka, co 

wpływa negatywnie na układ nerwowy, a także zmie-

nia skład soków żołądkowych. W konsekwencji u wielu 

ludzi powoduje wrzody żołądka i inne choroby układu 

pokarmowego. Ciało napina się, czasem poci, przy-

spiesza bicie serca, oddech staje się płytki. Człowiek 

jest gotów do ucieczki przed niebezpieczeństwem.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zadbanie o dobrą 

kondycję ciała, w tym o równowagę hormonalną. Nale-

ży uprawiać sport, spacerować na świeżym powietrzu, 

zadbać o aktywności w ciągu tygodnia, a także o różne 

formy relaksu. Najprostszą z nich jest znalezienie mo-

mentu w ciągu dnia na zatrzymanie się i wykonanie kilku 

spokojnych pogłębionych oddechów. Polecam również 

krótkie 15, 20-minutowe drzemki w ciągu dnia lub chwil-

kę „nudy”, tzn. od 15 do 20 minut „nicnierobienia”.

JAK STRACH WPŁYWA NA MÓZG? 
Strach wpływa na nasze zachowanie. W sytuacjach 

stresowych człowiek reaguje dwojako: walczy albo 

ucieka. W sytuacji strachu np. przed wystąpieniem 

publicznym u dziecka poproszonego do odpowiedzi 

podczas lekcji może wystąpić reakcja „oposa”. Wyglą-

da i zachowuje się jak sparaliżowane, jakby chciało 

powiedzieć: „Mnie tu nie ma, zostawcie mnie w spo-

koju”.

JAK STRACH WPŁYWA NA MÓZG I MYŚLI?
Za uczucie strachu w naszym mózgu odpowiada ciało 

migdałowate. Dzięki niemu człowiek rozpoznaje 

emocje występujące u innych, a także zdaje sobie 

sprawę, co dla otoczenia znaczą sygnały emocjonalne, 

które wysyła. Ciało migdałowate odgrywa kluczową 

rolę w zachowaniach i pamięci opartej na skojarze-

niach emocjonalnych, jest częścią układu limbicznego 

znajdującego się w płacie skroniowym. Odgrywa ono 

dużą rolę w generowaniu negatywnych emocji, agresji 

oraz tworzy reakcje obronne, ponieważ pobudza 

układ współczulny. Ważne są w nim również neurony 

lustrzane, dzięki którym rozpoznajemy emocje innych 

osób oraz je odwzajemniamy. Oznacza to, że jeśli ja 

się boję, mogę tym samym wzbudzić poczucie strachu 

u innych ludzi. 

Strach ma duży wpływ na funkcjonowanie naszych 

myśli. W mózgu człowieka każdego dnia powstają myśli 

zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ich właściwa pro-

porcja to 60 pozytywnych do 40 negatywnych. Jeśli wej-

dziemy w stan zamartwiania się, układ ten się odwraca, 

co może prowadzić do obniżenia nastroju. Jeśli będzie 

to sytuacja codzienna i utrzymująca się przez większość 

dnia, może doprowadzić do depresji. 

Aby poradzić sobie z myślami, należy odróżnić strach 

od lęku. Podstawowa różnica pomiędzy nimi jest taka, że 

strach odczuwamy przed realnym zagrożeniem, podczas 

gdy w sytuacji lęku obiektywnego zagrożenia po prostu 

nie ma. Dlatego warto rozważyć realność naszych obaw. 

Z badań wynika, że

• 86% sytuacji, których obawiamy się, nie zdarza się 

wcale;

• na 8% nie mamy wpływu;

• 6% to sytuacje wynikające z naszej winy.

Zatem tylko bardzo niewielka ilość rzeczy, których 

się obawiamy, ma szanse się wydarzyć. I to jest bardzo 

dobra wiadomość.

POMOŻEMY INNYM, JEŚLI SAMI 
NAUCZYMY SIĘ ZARZĄDZAĆ STRACHEM

To my odpowiadamy za własne emocje. Możemy 

zatem działać profilaktycznie i już dziś o nie zadbać. Oto 

kilka rad.

1. Zacznijmy od zastanowienia się: co wywołuje u mnie 
strach? Czego się boję? Wypisz te rzeczy i zastanów 
się, które realnie mogą się wydarzyć. Wykreśl te, 
które są nierealne. 

2. Porozmawiaj z kimś o swoich obawach. Zastosuj ra-
chunek prawdopodobieństwa. Rozważ, czy to, czego 
się obawiasz, w ogóle się wydarzy.

3. Podziel kartkę na pół. Po prawej stronie wypisz 
rzeczy, na które masz wpływ. Po lewej, na co wpływu 
nie masz. Przekreśl lewą stronę i tym się nie zajmuj. 
Skup się na tym, na co masz wpływ.

4. Prowadź dziennik wdzięczności. Codziennie wieczo-
rem w zeszycie lub kalendarzu zapisz kilka faktów, 
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wydarzeń, za które możesz podziękować. Niech będą 
to nawet najdrobniejsze rzeczy, np. kawa z koleżanką.

5. Napełnij swój umysł pozytywnymi myślami, artykuła-
mi, książkami, muzyką, filmami. Możesz przykleić na 
lodówce pozytywne sentencje.

6. Zastosuj metodę „Czterech kroków” rozwiązywania 
problemów.

Zastanów się, co dokładnie jest problemem, i zapisz to 

jednym zdaniem.

