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Czy darmowe
może być dobre,
czyli Google Apps
dla edukacji.
Jerzy Dorożko
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Kiedy kończyłem moją edukację na poziomie podstawowym (a było to w minionym
tysiącleciu), jedną z niewielu rozrywek
serwowanych w ówczesnej Telewizji Polskiej,
wartych mojej uwagi, był serial pt. „Kosmos
1999” w comiesięcznym sobotnim Studio 2,
emitowanym w wolne soboty. W późnych latach
70. ubiegłego wieku, mimo czarno-białego
ekranu telewizora wyposażenie filmowej
załogi transpor-tera Eagle i stacji kosmicznej
Alpha robiło na mnie duże wrażenie.

Jednym z jego elementów były osobiste komunikatory, rozmiarem przypominające
telefony komórkowe sprzed kilkunastu lat, dzięki którym załoga mogła kontaktować się
między sobą z wykorzystaniem wizji i fonii. Mój umysł kilkunastolatka kreował obrazy
wykorzystania takiego narzędzia na pracach klasowych, czy niezapowiedzianych
sprawdzianach w szkole. Kolejnym obiektem, który budził we mnie chęć jego
posiadania, był dostęp do olbrzymich możliwości komputerów będących na wyposażeniu serialowych bohaterów. Precyzyjnie odpowiadały one na zadane pytania,
z rzadka tylko oznajmiając, że czegoś nie wiedzą. Z perspektywy czasu domyślam się,
że nawet w wyimaginowanej rzeczywistości, koszt tych wszystkich urządzeń był poza
zasięgiem ówczesnej „Cyfrowej szkoły” na księżycowej stacji Alpha. Dzieci bohaterów
siedziały zapewne wyprostowane w sterylnych ławkach i powtarzały regułki
za elektronicznym głosem cybernauczyciela, a wszystko to działo się pod czujnym
okiem centralnego komputera.
Minęło kilkadziesiąt (!) lat, a możliwości serialowego sprzętu komputerowego,
którego wartość, jak już wspominałem, mogła zachwiać budżetem ministerstwa
edukacji niejednego księżyca, jest w zasięgu ręki większości uczniów i nauczycieli
polskiej szkoły. Uczeń gimnazjum (taki ja, ale kilkadziesiąt lat temu...) w jednym ręku
trzyma komunikator i komputer z dostępem do olbrzymiej bazy danych. Wystarczy,
że przesunie palcem po ekranie i może spotkać w wirtualnej przestrzeni swoich
znajomych, a wujek Google powie mu wszystko na dowolny temat. Rzeczy, które
jeszcze nie tak dawno działy się jedynie w filmach fantastyczno-naukowych stają się
dla nas czymś oczywistym.
Jednak serialowi bohaterowie nie mieli (w każdym razie nic mi na ten temat nie
wiadomo) dostępu do całej masy aplikacji i usług dostępnych za darmo. Dzisiaj nie jest

już niezbędny wielki komputer; wystarczy to, co większość z nas trzyma w kieszeni
czy torebce - smartfon, który po cichu i przebiegle zastępuje stary i poczciwy telefon
komórkowy. Apple, Google i Microsoft - trzy znaczące marki, które nie chcą równo
dzielić się konsumenckim tortem, w swojej ofercie mają nie tylko systemy operacyjne,
ale również usługi i aplikacje, którymi chcą przyciągnąć do siebie kolejnych klientów.
Mój wybór padł kilka lat temu na usługi firmy z Mountain View i ich dziecko Androida, który gości w mojej kieszeni w opakowaniu smartfona. Dlatego też z góry
przestrzegam: to, co Państwo czytacie, jest podszyte dużą dozą subiektywizmu!
Google oprócz swojej wyszukiwarki już od dawna udostępnia wiele innych
użytecznych usług, z których możemy korzystać nieodpłatnie. Ja skupię się dzisiaj
na tym, co kalifornijski gigant ma do zaoferowania instytucjom edukacyjnym, a jest
to pakiet usług, za który firmy - chcąc z niego korzystać muszą płacić (i to niemało...).
Google Apps dla szkół i uczelni - bo o nim mowa - mieści w sobie m. in.: Gmail,
Dokumenty, Kalendarz oraz Witryny. Możemy mieć również dostęp do wielu innych,
ciekawych usług i aplikacji, ale ich omówienie wykracza poza ramy tego artykułu.

Google Apps
Google Apps Google Apps
dla szkół i uczelni dla biznesu

Aplikacje pocztowe
Poczta, kalendarz, dokumenty i witryny zespołu

+

+

+

Narzędzia do współpracy
Google Dokumenty, Google Witryny i inne

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pozostałe aplikacje Google
Google Reader, Blogger, Picasa Albumy, AdWords i inne

Bezpieczeństwo biznesu
SSO, wymuszony SSL, zarządzanie polityką haseł i inne

Dodatkowe aplikacje biznesowe
Google Video for Business i Google Groups for Business

Biznesowe możliwości
25 GB miejsca na pocztę dla użytkownika, współpraca z
BlackBerry, Microsoft Outlook i inne

Biznesowe wsparcie i niezawodność
gwarancja dostępności przez 99,9% czasu, SLA,
całodobowa pomoc, 7 dni w tygodniu

Porównanie wersji Google Apps (na podstawie materiałów firmy Google1 )
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To, co przemawia za wdrożeniem tego pakietu w szkole czy uczelni, to przede
wszystkim funkcjonalność, prostota wdrożenia i oszczędność pieniędzy. Na poprzedniej stronie zaprezentowałem krótkie porównanie wersji Aplikacji Google, które są
dostępne również dla przeciętnego Kowalskiego.
W pierwszej kolumnie tabeli zostały zaznaczone funkcjonalności dostępne dla
każdego, kto zarejestruje się w usłudze. Użytkownik otrzymuje za darmo pakiet usług,
a jednym z głównych ograniczeń jest możliwość zarejestrowania maksymalnie
10 użytkowników w ramach organizacji (firmy, szkoły) oraz mniejszy w stosunku
do płatnej wersji limit pojemności skrzynki poczty elektronicznej. Aby otrzymać
dostęp do usług wymienionych w drugiej i trzeciej kolumnie, możemy skorzystać
z bezpłatnej 30 dniowej wersji próbnej lub zdecydować się na zakup, który będzie nas
kosztował 4 EUR za użytkownika miesięczne... Na szczęście Google udostępnia
wspomnianą wersję szkołom i uczelniom nieodpłatnie.
Z Google Apps dla szkół
i uczelni korzysta ponad
czternaście milionów
uczniów, studentów,
nauczycieli i wykładowców
na całym świecie. Polska
szkoła (uczelnia, władze
oświatowe i samorządy)
mogą stać się użytkownikami Aplikacji Google,
przechodząc proces
kilkuminutowej rejestracji
Rysunek 1. Strona główna Google Apps dla Szkół i Uczelni
online, którą można
przeprowadzić pod adresem
http://goo.gl/DvjG1 (wielkość liter w adresie ma znaczenie), co pozwoli na jej
skonfigurowanie w posiadanej domenie, a następnie obsługę administracyjną kont.
Aby zarejestrować się w celu korzystania z usługi, musimy być właścicielem
domeny internetowej. Co to znaczy? Domena internetowa to unikalny (nigdy się nie
powtarza) adres, pod którym znajdują się usługi internetowe placówki np. strona
WWW, poczta e-mail. Jeżeli adres strony internetowej szkoły bardziej przypomina
www.szkola1.pl lub www.szkola1.edu.pl a nie www.szkola1.serwer.pl to najprawdopodobniej spełniamy ten warunek.