Weź karty DIXIT lub dowolną książkę z dużą ilością 

zdjęć. Następnie losując jedno zdjęcie, przed każdym 

punktem zapisz odpowiedzi na pytania:

1. Czego cię uczy ta informacja o twoim celu, proble-
mie?

2. Losując kolejne zdjęcie, odpowiedz na pytanie:

3. Zakładając, że to zdjęcie przed czymś cię ostrzega 
w związku z twoim problemem, odpowiedz na pyta-
nie: Przed czym?

4. Losując kolejne zdjęcie, odpowiedz na pytanie:

5. Co nowego to zdjęcie wnosi do twojej sytuacji?

6. Losując kolejne zdjęcie, odpowiedz na pytanie:

7. Na jakie korzyści wskazuje ten obrazek?

Teraz postaw wspólny mianownik do tego, co zosta-

ło zapisane. Najlepiej jedno zdanie, które podsumuje 

wszystko.

I odpowiedz na pytanie: Jaki będzie pierwszy krok, 

który wykonasz?

JAK POMÓC DZIECKU PORADZIĆ SOBIE 
ZE STRACHEM?

Dzieci potrzebują wsparcia dorosłych w oswojeniu 

tej trudnej dla nich emocji. Poradzą sobie ze strachem, 

robiąc małe kroki postępu, dlatego nie oczekujmy, że po 

jednej rozmowie z nami dziecko przestanie np. bać się 

psa. Zacznij od rozmowy. Do jej przygotowania możesz 

wykorzystać kilka porad.

1. Wytłumacz dziecku (racjonalnie), jaka jest sytuacja. 
Nie pomijaj tematów trudnych, tzn. wymagających 
od dorosłego odpowiedniej wiedzy i przygotowania 
do rozmowy.

2. Uprawomocnij emocje. Podkreśl, że strach jest na-
turalną emocją, że każdy z nas go czasem przeżywa. 
Zapewnij dziecko o swoim wsparciu, że jesteś przy 
nim zawsze i postarasz się mu pomóc. 

3. Razem przeanalizujcie, co wywołuje u dziecka strach 
oraz możliwe rozwiązania. Chwal i wzmacniaj naj-
drobniejsze postępy dziecka.

4. Zaplanujcie kilka kroków wyjścia strachowi naprze-
ciw, czyli tzw. metodę małych kroków. Przykładem 
może być strach przed psem. Najpierw oglądamy 

wraz z dzieckiem psa z daleka, potem dorosły bawi 
się z psem, pokazując, że jest łagodny, można mu za-
ufać, następnie podchodzi z dzieckiem bliżej i bliżej, 
aż dziecko będzie gotowe dotknąć psa. 

Emocje są bardzo ważną częścią psychiki każdego 

człowieka. Bywają przyjemne i nieprzyjemne, ale 

nigdy niepotrzebne. Wpływają na myśli, fizjologię 

i zachowania. Bardzo ważnym i czasem trudnym za-

daniem jest zarządzanie nimi tak, aby nam pomagały 

w życiu, a nie przeszkadzały. Tę umiejętność możemy 

wykorzystać, aby pomóc także dzieciom radzić sobie 

z emocjami, takimi jak strach czy złość. Każdego dnia 

pielęgnujmy zatem dobre myślenie o sobie, nastawie-

nie do świata.

I udzielajmy tej „mocy” innym. 



Sylwia Melka 
Konsultant ds. doradztwa w ODN w Kaliszu, pedagog szkolny, 
trener, socjoterapeuta, coach

PRZYPISY
1. Marek Dziewiecki, Krzyk do zrozumienia, Nowy Sącz 

2018, s. 48.
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Coraz więcej dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole ma zdiagnozowaną 
wadę wymowy lub kwalifikuje się na terapię logopedyczną z innych przyczyn. 
Jest to bardzo istotny problem, ponieważ prawidłowy rozwój mowy ma wpływ 
na wiele aspektów naszego życia.

Natalia Kasprowicz-Piksa
Urszula Ignasiak

„Smyki  
ćwiczą języki” 
– dlaczego to takie ważne?

PRACA LOGOPEDY
Prawidłowa mowa jest bardzo istotną i pożądaną spo-

łecznie umiejętnością. Dzięki niej komunikujemy się 

ze światem, wyrażamy swoje uczucia i emocje. Dlate-

go tak ważne jest, aby wspierać jej rozwój od pierw-

szych lat życia dziecka. Wczesna interwencja logope-

dyczna pozwala na zmianę niewłaściwych odruchów 

u noworodków i niemowląt na prawidłowe, ale bardzo 

mała grupa rodziców może z niej korzystać. Im wcze-

śniejsza diagnoza, tym szybciej dziecko zacznie mówić 

i prawidłowo wymawiać zaburzone głoski.

Rzeczywistość bardzo często odbiega od książkowych 

założeń. Najczęściej pierwszy kontakt z logopedą dziec-

ko ma w przedszkolu, podczas badania przesiewowego. 

Logopeda ma obowiązek przebadać wszystkie dzieci. 

Z naszych obserwacji wynika, że ponad 60 proc. dzieci 

w wieku przedszkolnym wymaga terapii logopedycznej. 

Zdarzają się grupy, w których na dwadzieścioro pięcioro 
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przedszkolaków aż dwadzieścioro powinno uczestniczyć 

w zajęciach. Zakładając, że grup w przedszkolu jest pięć, 

to uzbiera się nam duża grupa dzieci potrzebujących 

naszego wsparcia. Godzin przeznaczonych na terapię 

jest ciągle za mało i logopeda nie jest w stanie pomóc 

wszystkim potrzebującym. Często stajemy przed wybo-

rem: pracować z maluszkami, u których terapia powinna 

być wprowadzona jak najszybciej, czy prowadzić zajęcia 

z sześciolatkami, które za kilka miesięcy zaczną naukę 

w szkole i powinny już prawidłowo mówić. W praktyce 

najczęściej jest tak, że pracę logopedyczną rozpoczyna 

się z dziećmi, które ukończyły 4 rok życia. W niektórych 

placówkach młodsze dzieci uczestniczą w zajęciach orga-

nizowanych w grupach przedszkolnych.