Jednym z ważniejszych etapów opisywanego procesu jest konieczność udowodnienia praw do posiadanej domeny, polegający na przesłaniu na nasz serwer WWW
specjalnie przygotowanego na tę okazję pliku. Jest to sposób ochrony naszej domeny
przez zapewnienie, że tylko nasza organizacja może używać jej do wysyłania poczty
z kont użytkowników Google Apps i uzyskiwania dostępu do innych usług Google.
Konieczne będzie również przekierowanie przepływu poczty w domenie na nasze
nowe konto przez wskazanie w rekordach MX (Mail Exchange) domeny serwerów
poczty Google.
Rejestracja sprowadza się do podania kilku niezbędnych informacji, takich jak:
imię, nazwisko i dane kontaktowe administratora konta oraz danych dotyczących
organizacji (szkoły, uczelni). Całość trwa kilka minut, a kończy się możliwością
konfiguracji usług.
Jeżeli na którymś z etapów coś nie będzie jasne, udajemy się do Centrum pomocy2,
gdzie możemy liczyć na cenne i klarownie opisane wskazówki, często wzbogacone
o materiał filmowy (w języku angielskim, ale można włączyć polskie napisy), które
poprowadzą nas “za rękę” do celu. Jak zwykle możemy też zwrócić się o pomoc
do kolegi/koleżanki pełniącego obowiązki nauczyciela informatyki - przy właściwie
przeprowadzonych negocjacjach zapewne nie zostawią nas samych z problemem.
Po wyżej opisanych zabiegach możemy zalogować się do panelu zarządzania, gdzie
założymy konta dla wszystkich użytkowników usługi oraz dokonamy innych
niezbędnych zmian.

Rysunek 2. Panel zarządzania kontem Google Apps
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Co dalej? Od teraz możemy korzystać z naszym zespołem z dostępnych aplikacji.
Na razie jednak nasz zespół nie może liczyć więcej niż 10 użytkowników. Jest to
ograniczenie wersji dostępnej “dla każdego”. My jednak, jako że jesteśmy w uprzywilejowanym przez Google gronie, czyli jedną z placówek edukacyjnych, możemy korzystać
za darmo z dobrodziejstw dostępnych dla firm. Aby tak się stało, musimy zrobić
jeszcze jedną rzecz. Przechodzimy pod adres http://goo.gl/QoLs8 i wybieramy jeden
z dostępnych języków - niestety nie ma wśród nich polskiego - po czym wypełniamy
krótki formularz i wysyłamy go. Po chwili na adres email otrzymamy informację o jego
przyjęciu oraz o terminie rozpatrzenia wniosku: jeden do dwóch tygodni. Pozostaje
nam uzbroić się w cierpliwość i czekać. Jeżeli spełniamy wymagane kryteria,
tzn. jesteśmy instytucją szkolnictwa podstawowego lub ponadpodstawowego,
działającą na zasadzie non-profit, akredytowaną przez powszechnie uznawane organa
akredytacji, to po rzeczonym okresie powinniśmy otrzymać dostęp do wersji Google
Apps dla edukacji.

·
Dokumenty, a wśród nich tworzenie i grupowa edycja dokumentów

tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz formularzy.
Materiały można w prosty sposób współtworzyć w jednym czasie
i udostępniać wybranym grupom lub osobom spoza szkoły. Można tu
również przechowywać pliki w różnych formatach, w tym np. filmy
i oglądać je bez instalowania dodatkowych programów.
·
Witryny, pozwalające na łatwe publikowanie np. informacji klasowych,
·
wiele innych aplikacji, które umożliwiają i ułatwiają współpracę
w zespole.
Podsumowując: otrzymujemy za darmo pakiet usług o olbrzymich możliwościach.
Nasze dokumenty dzięki nim będą dla nas dostępne, niezależnie od tego gdzie
jesteśmy. Wystarczy, że dysponujemy komputerem (laptopem, netbookiem, tabletem
czy smartfonem) podłączonym do internetu. Nie musimy niczego instalować,
wystarczy zwykła przeglądarka internetowa, dzięki której możemy zalogować się
do naszego konta i zacząć korzystanie z zawsze najnowszych wersji narzędzi. Dzięki
temu możemy zapomnieć o drogim sprzęcie potrzebnym do obsługi tego typu
aplikacji, instalowaniu ich nowych wersji i poprawek. Możemy skupić się jedynie
na wykorzystaniu ich możliwości.

Rysunek 3. Wybrane aplikacje Google Apps dla firm

Jak już wcześniej wspominałem, opisywany pakiet narzędzi internetowych
obejmuje m.in.:
·
pocztę Gmail (25 GB - już nie trzeba się martwić o miejsce) z czatem

głosowym i video oraz możliwością dzwonienia na telefony,
·
Kalendarz, dzięki któremu możemy wyświetlać i porównywać kalendarze

współpracowników w celu np. ustalenia dogodnego terminu spotkania
np. rady pedagogicznej, wyjazdu na wycieczkę czy spotkania dla
rodziców,

1
2

Źródło http://goo.gl/XGvjH. Czas dostępu 17 września 2012 r.
Centrum pomocy Google Apps http://goo.gl/AdWxC. Czas dostępu 17 września 2012 .r
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Doświadczenia obowiązkowe
w gimnazjum.
Propozycje rozwiązań metodycznych, część I.
Romuald Synak

Obowiązująca od 1 września 2009 r. podstawa programowa nakłada na nauczycieli fizyki i dyrektorów
gimnazjów obowiązek zapewnienia uczniom warunków do przeprowadzenia 14 obowiązkowych
doświadczeń.
Uzupełnienie wyposażenia dydaktycznego pracowni fizycznych w wielu gimnazjach
potrwa zapewne kilka lat. Zwłaszcza, że oferowane na rynku pomocy naukowych
zestawy doświadczalne i przyrządy są na ogół bardzo drogie.
W „Uwagach o realizacji”, stanowiących integralną część podstawy czytamy między
innymi:
„Należy wykonywać jak najwięcej doświadczeń i pomiarów,
posługując się możliwie prostymi i tanimi środkami (w tym przedmiotami
użytku codziennego). Aby fizyka mogła być uczona jako powiązany
z rzeczywistością przedmiot doświadczalny, wskazane jest, żeby jak
najwięcej doświadczeń było wykonywanych bezpośrednio przez uczniów.
Należy uczyć starannego opracowania wyników pomiaru (tworzenie
wykresów, obliczanie średniej), wykorzystując przy tym, w miarę
możliwości, narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.”

Oczywiście, przyjęcie takich założeń nie oznacza, że należy rezygnować
z wyposażania pracowni w „porządne” i nowoczesne zestawy doświadczalne,
przyrządy i aparaturę.
W tekście zachowano oryginalną numerację doświadczeń zgodnie z podstawą
programową.
DOŚWIADCZENIE 1
Wyznaczanie gęstości substancji z jakiej wykonano przedmiot w kształcie
prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki.

Fot. 1

Przybory:
Podstawa stawia również przed gimnazjalistami 12 „wymagań przekrojowych”.
Większość z nich w sposób bezpośredni lub pośredni związana jest z elementami
warsztatu fizyka – eksperymentatora. Spełnienie tych wymagań wydaje się
niemożliwe bez uczniowskiej pracy doświadczalnej.
W dalszej części przedstawiono kilka szczegółowych propozycji metodycznych.
Bazują one na następujących założeniach:
1. Ma być prosto, tanio i z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
2. Uczniowie wykonują doświadczenia w zespołach 2 – 4 osobowych.
3. Każdy z uczniów wypełnia „Kartę pracy”.

1. Waga kuchenna – około 30 zł, ponieważ ważenie odbywa się błyskawicznie,
może być współdzielona przez kilka zespołów uczniowskich.
2. Talerzyk - bezcenny.
3. Kulka stalowa – zużyte łożysko z maszyny rolniczej – bezcenne.
4. Linijka plus listewki ułatwiające pomiar średnicy kulki.
Komentarz: Wymagania szczegółowe z PP 3.3 i 3.4. wymagania przekrojowe nr 1, 2,
3, 4, 10, 10, 11, 12. W doświadczeniu proponuje się przeprowadzić analizę
niepewności pomiarowej metodą skrajnie niekorzystnych przypadków. Z uwagi
na topień trudności tego zagadnienia można jego realizację przenieść np. na zajęcia
pozalekcyjne.
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KARTA PRACY UCZNIA

Podstawiając zmierzone wartości masy i średnicy do wzoru policzono, że gęstość
g
wynosi 8,4 cm .
Dolną granicę gęstości policzono podstawiając dolną wartość masy 117 g i górną
g
wartość średnicy 3,1 cm. Wynik wyniósł 7,5 cm .
Górną granicę gęstości wyznaczono podstawiając górną wartość masy i dolną
g
wartość średnicy. Wynik wyniósł 9,3 cm .
Tak więc prawdziwa wartość wyznaczonej gęstości mieści się w granicach
g
g
od 7,5 cm do 9,3 cm .
3

Data, imię nazwisko, klasa: .........................................................................................

3

DOŚWIADCZENIE 1
Wyznaczanie gęstości substancji z jakiej wykonano przedmiot w kształcie
prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki.
1. Przyrządy i materiały:
·
waga
·
linijka
·
kulki – metalowa i drewniana
·
zestaw klocków dla ułatwienia pomiarów średnic kulek.
2. Przebieg doświadczenia:
·
wyznacz masę kulek przy pomocy wagi (m)
·
zmierz średnice kulek (d)
·
oblicz wartość gęstości materiałów z których wykonano kulki
korzystając ze wzorów:

3

3

3

DOŚWIADCZENIE 4
Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i innego ciała
o znanej masie.

3. Tabela wyników:
Materiał

Masa kulki(g)

3
Średnica kulki(cm) Objętość (cm )

g

Gęstość ( cm )
3

4. Biorąc pod uwagę dokładność użytych przyrządów i korzystając metody
najmniej korzystnych przypadków oszacuj niepewność pomiaru (patrz przykład
poniżej).
Przykład:
W doświadczeniu użyto linijki o dokładności 1 mm, czyli 0,1 cm. Zmierzona długość
średnicy wyniosła 3,0 cm. Wynik ten oznacza, że d=3,0+- 0,1 cm. Prawdziwa wartość
średnicy kulki zawiera się w granicach od 2,9 cm do 3,1 cm
Do wyznaczenia masy użyto wagi dokładności 1 g. Uzyskano wynik 118 g.
Prawdziwa wartość masy zawiera się więc między 117 g a 119 g.

Fot. 2

Przybory:
1. Dźwignia wykonana z listwy drewnianej, dwóch kawałków drutu na haczyki,
z dodatkowymi nakrętkami i podkładkami stanowiącymi obciążenie krótszego
ramienia dźwigni – maksymalnie kilka złotych.
2. Podstawka do doniczki i sznurek do zrobienia szalki na ważony przedmiot.
3. Obciążnik (np. 50 g).
4. Przymiar (liniał szkolny, taśma miernicza itp.).
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Komentarz: Wymaganie szczegółowe 1.11 z PP. Wymagania przekrojowe 1-4,
10-12. Dyskusję niepewności pomiarowej proponuję przeprowadzić w oparciu
kilkukrotny pomiar masy tego samego przedmiotu.

3. Tabela pomiarów:
L.p.

R1(cm)

R2(cm)

mx(g)1

KARTA PRACY UCZNIA
Data, imię nazwisko, klasa: .....................................................................................
DOSWIADCZENIE 4: Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i
innego ciała o znanej masie.
1. Przyrządy i materiały:
·
przymiar (linijka, taśma miernicza)
·
dźwignia dwustronna
·
ciało o nieznanej masie
·
ciało o znanej masie
·
„drobiazgi” do równoważenia dźwigni.
2. Przebieg doświadczenia:
·
Zawieś dźwignię na krawędzi stolika i przy pomocy :drobiazgów
kładzionych na szalkę” doprowadź ją do równowagi (Rysunek 1).
·
Połóż ważone ciało na szalce, a ciało o znanej masie zawieś na drugim
ramieniu dźwigni tak, aby uzyskać równowagę (Rysunek 2).
·
Zmierz odległości r1 i r2., oblicz masę nieznanego ciała według wzoru:

mx =

4. Sformułuj wnioski dotyczące precyzji wyznaczania masy w tym doświadczeniu.
Wypełnianie przez wszystkich uczniów kart pracy ma na celu:
·
wymuszanie aktywności u wszystkich członków zespołu wykonującego
doświadczenie,
·
instruktaż,
·
usprawnienie organizacyjne,
·
„trening” wymagań przekrojowych,
·
udokumentowanie realizacji podstawy programowej w zakresie wymagań
przekrojowych.
Mam nadzieję, że przedstawione wyżej propozycje będą dla czytelników źródłem
inspiracji dla własnych pomysłów.

r2 ×
m
r1

r1

r2

50g

50g
Rysunek 1

Rysunek 2
·
Jeżeli starczy Ci czasu powtórz kilka razy całą procedurę wyznaczania.
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Czy można uczyć myślenia?
Agata Urbańska

Okazuje się, że TAK! I to już od najmłodszych lat! Nie tylko można ale i wręcz należy uczyć w nie
mniejszym stopniu niż np. liczenia, pisania, czytania. Służą do tego narzędzia myślowe TOC takie jak:
chmurka, gałązka logiczna i drzewko ambitnego celu.
TOC to profesjonalne narzędzia myślowe, które mogą służyć wszystkim. Zostały
wymyślone już ponad 30 lat temu, aby uczyć właśnie myślenia. Nazwa pochodzi
od angielskiego skrótu Theory Of Constraints i oznacza Teorię Ograniczeń. Twórcą jej
był fizyk, lider biznesowy i autor 12 bestsellerów w dziedzinie biznesu dr Eliyahu
M. Goldratt. Okazuje się jednak, że od biznesu nie daleko do edukacji.
W 1995 r. powstała Fundacja Teorii Ograniczeń dla Edukacji, metoda znana
i stosowana w prawie 30 krajach świata. W Polsce TOC zaprezentowane było po raz
pierwszy w 2006 r. i od tego czasu bardzo dynamicznie się rozwija.
JAK DZIAŁAJĄ NARZĘDZIA TOC?
Każde z tych narzędzi ma graficzną postać, aby pomóc dzieciom zwizualizować
własne myślenie.