WSPIERANIE MOWY
Na powyższym przykładzie doskonale widać, jak 

bardzo rzeczywistość odbiega od założeń profilaktyki 

zaburzeń mowy. Wady wymowy i to, z czego one wy-

nikają, możemy wykryć znacznie wcześniej. Znacznie 

wcześniej można również wykonywać ćwiczenia, które 

wprowadzą dzieci w terapię i usprawnią pracę narzą-

dów artykulacyjnych.

Ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy (ję-

zyka, warg, żuchwy i podniebienia) można wprowadzać 

już u dwuletnich dzieci (tak też się dzieje na zajęciach 

wczesnego wspomagania rozwoju, którym objęta jest 

niewielka grupa). Maluchom pokazujemy zestawy ćwi-

czeń w formie zabawy. Im zabawa będzie atrakcyjniejsza 

w odbiorze tym lepiej, ponieważ dzieci mają naturalną 

skłonność do wielokrotnego powtarzanie ulubionych 

czynności. Bawmy się z maluchami, będzie to dla nich 

przyjemność. Rolą logopedy, wychowawcy czy rodzica 

jest pokazywanie wykonywanego ćwiczenia i zachęcanie 

do pracy. Zachętą może być chwalenie za podejmowany 

wysiłek lub umówiona wcześniej nagroda. Najważniejsze, 

że maluch będzie podejmował próby.

Najlepszą formą terapii logopedycznej jest praca 

indywidualna, przeplatana zajęciami grupowymi. Ważne 

jest, by ćwiczenia te odbywały się systematycznie. Lepiej 

ćwiczyć krótko, ale częściej: 3-5 minut z 3-latkiem, do 10-

15 ze starszym dzieckiem. Czas trwania i liczbę powtó-

rzeń należy dostosować do indywidualnych możliwości 

dziecka. Na początku najlepiej jest wykonywać ćwiczenia 

z dzieckiem przed lustrem. Kiedy potrafi już zrobić je bez 

kontroli, można wykorzystywać każdą nadarzająca się 

okazję: spacer, jazdę samochodem lub wieczorną kąpiel.

ĆWICZENIA W PRZEDSZKOLU I W DOMU
Wychodząc naprzeciw potrzebom pracy z dzieckiem, 

zarówno w przedszkolu jak i w domu, postanowiłyśmy 

stworzyć podręczny zestaw ćwiczeń pomocnych w te-

rapii logopedycznej. 

Publikacja Smyki ćwiczą języki przeznaczona jest dla 

logopedów, nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci, 

które wymagają specjalistycznej pomocy logopedycz-

nej. Zaprezentowane w niej zadania mają bardzo duże 

znaczenie dla rozwoju mowy i dlatego można wykorzy-

stywać je w codziennej pracy z dzieckiem.

Propozycje ćwiczeń zawarte w książeczce pozwalają 

w prosty i jasny sposób, poprzez zabawę usprawniać 

aparat artykulacyjny i wywoływać samogłoski.

Tytułowe smyki to Pola i Kajtek, którzy prezentują 

ćwiczenia buzi i języka. Dziecko może wybrać bohatera, 

z którym chce pracować. Zaproponowane zadania, zaczy-

nając od najprostszych, będą mogły być przeprowadzone 

w terapii z najmłodszymi dziećmi.

Pola i Kajtek demonstrujący zabawy buzi i języka 

przyciągają uwagę dziecka, by ostatecznie osiągnąć 

zamierzone cele. Pamiętajmy jednak, że sukces dziecka 

zależy przede wszystkim od zaangażowania rodziców, 

a ta publikacja ma jedynie pomóc w osiągnięciu celu.

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas pomoc 

wspomoże pracę logopedów pracujących z najmłod-

szymi. Zestawy ćwiczeń sprawdzą się podczas zajęć 

w grupie, jak i indywidualnych. Mogą być też wykorzy-

stane jako “przerywniki” podczas codziennych czynności 

w grupie przedszkolnej. Książeczka może być również 

używana przez rodziców podczas pracy w domu. Starsze 

dzieci mogą korzystać z niej samodzielnie i naśladować 

miny książkowych bohaterów.

Życzymy udanej zabawy i owocnych efektów ćwiczeń.



Natalia Kasprowicz-Piksa 
Kończyła studia podyplomowe z logopedii w Wyższej Szkole 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Na co 
dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 
8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Krotoszynie.

Urszula Ignasiak 
Logopeda z wieloletnim stażem. Ukończyła Studia Podyplomowe 
w zakresie Pedagogiki Specjalnej Logopedii na Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia w zakresie 
Neurologopedii w Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty 
w Kaliszu. Na co dzień pracuje z dziećmi z upośledzeniem umy-
słowym w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie.



Małgorzata Juda-Mieloch

Kim ty jesteś?  
Kim jest on?
Rozwijanie zasobu leksykalnego nastolatków 
na języku polskim

Z WARSZTATU NAUCZYCIELA POLONISTY
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SŁOWO REFLEKSJI
Rozmowy o otaczającej nas rzeczywistości, wspólna 

interpretacja lektur szkolnych oraz innych tek-

stów kultury, a także analiza uczniowskich prac 

pisemnych – czy to bieżących, czy to egzaminacyj-

nych – skłania do niewesołej refleksji nad zasobem 

leksykalnym uczniów końcowych klas szkoły pod-

stawowej i szkoły ponadpodstawowej.