Gałąź logiczna

[14]
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Chmurka

Drzewko ambitnego celu

Chmurka służy do analizy
konfliktu rozumianego jako
sprzeczka, kłótnia, dylemat,
problem. Należy pamiętać, że jest
konflikt wewnętrzny (dylemat
jednej osoby) oraz konflikt
zewnętrzny (dwie osoby, dwie
grupy). Wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z relacjami
międzyludzkimi można
zastosować chmurkę. Pracując
chmurką najważniejsze jest
pokazanie dzieciom różnicy między żądaniem a potrzebą. Zawsze, gdy czegoś chcę,
muszę odpowiedzieć sobie na pytanie czego tak naprawdę potrzebuję? Gdy przy tym
jeszcze dzieci wcielają się w role bohaterów lekcja ogromnie zyskuje na atrakcyjności.
Nie ma nic cenniejszego od poznania potrzeb drugiej strony konfliktu, ustalenia
wspólnego celu, a następnie szukania wielu rozwiązań.
Gałąź służy do dostrzegania
związków logicznych, zależności
przyczynowo-skutkowych,
przewidywania konsekwencji własnych
zachowań. To właśnie za pomocą tego
narzędzia już najmłodsze dzieci są
w stanie po jednokrotnym wysłuchaniu
tekstu opowiedzieć go, zamykając każdą
myśl w jednym zdaniu. Jakże często
zdarza się, że i starsze dzieci mają z tym
problem, no bo jak poradzić sobie
z pracą domową, która brzmi: Naucz się
opowiadać czytankę. Od czego zacząć?
Na co zwrócić uwagę, a co pominąć?
Zadanie to często przerasta ucznia.
A wystarczy zastosować schemat
myślowy Jeżeli/Kiedy-To.
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Drzewko ambitnego celu to doskonałe
narzędzie planistyczne. Można zaplanować
np. wigilię, powitanie wiosny, czy ulepienie
bałwana. Uczniowie sami ustalają najpierw
wszystkie możliwe przeszkody, a następnie
hierarchię i kolejność działań. Potem
wystarczy już tylko trzymać się planu i cel
zostaje osiągnięty! A przecież każdy bohater
może mieć swój ambitny cel!

CZY WARTO STOSOWAĆ NARZĘDZIA TOC?
Oczywiści, że TAK! Zaangażowanie dzieci
jest znacznie większe, a efekt pracy znacznie
lepszy. Nie potrzebne są żadne dodatkowe
środki, ani dodatkowy czas. Każdy tekst można
opracować używając wybranego narzędzia, bądź (pracując w grupach) wszystkich
trzech naraz. Narzędzia uczą samodzielnego myślenia i nie działają tylko wtedy, kiedy
ich nie zastosujemy! Dają równocześnie szansę na wyrównanie poziomu wynikającego
z różnicy wieku rozwojowego dzieci, gdyż każde z nich pracując tymi narzędziami jest
w stanie na miarę swoich możliwości, całkowicie się zaangażować. Jest to doskonała
propozycja dla nauczycieli pracujących w klasach, gdzie uczą się jednocześnie dzieci
6 i 7-letnie oraz dla klas łączonych np. I i II, będących coraz częstszym rozwiązaniem
stosowanym przez organy prowadzące placówki.

nauczyciel nie jest w stanie konkurować z telewizją i kinem. Może natomiast sprawić,
że „tworzenie”, nawet na szarym papierze, będzie bardziej kuszące niż bycie odbiorcą
atrakcyjnie „opakowanych" treści.
Okazuje się, że uczniowie chcą się uczyć i pracować na lekcjach. Nie boją się też
odpowiedzialności za swoje myślenie i działanie, jeżeli dorośli im to umożliwią.
Zastanówmy się, o ile łatwiejsze i prostsze stałoby się wtedy życie. A jest to możliwe,
dzięki praktycznemu zastosowaniu narzędziami TOC.
CO O NARZĘDZIACH TOC MYŚLĄ DZIECI?
„Ja lubię Gałąź bo potem umiem opowiedzieć mamie całą czytankę, którą
mieliśmy na lekcji”.
„Bardzo podoba mi się Drzewko Ambitnego Celu, bo zaplanowaliśmy, jak zrobić
bałwana i potem poszliśmy z panią na dwór i udało nam się ulepić 7 bałwanów”.
„W Chmurce podoba nam się najbardziej słońce rozwiązań. Wtedy się można
pogodzić”.

W JAKI SPOSÓB UCZYĆ MYŚLENIA DZIECI JUŻ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
I WCZESNOSZKOLNYM?
Oczywiście poprzez zabawę! Pojawił się już na rynku edukacyjnym pierwszy
w Polsce i pierwszy na świecie pakiet edukacyjny - Kuferek Tajemnic
(www.kuferektajemnic.pl) - wykorzystujący narzędzia TOC skierowany właśnie
do najmłodszych. Pakiet ten zawiera atrakcyjne i stosowne do wieku pomoce
dydaktyczne. Warto przy tym podkreślić, że autorkami pakietu są elblążanki!
CZY WSPÓŁCZESNA SZKOŁA UCZY LOGICZNEGO MYŚLENIA?
To trudne pytanie i trudno na nie odpowiedzieć. Należy pamiętać, że współczesny
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Kilka zdań
o gimnastyce korekcyjnej.
Lech Strembski

W 2001 r. zostało anulowane Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 1996 r.
w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz
nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego, które obowiązywało od 5 stycznia 1997 r.
Był to dokument regulujący zasady organizacji i prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkole. Można by
sądzić, że dzisiaj mamy do czynienia, w tym względzie z tzw. luką prawną. Jest to jednak błędne myślenie.
Gimnastyka korekcyjna należy do kategorii zajęć wskazanych w ramowych planach
nauczania, a konkretnie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U, Nr 54, poz. 442). Szkoła jest zobowiązana
do zorganizowania zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym na podstawie §2 ust.
5 pkt 4 w/w rozporządzenia:
„zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich
potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych
o charakterze korekcyjnym – w przypadku klas, w których realizowana
jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.
Zajęcia te mogą być realizowane w czasie godzin do dyspozycji
dyrektora szkoły i trwają 45 minut.”
Rozporządzenie nie określa liczby uczestników tych zajęć.
Szkoły wdrażając nową podstawę programową mają możliwość realizacji tzw.
„gimnastyki korekcyjnej” w czasie zajęć wychowania fizycznego. Zgodnie z przepisami
tworzenie warunków do systematycznej aktywności ruchowej dla wszystkich uczniów
jest obowiązkiem każdej szkoły i każdego nauczyciela, a za wychowanie fizyczne oraz
inne formy aktywności ruchowej uczniów odpowiada dyrektor szkoły. Pozwala na to
reforma programowa poprzez, m. in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego. Zacytuję tu § 1. 1. tego rozporządzenia:

„Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są
realizowane w formie: 1) zajęć klasowo – lekcyjnych; 2) zajęć do
wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo –
zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.
§ 3. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez
uczniów uwzględniając: 1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich
zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności
fizycznej.
Właśnie w ramach zajęć sprawnościowo – zdrowotnych można (trzeba)
zaproponować zajęcia ruchowe o charakterze korekcyjnym. W tym momencie
nasuwa się ważne pytanie: kto ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć ruchowych
o charakterze korekcyjnym? Osobiście jestem przekonany, że zajęcia takie może
prowadzić nauczyciel, który jest magistrem wychowania fizycznego, o ile w trakcie
studiów realizowane były zajęcia z zakresu „gimnastyki korekcyjnej”. Nie widzę
konieczności, aby nauczyciel taki musiał zdobywać dodatkowe kwalifikacje.
Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli zostały określone w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli.
Wiem , że zapisy dotyczące nauczycieli nie obejmują precyzyjnie wszystkich
przypadków, jakie mogą wystąpić w tym zakresie w szkole. W takich okolicznościach
o uznaniu kwalifikacji nauczyciela do prowadzenia „gimnastyki korekcyjnej”, decyduje
dyrektor szkoły. To dyrektor szkoły może (ale nie musi) dokonać ustalenia czy dany
kierunek (specjalność - w tym wypadku wychowanie fizyczne) można uznać
za zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć.
MEN w piśmie do kuratorów z dnia 26 czerwca 2006 r. zajęło w tej sprawie
stanowisko, z którego jednoznacznie wynika, że w przypadku nauczycieli wychowania
fizycznego, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub
wyższych zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne, możliwe jest uznanie
(na podstawie przepisów o kierunku zbliżonym)kwalifikacji do prowadzenia zajęć
z „gimnastyki korekcyjnej”, o ile w trakcie studiów realizowane były zajęcia z zakresu
„gimnastyki korekcyjnej”. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby nauczyciele
wychowania fizycznego rozwijali swoje umiejętności w tym zakresie na studiach
podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych.
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU
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Reasumując należy stwierdzić, że oceny kwalifikacji nauczyciela, w oparciu
o przywoływane przepisy, dokonuje zatrudniający nauczyciela dyrektor szkoły lub
placówki.
Kolejnym, istotnym pytaniem jest: kto kwalifikuje dzieci na zajęcia „gimnastyki
korekcyjnej”? Podstawą prawną kwalifikacji dzieci na zajęcia „gimnastyki korekcyjnej”
jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą z późniejszymi
zmianami. Rozporządzenie to dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem
szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się do ukończenia 19 roku życia.
W § 3 zostały zapisane działania opieki profilaktycznej. Są wśród nich profilaktyczne
badania lekarskie, których zadaniem jest m.in. kwalifikacja uczniów do zajęć
wychowania fizycznego i programów rehabilitacyjnych (§ 3 pkt 3 b, c, d.):
„Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje: 3) profilaktyczne badania
lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie: a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju
uczniów, b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów, d) kwalifikacji do programów
rehabilitacyjnych”. Zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia to lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej sprawuje profilaktyczna opiekę nad uczniem. Jego obowiązkiem jest
współpraca z dyrektorem szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 5). W załączniku do rozporządzenia
znajdują się wzory dokumentacji medycznej, w których lekarz wpisuje uwagi
np. na temat układu ruchu badanego ucznia, kwalifikacji do grup na zajęcia
wychowania fizycznego oraz zaleceń dotyczących tych zajęć. Na zajęcia korekcyjne
może również kwalifikować uczniów lekarz specjalista, ale decyzję o takiej potrzebie
podejmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Na koniec jeszcze jedna zasadnicza uwaga. Omawiane przeze mnie zagadnienia
dotyczą zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym wg aktualnie obowiązujących
przepisów (na które powoływałem się powyżej) i nie należy ich mylić z przepisami
dotyczącymi udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, do jakiej
zobowiązuje szkoły i placówki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Należy mieć
świadomość, że zgodnie z § 4. 2. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”. Z kolei z § 6. 1.

[20]
dowiadujemy się w jakich formach jest udzielana uczniom pomoc psychologiczno –
pedagogiczna. Wymienione w pkt. 4 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno –
kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym , nie są spójne z zajęciami z „gimnastyki korekcyjnej”, gdyż zajęcia te
nie są zajęciami specjalistycznymi. W celu wyjaśnienia dodam, że zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi oraz trudnościami w uczniu się. Zajęcia takie są organizowane na
zalecenie powołanego w tym celu, w szkole zespołu i są prowadzone przez nauczycieli
i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych
zajęć. Pojedyncza jednostka tej formy zajęć specjalistycznych trwa 60 min. a może
w niej uczestniczyć do 5 uczniów.
W czasie analizy przepisów dot. omawianych wyżej zagadnień, nigdzie nie jest
używane określenie „gimnastyka korekcyjna” (zostało zlikwidowane wraz anulowanym
zarządzeniem MEN z 19 listopada 1996 r. , o którym wspomniałem na początku
artykułu) . W związku z tym uważam, że pojęcie takie w prawie oświatowym nie
istnieje i powinniśmy posługiwać się w tym przypadku definicją zajęć ruchowych
o charakterze korekcyjnym.
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Alternatywna strona książki.
Agnieszka Czystaw

nagi
zatarte
naga drewniana melancholia
każdego tygodnia
sam w tej eterycznej kaplicy
wtedy i teraz
zaniepokojony zajściem
raz w roku ron przybywa
pojedyncza toga
ma serce smutne jak szczur**

W czasach PRL-u funkcjonował, wśród wielu innych, dowcip o dwóch funkcjonariuszach milicji
obywatelskiej:
Do domu milicjanta przychodzi jego kolega, rozgląda się po mieszkaniu i zauważa stojącą samotnie na
półce książkę.
- O, masz książkę! - stwierdza.
- No pewnie. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka - odpowiada tamten.
Milicjant sięga po książkę, zaczyna ją przeglądać i mówi
- Słuchaj, ale ty nawet kartek nie porozcinałeś!.* Na co tamten odpowiada:
- No co ty, z nożem na przyjaciela!
A właśnie, że z nożem... z nożyczkami, pędzlami, mazakami, kredkami, klejem,
tasiemkami, koralikami... i wcale nie nawołuję do destrukcyjnego ataku na domowe
czy szkolne księgozbiory, ale do kreatywnego spojrzenia na alternatywną stronę
książki. W tym artykule chcę zachęcić Państwa do tchnięcia nowego życia w książki,
które, z różnych względów, przeznaczmy na makulaturę.
W minionych latach wielu artystów podejmowało i podejmuje kreatywne działania
których tworzywem jest książka. Jednym z bardziej znanych jest Tom Phillips i jego
Humument. Ten brytyjski grafik, malarz, twórca kolaży natrafił w 1966 r. w księgarni
na wiktoriańską, staroświecką powieść W.H Mallocka A human documentary, która
stała się dla niego obiektem twórczych przekształceń zarówno w formie wizualnej jak
i tekstowej. Artysta zamalowywał, zaklejał, wycinał oryginalne fragmenty kolejnych
stron, jednocześnie eksponując wybrane słowa. Tworzył w ten sposób nową treść
i nową wizualną formę. Każda strona stała się samodzielnym przekazem artystycznym
będącym zespojeniem obrazu i słowa.
Powstające w ten sposób teksty przypominają dadaistyczną poezję tworzoną
ze ścinków gazet, słów zapisanych na kartkach i losowo wyciąganych z kapelusza,
przypadkowo zestawianych wyrazów. Trudno im jednak odmówić inspirującego
charakteru, a tak niekonwencjonalny sposób wykorzystania książki, a właściwie jej
pojedynczej strony, stwarza możliwości interesujących działań plastycznych
i literackich.

Fot. 2 Jedna ze stron Humument

Pierwsza wersja Humument zawierająca 367 przetworzonych stron została
opublikowana w 1970 roku *** i była modyfikowana przez trzy kolejne dekady. W tym
roku ukazała się jej 5 edycja, a w roku 2010 dzieło zaistniało w wersji elektronicznej
jako aplikacja dla iPada i iPhona.
Sama postać Toma Phillipsa jak i jego twórczość warta jest szerszego poznania.
Zachęcam do odwiedzenia strony artysty oraz strony projektu Humument

Innym działaniem poprzez które możemy zmienić pierwotny wygląd i odbiór książki
jest book sculpture. Dominującym zabiegiem jest tu przycinanie książek czasem wręcz
w taki sposób jakbyśmy pracowali z tworzywem rzeźbiarskim. Rezultatem jest
tu książka-rzeźba, książka-forma przestrzenna.
Innym plastycznym działaniem jest mixmedialna technika altered books zaginanie kartek, malowanie, collage, naklejanie tkanin, doklejanie papierowych form
i kształtów oraz różnych innych przedmiotów (muszelek, koralików, zdjęć).