Truizmem jest stwierdzenie, że zasób ten jest 

ubogi, a nawet coraz uboższy. Przy tym nie chodzi 

już tylko o słownictwo czynne (to znaczy rozumiane 

i używane), ale także bierne (jedynie rozumiane), co 

oznacza, że uczniowie nie tylko nie używają wie-

lu słów, ale także nie rozumieją ich znaczenia. To 

niepokojące zjawisko stanowi – rzecz jasna – wynik 

działania rozmaitych czynników. Wiele jest także 

konsekwencji takiego stanu rzeczy. To nie tylko 

nieumiejętność nazwania rzeczywistości kulturo-

wej, ale także nazwania tego, co otacza i dotyczy 

ucznia bezpośrednio, a więc nazywania świata np. 

własnych postaw.

Zadaniem edukacji polonistycznej jest nie tylko 

wdrożenie uczniów w świat literatury, lecz także 

pomoc w zrozumieniu siebie. Bez umiejętności 

nazywania trudno mówić o zrozumieniu w myśl 

obiegowego już twierdzenia Ludwika Wittgen-

steina: „Granice mojego języka są granicami moje-

go świata”.

Analiza dzieła literackiego w szkolnej praktyce 

koncentrująca się przede wszystkim na jako takim 

oswojeniu się ucznia ze światem przedstawionym, 

zredukowanym w zasadzie do czasu, miejsca i prze-

biegu akcji, powinna prowadzić do pogłębionej 

charakterystyki bohatera literackiego. To bowiem 

właśnie bohater jest nośnikiem wartości i postaw. 

Tylko ich dostrzeżenie i nazwanie umożliwia inter-

pretację kontekstową.

Tymczasem pogłębioną charakterystykę bohate-

ra literackiego uniemożliwia mały zasób leksykalny. 

Dlatego warto gromadzić z uczniami słownictwo 

nazywające osoby będące nośnikami określonych 

postaw, cech, wartości.

Nie chodzi o wiedzę encyklopedyczną, lecz 

o umiejętność funkcjonalnego stosowania tych 

określeń. Dlatego warto proponować uczniom 

ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem zapropo-

nowanej listy.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA

Zadanie 1.
Z listy określeń wybierz wszystkie, których znaczenie 

znasz. Następnie z każdym wyrazem ułóż zdanie tak, 

by udowadniało poprawną znajomość jego znaczenia.

Np.

W XIX wieku chłopi byli analfabetami, pisma urzę-

dowe, z którymi zapoznawał ich urzędnik, podpisy-

wali krzyżykami.

Chirurg powinien być pedantem, ponieważ w tym 

zawodzie każda niedbałość może skończyć się śmier-

cią pacjenta.

Zadanie 2.
Do określeń wybranych w zadaniu 1. podaj przykład 

literacki (najlepiej z lektury obowiązkowej).

Np.

analfabeta – Kali z W pustyni i w puszczy Henryka 

Sienkiewicza

pedant – Ignacy Rzecki z Lalki Bolesława Prusa

filantrop – Stanisław Wokulski z Lalki Bolesława 

Prusa

Zadanie 3.
Z listy wybierz jak najwięcej par antonimów.

Np.

amator – profesjonalista

altruista – egoista

Zadanie 4.
Z listy wybierz jak najwięcej par synonimów.

adwersarz – polemista

ateista – ateusz

Zadanie 5.
Zaprojektuj krzyżówkę, w której hasłami będzie co 

najmniej 10 wyrazów z podanej listy. Skorzystaj ze 

słownika wyrazów obcych.

Zadanie 6.
Na podstawie krótkiej charakterystyki bohatera po-

wiedz, jakie słowo z listy najlepiej go określa.

Konrad z III cz. Dziadów Adama Mickiewicza 

w „Wielkiej Improwizacji” w monologu koncentruje 

się na własnych przeżyciach i emocjach. Choć mówi, 

że chce służyć narodowi, w istocie w centrum jego 

wypowiedzi jest on sam.

Konrad jest………
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Zadanie 7.
A.

Spośród określeń z listy wybierz te, które są wa-

dami, i te, które są zaletami.

B.

Czy każde słowo można zaliczyć do którejś z tych 

grup? Dlaczego? Zredaguj na ten temat krótką wy-

powiedź argumentacyjną. Podaj przykłady z litera-

tury.

SŁOWNICZEK
abnegat 

człowiek niedbający o swój wygląd, o swoje korzyści

abstynent 
ten, który powstrzymuje się od czegoś, zwłaszcza od 

picia alkoholu

adwersarz 
oponent, rozmówca

agnostyk 
wyznawca poglądu filozoficznego negującego całko-

wicie lub częściowo możliwość poznania bytu

alkoholik 
uzależniony od picia alkoholu

altruista 
ten, który kieruje się w swym postępowaniu dobrem 

innych, jest gotowy do poświęceń

amator 
osoba, która zajmuje się czymś dla przyjemności, 

osoba lubiąca coś, osoba wykonująca coś bez facho-

wego przygotowania

ambiwertyk 
osoba, u której występuje równowaga między intro-

wersją a ekstrawersją

analfabeta 
dorosły nieumiejący czytać i pisać

anarchista 
ktoś, kto nie podporządkowuje się obowiązującym 

przepisom

antyklerykał 
ten, który wyraża niechęć lub wrogi stosunek do 

udziału kleru w życiu społecznym i politycznym

apostata 
ten, który odstępuje od wiary, od wyznawanych 

zasad lub przekonań

asceta 
ten, który umartwia się w celu osiągnięcia doskona-

łości lub zbawienia duszy

ateista/ateusz 
ten, który wyznaje pogląd zaprzeczający istnieniu 

Boga

autochton 
rdzenny mieszkaniec danego obszaru

autodydakta 
samouk

bałwochwalca 
oddający cześć bożkom pogańskim, bezkrytyczne 

uwielbiający kogoś lub coś

bibliofil 
miłośnik, znawca i zbieracz książek

bigot 
dewot

birbant 
człowiek prowadzący życie hulaszcze, próżniacze

bufon 
człowiek zarozumiały, lubiący się przechwalać

choleryk 
człowiek o wybuchowym temperamencie

celebryta 
znana osoba będąca obiektem zainteresowania me-

diów, osoba znana z tego, że jest znana

cynik 
lekceważąco odnoszący się do ogólnie uznawanych 

autorytetów i zasad etycznych

debiutant 
ktoś pierwszy raz występujący publicznie

dyletant 
człowiek zajmujący się jakąś dziedziną albo wypo-

wiadający się o niej bez fachowej wiedzy lub odpo-

wiedniego przygotowania

egocentryk 
człowiek oceniający wszystko z własnego punktu 

widzenia

egoista 
człowiek przedkładający własny interes nad dobro 

innych

egzegeta 
teolog komentujący teksty religijne

ekstrawertyk 
człowiek interesujący się otaczającą rzeczywistością, 

łatwo nawiązujący kontakty z innymi ludźmi

erotoman 
człowiek uzależniony od erotyki

erudyta 
człowiek posiadający wszechstronną wiedzę książkową

filantrop 
udzielający bezinteresownej pomocy potrzebującym

flegmatyk 
osoba nieulegająca gwałtownym emocjom i nad-

miernie powolna w działaniu
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formalista 
przywiązujący nadmierną wagę do przepisów i ze-

wnętrznych form działania

hedonista 
człowiek uznający rozkosz bądź unikanie przykrości 

za najwyższe lub jedyne dobro i cel życia

hipochondryk 
człowiek chorobliwie i przesadnie obawiający się 

o własne zdrowie

hulaka 
człowiek spędzający czas na hucznych zabawach lub 

pijatykach

idealista 
człowiek hołdujący wzniosłym, lecz nierealnym ide-

ałom

idiota 
człowiek głęboko upośledzony umysłowo, obraźli-

wie: głupiec

ignorant 
człowiek nieznający czegoś lub z brakiem wiedzy 

z jakiejś dziedziny

impertynent 
osoba zachowująca się wobec kogoś arogancko, 

obraźliwie

inicjator 
osoba dająca czemuś początek, występująca z pomy-

słem

inteligent 
człowiek posiadający zdolność rozumienia, uczenia 

się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umie-

jętności w sytuacjach nowych, człowiek wykształco-

ny i wykonujący zawodowo pracę umysłową

introwertyk 
człowiek skupiający się na własnych przeżyciach, 

mało zainteresowany światem zewnętrznym

kabotyn 
osoba zachowująca się w sposób obliczony na efekt

kleptoman 
człowiek z chorobliwą skłonnością do kradzieży

klerykał 
człowiek dążący do podporządkowania ducho-

wieństwu i Kościołowi życia społecznego, polityki 

i kultury

kolekcjoner 
osoba kolekcjonująca coś, zbieracz

konspirator 
 prowadzący tajną, nielegalną działalność skierowa-

ną przeciwko istniejącej władzy

kosmopolita 
człowiek nieczujący więzi z krajem, z którego pocho-

dzi lub którego jest obywatelem, deklarujący swą 

więź z kulturą świata

ksenofob 
człowiek niechętnie lub wrogo usposobiony do 

cudzoziemców i cudzoziemszczyzny albo obawiający 

się ich

laik 
człowiek niekompetentny w jakiejś dziedzinie

maniak 
człowiek ogarnięty jakąś myślą, ideą, nadmiernie do 

czegoś przywiązany

materialista 
człowiek kierujący się w życiu względami material-

nymi

masochista 
człowiek znajdujący przyjemność w zadawaniu sobie 

cierpień lub w poddawaniu się im

megaloman 
człowiek z przesadnym przekonaniem o swojej war-

tości

melancholik 
człowiek cierpiący na melancholię lub mający do niej 

skłonność, człowiek o łagodnym, biernym usposo-

bieniu i powolnych reakcjach uczuciowych

mizantrop 
osoba stroniąca od ludzi, mająca do nich niechętny 

lub wrogi stosunek

mizogin 
mężczyzna z patologicznym wstrętem do kobiet

nacjonalista 
człowiek, który wyznaje ideologię uznającą interes 

własnego narodu za wartość najwyższą

negocjator 
upoważniony przedstawiciel prowadzący rozmowy, 

pertraktacje dwu lub większej liczby państw, in-

stytucji, organizacji; targujący się ze sprzedającym 

o niższą cenę lub korzystniejsze warunki zakupu

obłudnik 
człowiek fałszywy, dwulicowy

obskurant 
człowiek zacofany, przeciwnik oświaty i postępu

optymista 
człowiek dostrzegający pozytywne strony każdej 

sytuacji i wierzący w pomyślny rozwój wydarzeń

oryginał 
człowiek o ekscentrycznym wyglądzie lub zachowaniu

patriota 
człowiek kochający swoją ojczyznę, gotów do po-

święceń dla niej
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pedant 
człowiek przesadnie dokładny, przywiązujący zbyt 