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU

[ 23]

[24]

DOSKONALENIE OTWARTE

Czytanie i rozumowanie
-egzamin maturalny a praktyka szkolna.
Małgorzata Sowicka
Czytanie ze zrozumieniem niechcący sugeruje,
że można czytać bez zrozumienia,
właściwsze byłoby: czytanie i rozumowanie.
Fot. 2 Praca ucznia technikum

Fot. 3 Prace ucznia technikum

W domu, szkolnej bibliotece, archiwum różnych instytucji z pewnością znajdziemy
nieaktualne książki telefoniczne, roczniki statystyczne, stare podręczniki i inne książki
skazane na makulaturę. Możemy jednak dać im drugie życie poprzez:
·
zamalowywanie jednych i eksponowanie innych słów by odnaleźć poezję
ukrytą na stronie
·
odcinanie, wycinanie fragmentów stron, ich zaginanie, sklejanie, zwijanie by
książka stała się formą przestrzenną
·
przyczepianie fragmentów zdjęć, ścinków materiałów, skrawków gazet
i papierów, obiektów trójwymiarowych, dorysowywanie, zamalowywanie,
zaklejanie... by powstała kartka pamiętnika, collage, scrapbooking, kalendarz
Takie eksperymentowanie z książką daje możliwość doświadczania jej jako zupełnie
nowego obiektu wizualnego, dekoracyjnego, przestrzennego. Jest okazją do
wprowadzania takich wartości plastycznych jak faktura, forma przestrzenna, światło,
ornament. Przekształcając książkę możemy skupić się jedynie na czysto wizualnych
aspektach, jak również potraktować jej proces jej przemiany jako sztukę konceptualną.
Możliwości jest wiele. A poza tym, to świetna zabawa!

Linki
http://www.hongkiat.com/blog/book-paper-sculptures/
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/9211702/Book-sculpting-by-Alexander-KorzerRobinson.html?frame=2196653
http://www.art-e-zine.co.uk/alteredbook.html
* W tamtych czasach kupowane książki i gazety miewały czasem nieporozcinane u góry kartki
** tłumaczenie własne
*** Różne źródła podają czas pierwszej publikacji na rok 1973 r. lub określają ją na powstałą przed 1971 r.

Kolejny egzamin maturalny, kolejne pytania i wątpliwości, powtarzające się
rokrocznie spostrzeżenia. Co prawda, możemy też mówić o postępie w niektórych
zakresach umiejętności, ale te najbardziej istotne z punktu widzenia przydatności
w dalszej edukacji i dorosłym życiu wymagają stałego doskonalenia. Pożądana jest
wciąż analityczno- syntetyzująca postawa w postrzeganiu otoczenia, oczekuje się też
precyzji i logiki myślenia, argumentowania oraz staranności w formułowaniu
wypowiedzi, będącej reakcją na przeczytany tekst.
Podstawy programowe kształcenia ogólnego, stara i nowa, zawierają zapisy
wyznaczające merytoryczny zakres pracy nauczycieli w aspekcie przedmiotowym
i ponadprzedmiotowym. Obowiązujące jeszcze standardy wymagań egzaminacyjnych
wciąż zgrupowane są w trzech obszarach jednakowych dla wszystkich przedmiotów
maturalnych.
Wiedza i rozumienie, to niezwykle ważny, ale tylko jeden z trzech obszarów.
Odbiór informacji i Tworzenie informacji są to obszary od zawsze oczywiste dla
polonistów- na języku polskim zawsze czytało się teksty i zawsze się teksty pisało.
Zatem powszechnie uznano, że za wykształcenie umiejętności czytania w różnych
zakresach i na różnych poziomach oraz za wykształcenie umiejętności pisania w różnych formach i na różnych poziomach odpowiedzialni są jedynie poloniści.
Od lat obowiązuje nowa matura , schemat myślenia jednak pozostał niezmienny.
A polonistom obowiązków przybyło i nie są w stanie sami sprostać najpierw
wyrównaniu braków w podstawowych umiejętnościach i nie są w stanie sami
doskonalić umiejętności ponadprzedmiotowych.
Analizy wyników maturalnych z przedmiotów innych niż język polski pokazują,
że uczniowie często tracą punkty z obszarów związanych z umiejętnościami, które
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tradycyjnie odbierane jako polonistyczne, wynikają z odbiorczych i nadawczych
kompetencji językowych ucznia.
Inni nauczyciele, wykonując swoje zobowiązania przedmiotowe zgodnie z własnym
przekonaniem o wysokiej jakości kształcenia, często zapominają o głównych celach
edukacji szkolnej. A standardy edukacji szkolnej wyznaczane są oczywiście przez
zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły ale i przez umiejętności kluczowe (zgodnie
ze stara podstawą) i cele(umiejętności ogólne / bazowe) - zgodnie z nową podstawą.
W tym kontekście rada pedagogiczna powinna stać się grupą zadaniową, której
obowiązkiem jest umożliwienie uczniom osiąganie celów zapisanych w podstawie
programowej.
W szkole ponadgimnazjalnej szczególnie istotne jest przygotowanie uczniów
do egzaminu maturalnego, który otwiera bramę do dorosłego życia - podjęcia studiów,
pracy zawodowej, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego naszym
obowiązkiem jest uczenie „skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych
wystąpień, rozwiązywania problemów w twórczy sposób” - a zgodnie z nową
podstawą uczenie czytania jako „umiejętności rozumienia, wykorzystywania
i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury prowadzącej
do osiągnięcia własnych celów rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczeństwa.”
Dalsze umiejętności to m.in. formułowanie sądów opartych na rozumowaniu
matematycznym wykorzystanie wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach, umiejętność
komunikowania się w języku ojczystym(...) zarówno w mowie, jak i w piśmie,
umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
„Jednym z najważniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest
kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym
dbałości o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy
do obowiązków każdego nauczyciela.”
Nic nowego pod słońcem. Tylko w jaki sposób realizowane są te zadania
w praktyce szkolnej?
W jaki sposób kształcone są wymienione w podstawie umiejętności i przez kogo?
Jak w tym zakresie wygląda współpraca między nauczycielami ? Czy działania są
wspólne, systematyczne i skorelowane? Jaka jest rola polonisty w zespole?
Zacznijmy od odczytania informacji zakodowanych w zapisach podstawy, które
dotyczą wszystkich. Zapytajmy nauczycieli: co to jest czytanie i jak rozpoznać poziom
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opanowanej umiejętności? Wszyscy muszą zdać sobie sprawę, że biegłość w czytaniu
nie jest zdolnością jednorodną, lecz raczej zbiorem skoordynowanych umiejętności
szczegółowych. Kształcenie, doskonalenie umiejętności czytania to u jednych
doskonalenie techniki, u innych doskonalenie umiejętności rozumienia słów, fraz,
zdań, kontekstu. Inny poziom czytania to wykorzystywanie tekstów do rozwiązywania
problemów i poszerzania wiedzy (tu: czytanie tekstów informacyjnych na każdym
przedmiocie). Najbardziej złożoną umiejętnością jest analiza i interpretacja-czyli
od tekstu cudzego do tekstu własnego. Analiza - wskazanie elementów, interpretacja
- podanie znaczeń tych elementów. Na języku polskim wyszukiwanie w tekście
informacji to również czytanie dosłowne, informacyjne - tak jak na innych
przedmiotach, ale często przecież to konieczność odkodowania znaczeń
symbolicznych. Droga zawsze prowadzi od znaczeń dosłownych do symbolicznych
zawsze od wydobycia prostych informacji do interpretacji sensów ukrytych - zatem
jeśli uczeń nie rozumie podstawowego znaczenia, nie odczyta sensów ukrytych.
Zasada ta znajduje zastosowanie na wszystkich przedmiotach.
A uczniowie mają problemy z odczytaniem tekstów dosłownych.
Matematyczne zadania z treścią, których założeniem jest opis zadaniowej
rzeczywistości i których celem jest zobrazowanie, zatem ułatwienie - tak naprawdę
przerażają. Analizy wyników egzaminów maturalnych przedmiotów innych niż język
polski pokazują, że w zakresie czytania zawodzi umiejętność wnioskowania powiązana
z myśleniem przyczynowo-skutkowym /nazwijmy je, zgodnie z podstawą programową,
matematycznym, logicznym/. W praktyce szkolnej kształcenie takiego myślenia
przekłada się na podstawowe pytania: ważne Co? ale ważniejsze Dlaczego?
Wyciąganie wniosków z przesłanek zawartych w tekście wiązanie i interpretowanie
informacji zawartych w tekście to umiejętności, które również na tegorocznej maturze
z języka polskiego były jedną z ważniejszych przyczyn niskich wyników egzaminu.
Z pozoru łatwe tematy maturalne, zwłaszcza ten dotyczący charakterystyki
porównawczej okazały się trudne dla uczniów, którzy na bazie tekstu cudzego nie
potrafili zbudować tekstu własnego. W praktyce stosowali parafrazowanie,
kryptocytaty, zdarzały się prace, które zawierały przepisane całe fragmenty utworu
literackiego zamieszczonego w arkuszu.
Brak umiejętności formułowania wniosków rozumianej jako umiejętność
logicznego myślenia - to jedno, zaś ubogi zasób słownictwa uniemożliwiający
nazywanie elementów rzeczywistości - to kolejna przyczyna niepowodzeń. W jednym
i w drugim zakresie, niezależnie od przedmiotu, prace nad doskonaleniem tych
umiejętności powinni podjąć wszyscy nauczyciele. Zresztą, zgodnie z obowiązującymi
dokumentami, mają taki obowiązek.
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Podobną kwestią jest kształcenie i doskonalenie umiejętności, co do których mamy
przekonanie, że one już są wykształcone lub powinny być wykształcone.
Otóż to przekonanie skłania do obarczania winą nauczycieli poprzednich etapów
edukacyjnych.
A fakty bywają nieubłagane. Jeśli przychodzący do nas uczniowie mają kłopot
z techniką czytania, jak poradzą sobie z czytaniem różnych tekstów kultury
zorganizowanych na różnych poziomach?
Jeśli nie rozumieją tekstów na poziomie znaczeń dosłownych, jak poradzą sobie
z rozwikłaniem znaczeń symbolicznych?
Jeśli wypowiadając się nie potrafią poprawnie zbudować zdania , to jak je napiszą?
Jak zbudują dłuższą wypowiedź ?
Faktem jest że jedną z przyczyn niepowodzeń uczniów na egzaminie zewnętrznym
są niedostatecznie opanowane umiejętności bazowe. Jeśli tak się dzieje,
harmonogram działań naprawczych musi zawierać działania, które będą je kształciły
i doskonaliły. I będą to działania systemowe, odbywające się na każdej lekcji i przy
każdej możliwej szkolnej okazji.
Dlatego po teście diagnostycznym nowego rocznika, pamiętając o wnioskach
z analiz wyników maturalnych, budujemy programy nauczania dla konkretnej klasy
i uzupełniamy je, niezależnie od przedmiotu, o te działania, które pozwolą
na wyrównanie/ doskonalenie umiejętności bazowych, będących narzędziem uczenia
się i poznawania (czytania, pisania ) a główna metoda będzie kształcić myślenie
przyczynowo-skutkowe.
Z czytaniem ze zrozumieniem wiąże się budowanie tekstu własnego. Na poziom
rozwiązania zadania otwartego ogromny wpływ ma sprawność językowa ucznia.
W dobie komputerów i sms-ów wielu uczniów posługuje się skrótami, ma problem
ze zbudowaniem poprawnego zdania. A jeśli czegoś nie powiem to tego nie napiszę.
Dlatego metodycznie między czytaniem a pisaniem powinno być mówienie.
Nieoceniona jest tu stara metoda heurystyczna, w której kieruje się rozumowaniem
uczniów według zasady małych kroków. Najpierw odwołujemy się do pamięci i wiedzy
już utrwalonej, następne kroki muszą wiązać się z procesami myślenia; jego etapy
kolejno z siebie wynikają na zasadzie przyczynowo -skutkowej: jeśli a to b, skoro b więc
c. Właściwie sformułowane pytania pozwalają uczniowi wykraczać poza posiadane
dotąd informacje, przechodzić od odtwarzania do dialogu, opinii, oceny,
wartościowania. Oczywiście nie jest to metoda łatwa, wymaga od nauczyciela
świadomości celu ale i większego przygotowania. Niestety, metodzie nie zawsze
odpowiada praktyka szkolna. Zdarza się, że pytania do niczego nie prowadzą a są
jedynie kolejną formą sprawdzania, czego uczeń nie wie i nie potrafi. Podobnie rzecz
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ma się z tzw. materiałami dydaktycznymi. Wszechobecne testy nie zastąpią rozmowy,
dyskusji, pogłębionej analizy tekstu. Chociaż w założeniach mają one sprawdzać
„umiejętność odczytywania różnych tekstów kultury, rozpoznawania ich cech
charakterystycznych, dostrzegania znaczeń dosłownych i odkrywania sensów
przenośnych”, tak naprawdę niewiele mają z tym wspólnego. Nie wnika się w mechanizmy myślenia, nie prowokuje do interpretacji. Uwzględniwszy wielopiętrową
strukturę procesu czytania jasno należy powiedzieć, że osiągnięcie sprawności w wykonywaniu testów nie jest równoznaczne z nabyciem biegłości czytelniczej, nie
świadczy też o poziomie myślenia ucznia - czego dowodem są, niestety, również
wypracowania maturalne.
Co do języka, o tegorocznych maturzystach piszących wypracowania na poziomie
podstawowym można powiedzieć, że posługują się polszczyzną komunikatywną,
jednak daleką od doskonałości. Co zatem można powiedzieć o uczniach gimnazjów?
Otóż raport z wyników ogólnopolskich również wskazuje na problemy z budowaniem
wypowiedzi poprawnej pod względem językowym i stylistycznym. Ubóstwo
słownikowe, nieznajomość słów i ich znaczeń utrudnia nie tylko tworzenie tekstu
własnego, uniemożliwia często zrozumienie tekstu czytanego, zrozumienie polecenia,
w konsekwencji -błędne wykonanie zadania. I koło się zamyka. Co możemy zrobić?
Znów zacząć od początku.
Zaczynamy od analizy krótkich poleceń. Z treści zadania należy wydobyć
informacje- co należy wykonać, w jaki sposób, i w jakich warunkach. Odszukanie
czasownika operacyjnego ułatwi wskazanie czynności. Odszukanie określeń sposobu
i warunków pozwoli trzymać się tematu/zadania. Analiza strukturalna poleceń/zadań
kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem na każdym przedmiocie. Unikniemy
sytuacji, w której uczeń nie podejmuje próby rozwiązania zadania, bo go nie rozumie
lub rozwiązuje błędnie, bo źle zrozumiał polecenia - tak jak to się często zdarza
również na egzaminie maturalnym.
Bez mówienia nie ma pisania. Dlatego zaczynając od rzeczy najprostszych, na każdym etapie kształcenia, powinniśmy skupić się na mówieniu i to mówieniu pełnymi
zdaniami. Na każdym przedmiocie oczekujemy od ucznia odpowiedzi poprawnej pod
względem językowym i stylistycznym, sami również zwracamy się do uczniów pełnymi
zdaniami. Sprawdzając notatki przedmiotowe zwracamy również uwagę na ich
poprawność składniową, językową i stylistyczną.