dużą wagę do porządku

perfekcjonista 
człowiek dążący do perfekcji

pesymista 
człowiek dostrzegający tylko ujemne strony życia 

i przewidujący same najgorsze rzeczy

polemista 
osoba publicznie dyskutująca na ważne tematy

pozorant 
osoba, która coś udaje

prekursor 
człowiek wyprzedzający swoje czasy, zapoczątkowu-

jący jakąś ideę, jakiś kierunek 

profan 
człowiek niemający wystarczającej wiedzy w jakiejś 

dziedzinie, człowiek, który się dopuścił profanacji

profesjonalista 
osoba zajmująca się zawodowo jakąś dziedziną; ktoś, 

kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i do-

skonale wykonuje swoją pracę

purysta 
osoba przesadnie dbająca o czystość i poprawność 

językową

realista 
osoba trzeźwo, bezstronnie oceniająca rzeczywi-

stość

romantyk 
człowiek charakteryzujący się idealizmem, irracjona-

lizmem i nadmierną uczuciowością

ryzykant 
człowiek lubiący podejmować ryzyko

sabotażysta 
człowiek walczący z wrogiem lub protestujący po-

przez na uchylanie się od pracy, wadliwe jej wyko-

nywanie lub uszkadzanie maszyn i narzędzi;  ukrycie 

działający w celu przeszkodzenia komuś realizacji 

jakiegoś planu

sadysta 
człowiek znajdujący przyjemność w zadawaniu ko-

muś cierpień fizycznych lub psychicznych

sangwinik 
człowiek o żywym i zmiennym usposobieniu

sceptyk 
człowiek o powątpiewającym stosunku do czegoś

skrupulant 
człowiek drobiazgowo dokładny i staranny

socjopata 
człowiek z zaburzeniem osobowości polegającym na 

nieprzystosowaniu się jednostki do życia w społe-

czeństwie

sybaryta 
człowiek rozmiłowany w zbytku, wygodach i przy-

jemnościach życia

sympatyk 
osoba okazująca swoją sympatię i przychylność ko-

muś lub czemuś

szowinista 
człowiek charakteryzujący się brakiem tolerancji 

i przyznający uprzywilejowaną pozycję własnej płci, 

rasie lub grupie; skrajny nacjonalista o bezkrytycz-

nym stosunku do własnego narodu oraz pogardzie 

i nienawiści do innych narodów

utracjusz 
człowiek rozrzutny

wirtuoz 
człowiek doskonale wykonujący utwory muzyczne; 

ten, który mistrzowsko opanował jakąś umiejętność

SPOSÓB NA „PAMIĘCIÓWKĘ”
Współczesne elektroniczne narzędzia edukacyjne 

dają możliwość łatwiejszego opanowania wiedzy 

pamięciowej. Do nauczenia się zaproponowanego 

słowniczka warto użyć aplikacji Quizlet. Umożliwia 

ona uczniom uczenie się słówek na kilka sposobów. 

Można po prostu uczyć się słówek jak z dwustron-

nych fiszek. Można także przyjąć inną metodę: łącze-

nie haseł słownikowych ze znaczeniami. Na potrzeby 

zaproponowanego zasobu leksykalnego przygoto-

wałam zestaw w tej aplikacji.

Wystarczy uczniom przesłać link:

https://quizlet .com/_88k8y7?x=1jqt&i=2r0kqn


Małgorzata Juda-Mieloch
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznaw-
stwa. Nauczycielka języka polskiego z 22-letnim stażem, 
obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu, specjalizuje się w tematyce z zakre-
su metodyki języka polskiego, motywowaniem uczniów 
do nauki, czytelnictwem dzieci i młodzieży. Autorka wielu 
publikacji, Osobowość Ostrowskiej Kultury (2013, 2014). 
Nominowana do tytułu Ostrowianin Roku 2015. Zdobyw-
czyni Lauru Kultury Starosty Ostrowskiego za „arystokrację 
słowa” (2017). W 2019 odebrała Medal KEN.
e-mail: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
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O wizycie  
Janusza Deglera  
w Kaliszu słów kilka

Maciej Michalski

24 lutego 2020 roku przypadła 135. rocznica urodzin 

Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Z tej okazji 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprosił do Kalisza zna-

komitego teatrologa i najwybitniejszego obecnie witkaco-

loga na świecie, prof. dra hab. Janusza Deglera, przez lata 

związanego z Uniwersytetem Wrocławskim i krakowską 

Państwową Wyższą Szkołą Teatralną. Spotkanie ze znanym 

badaczem życia i twórczości autora Szewców przygotowa-

no w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Na 

widowni Sceny Kameralnej zasiedli głównie nauczyciele, 

choć przyszli także miłośnicy literatury i Melpomeny spoza 

środowiska pedagogicznego. W sumie przybyło do teatru 

ponad 130 osób i zabrakło wolnych foteli, nawet schody 

prowadzące do kolejnych rzędów były zajęte przez ściśnię-

tych słuchaczy. Kłopot ten nie ominął dyrektora teatru, 

Bartosza Zaczykiewicza, który wcześniej – dodajmy – niepo-

koił się, czy publiczność dopisze. 

Na początku gościa powitali dyrektorzy obu instytucji 

– Jarosław Wujkowski, kierujący działaniami ODN, oraz 

wspomniany już reżyser Zaczykiewicz. 

Profesor Degler rozpoczął wykład od słów: „Bez pozna-

nia życia Witkacego nie można zrozumieć jego twórczo-

ści!”. Następnie barwnie przedstawił co ciekawsze historie 

z bogatej biografii zakopiańskiego pisarza, przeplatając 

przy tym ważkie treści, skupione na ponadczasowości dzieł 

Witkacego, z anegdotami, choćby związanymi z jego liczny-

mi romansami, np. z aktorką Ireną Solską czy poetką Marią 

Pawlikowską-Jasnorzewską. Mowa była też o młodej malar-

ce, Jadwidze Janczewskiej, którą darzył wielkim uczuciem.