Artykuł zamieszczony w raporcie OKE w Łomży „ Osiągnięcia maturzystów z województwa podlaskiego
i warmińsko- mazurskiego w 2012 roku-na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów
humanistycznych”
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Diagnozowanie
uczniów na języku polskim – cz. I
Marlena Derlukiewicz

Cele i treści nauczania sformułowane w podstawie programowej językiem wymagań (osiągnięć) dają
odpowiedź na pytanie, czego uczyć, a co za tym idzie, czego wymagać.
Dużo bardziej skomplikowane, acz niedoceniane, jest pytanie, jak uczyć, czyli w jaki sposób zaplanować
i przeprowadzić zajęcia, aby uczniowie mogli się nauczyć tego, co zostało zapisane w podstawie i/ lub
dodane w programie. Dobrze przeprowadzona diagnoza jest wstępem do indywidualizacji nauczania
w zakresie, organizacji lekcji oraz doboru najbardziej skutecznych metod, form i technik pracy. Jeżeli
nauczyciel chce skutecznie dostosowywać wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, musi najpierw tych
uczniów poznać.

DIAGNOZA UCZNIÓW
Rzetelnie przeprowadzona diagnoza pomaga w takim zaplanowaniu działań,
by w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby uczniów. Ułatwi ona również
stworzenie Planu Działań Wspierających (zgodne z rozporządzeniem MEN z 17 listopada 2010 r. o pracy z uczniem o specjalnych potrzebach). Warto zacząć od
rozpoznania zainteresowań uczniów, np. w oparciu o technikę niedokończonych zdań.
Dokończ zdania:
1. Moją największą pasją jest...
2. Moje hobby to...
3. Jestem kibicem sportowym, najbardziej kibicuję...
4. W wolnych chwilach lubię...
5. W przyszłości chciałabym (-bym) zostać...
6. W telewizji najchętniej oglądam programy o tematyce...
7. Moją ulubioną książką w dzieciństwie była...
8. Najchętniej słucham muzyki...
9. Lubię rozmawiać na temat...
10. Moim ulubionym pisarzem jest...
11. Moim ulubionym poetą jest...

12. Mój ulubiony film to...
13. Mój ulubiony przedmiot w szkole to...
14. ... to książka warta polecenia koleżankom i kolegom z klasy.
15. Mój ulubiony zespół muzyczny to...
16. Moją ulubioną grą komputerową jest...
17. Moje ulubione czasopismo to...
18. W internecie najczęściej...
19. Chciałbym (-łabym) uczestniczyć w konkursie...
20. Gdybym miał (-a) możliwość wcielenia się w jakąś rolę, to wybrałbym (- łabym).
21. Spośród wszystkich poznanych bohaterów literackich najbardziej
polubiłem (-łam)...
22. W szkole planowane są spotkania z autorami książek. Chciałbym (-łabym), by
zaproszono...
23. Gdy mam wolny czas, to...
Analiza odpowiedzi na pytania pozwala na zebranie bogatego materiału na temat
zainteresowań uczniów naszej klasy. Wiedza ta wykorzystana zostanie do takiego
zaplanowania działań, by teksty, lektury i zadania proponowane uczniom na lekcjach
w jak największym stopniu były zgodne z ich zainteresowaniami.

zainteresowania
uczniów

propozycje
lektur/tekstów/poleceń
zgodnych z nową
podstawą programową

Najlepsza sytuacja, z punktu widzenia motywacji ucznia, jest wtedy, kiedy elipsy
w największym stopniu na siebie zachodzą. Najłatwiej to osiągnąć w szkole
podstawowej, gdzie podstawa programowa tylko proponuje przykładowe lektury,
najtrudniej w szkole ponadgimnazjalnej, gdzie zestaw lektur jest ściśle określony.
Polecenie zawarte w punkcie 14. można wykorzystać w każdej klasie szkoły
podstawowej
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i gimnazjum do wybrania wspólnie z uczniami lektur, które będą czytać, a potem
omawiać. Ze wszystkich zaproponowanych przez uczniów w tym punkcie tytułów
stworzona zostanie lista lektur. Uczniom podzielonym na grupy przydzielone zostaną
z listy 3-4 tytuły. Każda
grupa otrzyma czas na przeczytanie swoich książek, wybranie z zestawu jednej z nich
i zaprezentowanie jej wszystkim uczniom z klasy. Uczniowie powinni prezentować
swoje propozycje w atrakcyjnej formie, np.:
·
prezentacji multimedialnej,
·
reklamy,
·
scenki,
·
nakręconego przez uczniów filmu.

warmińsko-mazurski

Elbląg

Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

W ten sposób skutecznie motywujemy uczniów do czytania, a poza tym
w praktyczny sposób uczą się sztuki prezentacji, argumentowania, negocjowania,
a nawet rozwiązywania konfliktów.
Bardzo ważnym elementem jest dobór metod i technik pracy na lekcjach, tak by
uczenie było jak najbardziej skuteczne. Dlatego uczniowie powinni zostać zdiagnozowani pod kątem:
·
typów sensorycznych,
·
rodzajów inteligencji wielorakich,
·
stylów uczenia się.
Z kolei wiedza wynikająca z analizy opinii i orzeczeń pozwoli na wczesne
rozpoznanie dysfunkcji uczniów i zaplanowanie dla nich pomocy.
Planowanie pracy na początku etapu edukacyjnego zawsze powinna poprzedzać
diagnoza umiejętności uczniów. Planując diagnozę, sprawdzamy tylko te umiejętności,
które były kształcone na etapie poprzednim. Wszystko po to, by ujawnić trudności,
z jakimi uczniowie borykają się po zakończeniu określonego etapu edukacji. Dobrze
przeprowadzona diagnoza pozwoli sprawdzić poziom opanowanych przez uczniów
wiadomości i umiejętności, ale przede wszystkim – i to jest najważniejsze – pozwoli się
zorientować, jakie treści należy jeszcze powtórzyć i utrwalić, jakie jeszcze raz
wytłumaczyć. Kompetencje językowe ucznia można sprawdzić w oparciu o tekst
paralelny, który pozwoli z jednej strony wskazać umiejętności, które uczeń już
wykorzystuje w praktyce, a z drugiej precyzyjnie wskaże deficyty w zakresie
sprawności językowej. Egzaminy zewnętrzne pokazują, że komunikowanie się uczniów,
szczególnie w formie pisemnej jest ogromnym problemem polskiej szkoły. Praca na
lekcjach z wykorzystaniem tekstu paralelnego może stać się najbardziej skutecznym
sposobem na pokonanie tego problemu.
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