Gość z Wrocławia sporo słów poświęcił Szewcom 

i odsunięciu tej sztuki na dalszą, mniej ważną pozycję 

w kanonie lektur dla szkół ponadpodstawowych. Według 

prof. Deglera, nie można w pełni poznać wartości i sensu 

polskiej literatury XIX i XX wieku bez wskazania powiązań 

między Szewcami Witkacego a Nie-Boską komedią Zyg-

munta Krasińskiego, to samo dotyczy związków z Dziadami 

Adama Mickiewicza czy Weselem Stanisława Wyspiańskie-

go. Niestety, autor Tumora Mózgowicza nie miał w ostat-

nich latach szczęścia do czytelników w ławach szkolnych 

i to głównie z winy decydentów od oświaty. Wydaje się 

nieprawdopodobne, aby pisarza, którego dzieła tłumaczo-

no na szesnaście języków i wystawiano więcej niż sto razy 

w wielu krajach świata (najchętniej w USA), odsuwać na 

boczne tory. Co prawda opinia dziwaka zawsze towarzyszy-

ła Witkacemu, zarzucano mu ponadto nieprawomyślność, 

a w czasach stalinowskich został wyklęty, ale po 1956 

roku wrócił do łask. Co więcej, po jego sztuki sięgało wielu 

wybitnych reżyserów, choćby Izabella Cywińska, Jerzy 

Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, Tadeusz Kantor, Krystian 

Lupa, Maciej Prus, Józef Szajna czy Janusz Warmiński. Nie 

wolno o tym zapominać! Wykład prof. Deglera uświadomił 

ów problem wielu słuchaczom. 

Na końcu spotkania prelegent odpowiadał na pytania 

widzów. Bodaj największe zainteresowanie wzbudziły jego 

wspomnienia z pogrzebu nieznanej kobiety na zakopiań-

skim cmentarzu, której szkielet mylnie uznano za szczątki 

śp. Witkacego. Po ekshumacji na Ukrainie uroczyście pocho-

wano ją pod Giewontem. Profesor z bliska przyglądał się 

temu żenującemu zdarzeniu, mocno kompromitującemu 

ówczesną władzę. 

Wykład prof. Deglera zakończyły długie oklaski na 

stojąco. Podziękowano mu za mądre i okraszone dowcipem 

słowa wygłoszone tego dnia w sali kaliskiego teatru oraz za 

benedyktyńską pracę badawczą nad owianym tajemnicami, 

niezwykłym życiem autora Szewców.



dr Maciej Michalski
Doktor nauk humanistycznych, teatrolog i instruktor teatralny, 
doradca metodyczny ODN w Kaliszu od 2004 do 2013 i ponow-
nie od 2019



Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
Nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej w ODN w Kaliszu. 

Nauczyciel dyplomowany, uczy plastyki w Zespole Szkół w Piotrowie.  
Od 2006 do 2019 pełniła funkcję doradcy metodycznego w zakresie plastyki w powiecie kaliskim.  

W latach 2012-2018 wykładowca w Zakładzie Malarstwa i Teorii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  
Komisarz Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Piękno Ziemi Blizanowskiej” od 2004 roku.

e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

 EDUMYŚLI     1/2020        41



Włodzimierz Garsztka

Teatr mój  
widzę ogromny
O TEATRZE NA WIDOKU  
DZIAŁAJĄCYM PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCYM 
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KALISZU
OPOWIADAJĄ ZAŁOŻYCIELE —
WŁODZIMIERZ GARSZTKA, GRAŻYNA SAKOWICZ-GARSZTKA

AKT DRUGI 
CZAS POSZUKIWAŃ I OBFITOŚCI   
1996 – 2006 
OD „DOMU” DO „LEKCJA 3,  
CZYLI WYGNANI Z RAJU”
To przedstawienie ciągle noszę w moim sercu, bo widzę, ile 

jest nienawiści w sercach moich rodaków idących do spowie-

dzi w zatęchłych konfesjonałach, w których nie ma przeba-

czenia – bo spowiednik nie pojął Pisma.

Dźwigam na sobie Krzyż.

Dlatego napisałem: Ludzie, którzy przybyli z niewia-

domych stron, wnoszą różne przedmioty, przy pomocy 

których będą starali się zbudować wspólny dom. Drzwi, 

okna, stół, biały obrus, chleb, wizerunek Chrystusa – mają 

być opoką, na której powstanie nie ich dom. 

Zrozumieli, że to nie jest ich miejsce, w którym mogłoby 

zbudować wymarzony dom. Dlatego znów muszą wyruszyć 

w drogę, która nie ma końca, dlatego wszyscy błądzą w teatrze 

tego świata za czarną kurtyną, która nie zapada, bo droga jest 

otwarta tym, którzy zbłądzili w teatrze tego świata.

Dźwigam na sobie Krzyże ze szkolnej tablicy rozpasanego 

stadła, bo nam to imponowało – bo taka jest prawda, a kto 

temu przeczy, ten kłamie. Ten, kto rzucił, tak zwaną jaskółką, 

w naszego profesora od matematyki i języka niemieckiego 

– z mojej strony – nie zasługuje na przebaczenie. Dla mnie 

wydał na siebie wyrok odrzucenia.

To o czym mówię, (piszę), nie jest bez związku z naszymi 

następnymi przedstawieniami, bo za każdym razem staraliśmy 

się, na ile to możliwe w teatrze jako iluzji, ale jednocześnie na 

pograniczu realności i fantastyki, powiedzieć coś ważnego, 

coś, co przetrwa w upływającym nieustannie czasie. 

Brnąc przez następne przedstawienia, których było wiele, ale 

wszystkie łączyło pytanie – skąd przychodzisz i dokąd zmierzasz, 

co już zyskałeś i co jeszcze chcesz po sobie pozostawić? To było 

pytanie rozstrzygające, na które odpowiedzią była „Lekcja 3, czyli 

wygnani z raju”.  Dwie dziewczyny słowami z Pieśni nad Pieśniami 

opowiadały o utraconej miłości i odebranym im prawie do radości 

życia. Swój żal zanosiły w niebiosa. Myły swoje ciała wydane na 

okrutną śmierć. W tym momencie było już oczywiste, że to wy-

raźne odwołanie do Auschwitz, miejsca, które nieustannie jest we 

mnie obecne – zarówno na jawie jak i w snach o okrucieństwach 

tego świata, którym jesteśmy współwinni.

Nazwany przeze mnie „czas obfitości” oznacza, że po czasie 

wielkiego teatralnego żarcia nastał czas głodu, wyrażający 

się w pytaniu – co dalej? Czułem się wówczas człowiekiem 

spełnionym w swoim niespełnieniu. To  oczywiście paradoks, 

ale życie każdego spośród nas jest nieustannym  paradok-

sem w realności dnia codziennego i iluzji teatralnej sceny, na 

której życie przezwycięża śmierć. Tytułowe „wygnanie z raju” 

okazało się wyzwaniem do wytyczenia nowej drogi Teatru na 

Widoku. Nie było wiadome, dokąd ona poprowadzi.

cdn...



Włodzimierz Garsztka
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - polonista i teatrolog. 
W latach 1975 – 1981 współpracownik Teatru Laboratorium 
Jerzego Grotowskiego w przedsięwzięciach parateatralnych, 
skupiających ludzi z całego świata. 
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CYFROWA SZKOŁA
Wielkopolsk@ 2020
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (w ra-
mach wsparcia z programu WRPO 2004-2020) udostępnia do ogólnego użytku Platformę Edukacyjną, rozszerzoną 
o funkcję zdalnego nauczania na każdym poziomie kształcenia pod nazwą „cyfrowalekcja.pl”.

Platforma dostępna jest bezpłatnie pod adresem https://cyfrowalekcja.pl/. Proponowane narzędzie służy do opra-
cowywania treści lekcji na podstawie: materiałów własnych, dostępnych w sieci, tekstów i opracowań oraz tworzo-
nych dokumentów – wszystko w jednym miejscu (kolekcji), które można udostępnić uczniom. Uczeń ma możliwość 
zapoznania się z materiałami załączonymi przez nauczyciela i wykonania zadań przewidzianych w ramach danej lek-
cji. Lekcje mogą być zapisywane i udostępniane innym nauczycielom. Nauczyciele sprawdzają wiedzę uczniów dzięki 
wbudowanym w platformę testom, które nauczyciel może edytować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Platforma umiejscowiona jest na serwerach będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jej 
użytkowanie przez szkołę jest całkowicie bezpłatne. Administratorem platformy jest Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w Poznaniu.

W celu zarejestrowania się na platformie cyfrowalekcja.pl prosimy o wypełnienie tabeli znajdującej się na stronie 
https://odn.kalisz.pl/2020/03/01/platforma-cyfrowalekcja-pl/ danymi: imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz rola (na-
uczyciel lub uczeń). Aby poznać wszystkie możliwości platformy niezbędne jest zarejestrowanie zarówno nauczycieli 
jak i uczniów. Przy wypełnianiu tabeli prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisywanie danych bez 
użycia znaków specjalnych (w szczególności SPACJI po imionach i nazwiskach użytkowników). Wypełnioną tabelę na-
leży przesłać na adres e-mail: rejestracja@cyfrowalekcja.pl. Prosimy o podanie w treści maila danych (imię i nazwisko) 
osoby, która zostanie administratorem platformy w szkole (zostaną jej nadane uprawnienia tworzenia klas i grup 
uczniowskich).

Gwarantujemy Państwu wsparcie merytoryczne i organizacyjne zapewnione przez pracowników Projektu „Cyfrowa 
Szkoła Wielkopolsk@ 2020” oraz doradców i konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli podlegających Samo-
rządowi Województwa Wielkopolskiego.

Z poważaniem 
Piotr Waśko 
Dyrektor Projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” 
z-ca Dyrektora ODN w Poznaniu



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdnkonin.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.leszno.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.pila.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odnpoznan.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 
www.cwrkdiz.kalisz.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Koninie 
www.cwrkdiz.konin.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Lesznie 
www.cwrkdiz.leszno.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl

Placówki Oświatowe Prowadzone Przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Social Media
Ut a duciisto bearum qui te nesto est, acerferiores 
nest, nis dollessusdam.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego: 

- w Gnieźnie, ul. Mieszka I nr 27, www.medyk.gniezno.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, Technik Farmaceuty-
czny

- w Koninie, ul. Przemysłowa 4, www.medyk.konin.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik 
Masażysta, Technik Elektroradiolog, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Higienist-
ka Stomatologiczna

- w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 
www.msz-ostrow.cba.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik 
Masażysta, Technik Farmaceutyczny, Opiekunka Dziecięca, Higienistka Stomato-
logiczna, Asystentka Stomatologiczna, Technik Elektroradiolog

- Nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, www.msz.poznan.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik 
Farmaceutyczny, Ortoptystka, Technik BHP,  Technik Elektroradiolog, Technik Elek-
troniki i Informatyki Medycznej

- Nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, www.wsck.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Dentystyczny, 
Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby Starszej, 
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Dziecięca, Technik Masażysta, 
Terapeuta Zajęciowy

- w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 6, www.medyk-rawicz.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Technik Usług Kosmetycznych, Technik BHP, Opiekun Osoby Starszej, Terapeuta Za-
jęciowy, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Opiekun-
ka Dziecięca, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Technik Masażysta, Opiekun Me-
dyczny

- w Złotowie, ul. Szkolna 3, www.wsckziu-zlotow.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
Opiekun Medyczny, Technik Archiwista, Technik Masażysta, Technik Usług Kos-
metycznych, Opiekunka Dziecięca

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 
we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, www.wscku-wrzesnia.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
-  Florysta, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Logistyk, Technik Administracji, 
Technik Archiwista, Technik Rachunkowości, Opiekun Medyczny, Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej, Technik Budownictwa

PLACÓWKI OŚWIATOWE  
PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI  
EDUKACJI I NAUKI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odn.kalisz.pl
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