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	 Szanowni	Państwo

	 Niniejszy	numer	biuletynu	„Doskonalenie	Otwarte”	poświęcamy	pracy	nowoczesnego	
nauczyciela.	Nowoczesność	kojarzy	nam	się	głównie	z	technologiami	informacyjnymi.		Rozwój	
technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	wpływa	bezpośrednio	na	jakość	świadczonych	
usług	edukacyjnych	i	to	zarówno	w	zakresie	zawartości,	jak	i	w	sposobie	ich	rozpowszechnie-
nia.	
	 W	tym	wydaniu	biuletynu	pokazujemy	Państwu	nie	tylko	znaczenie	technologii	informa-
cyjnych	w	pracy	nowoczesnego	nauczyciela	oraz	w	nauczaniu	młodego	pokolenia,	ale	zwraca-
my	uwagę	także	na	inne	aspekty	pracy	z	uczniem,	takie	jak:	praca	projektowa,	metody	aktywi-
zujące,	budowanie	autorytetu	oraz	na	walory	edukacji	przyrodniczej	i	ekologicznej.	Nauczanie	
przedmiotów	przyrodniczych		jest	specyficzne	i	rządzi	się	swoimi	prawami:	„wiedza	przyrod-
nicza	nie	może	być	kształtowana	wyłącznie	na	podstawie	pakietów	edukacyjnych,	 informacji																									
z	Internetu	oraz	innych	tego	typu	źródeł.	Edukacja	przyrodnicza	powinna	być	realizowana	także	
w	naturalnym	środowisku	poza	szkołą…”.	
	 Wychodząc	naprzeciw	tym	wymogom	i	potrzebom,	Elbląskie	Centrum	Edukacji	Ekolo-
gicznej	przygotowuje	nauczycieli	do	prowadzenia	zajęć	w	naturalnym	środowisku.		
	 Mam	nadzieję,	że	lektura	artykułów	zamieszczonych	w	niniejszym	numerze	„Doskona-
lenia	Otwartego”	nie	tylko	zwróci	uwagę	Państwa	na	potrzebę	ustawicznego	rozwijania	swoich	
kompetencji,	ale	również	zainspiruje	do	podejmowania	wyzwań	w	tym	zakresie.

          Beata Pabian
	 	 	 	 	 	 	 	 dyrektor	W-MODN	w	Elblągu
	 	 	 	 	 	 	 									konsulant	ds.	kadry	kierowniczej
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	 Rozpoczęta	w	1989	roku	transformacja	ustrojo-
wa		zapoczątkowała	także	przemiany	w	oświacie.	
W	2014	roku	mija	25	lat	od	odejścia	od	systemu	
szkoły	tradycyjnej	i	autorytarnej	oraz	przystąpienia	
do	 jej	unowocześnienia	 i	przystosowania	do	wy-
mogów	życia	współczesnego.	Zmiany	w	oświacie	
potoczyły	się	lawinowo	-	od	symbolicznej	decyzji		
w	roku	szkolnym	1990/91,	w	którym	z	planu	zajęć	
zniknął	 obowiązkowy	 język	 rosyjski,	 a	 pojawiła	
się	religia	do	zmian		w	ideologii	i	założeniach		pro-
cesu	edukacji,	w	szczególności	w	zakresie	celów,	
treści,	metod	i	organizacji	kształcenia.	
	 Pierwszą	zmianą	w	systemie	oświaty	była	usta-
wa	 z	 1991	 r.,	 która	 określiła	 społeczność	 szkoły	
jako	 wspólnotę	 uczniów,	 nauczycieli	 i	 rodziców																						
i	 usytuowała	 ich	 na	 prawach	 współgospodarzy.	
Ustawa	legalizowała	niepubliczne	placówki	oświa-
towe	prowadzone		przez	osoby	fizyczne	i	prawne:	
stowarzyszenia,	fundacje,	spółki.	Wprowadzała	au-
tonomię	szkół	i	rad	pedagogicznych,	konkursowe	
wyłanianie	dyrektorów,	którzy	otrzymali		znaczną	
autonomię	 w	 podejmowaniu	 różnych,	 ważnych	
dla	funkcjonowania	szkoły	decyzji	(np.	to	dyrek-
tor	decyduje	o	zatrudnianiu	i	zwalnianiu	nauczy-
cieli	 i	 innych	 pracowników	 szkoły).	Rozszerzała	
kompetencje	 społecznych	 organów	 zarządzania	
placówkami	–	Rad	Rodziców,	Rad	Szkół.	Usank-
cjonowano	także	prawo	do	nauki	poza	szkołą.		Od-
stąpiono	od	jednakowych	dla	wszystkich	uczniów	
programów	 i	podręczników,	co	oznaczało,	 iż	na-
uczycielom	zagwarantowano	swobodę	 ich	wybo-
ru.	W	1996		nastąpiło	przejęcie	placówek	oświa-
towych	przez	jednostki	samorządu	terytorialnego:	
gminy,	powiaty	i	w	niewielkim	stopniu	(dotyczyło	
to	 szkół	 specjalistycznych	 o	 ponadregionalnym	
zasięgu)	przez	 samorządy	wojewódzkie.	Oddzie-
lono	 funkcje	 organu	 prowadzącego	 (samorządu)	
od	nadzoru	pedagogicznego	(kurator		oświaty).	
Prawdziwa	 rewolucja	 w	 reformowaniu	 oświaty	
nastąpiła	1	września	1999	roku.	Reforma	struktu-
ralna	zmieniła	obowiązujący		od	1968	roku		dwu-
stopniowy		system		szkolnictwa	w	strukturę	trzy-
stopniową.	Dotychczasowa	ośmioklasowa	 szkoła	
podstawowa	została	zastąpiona	sześcioma	klasami.	
W	tym	samym	czasie	utworzono	3-letnie	gimnazja,	

których	ukończenie	zamyka	cykl	ogólnego	kształ-
cenia	obowiązkowego.		Po	ukończeniu	gimnazjum	
uczniowie	mogą		kontynuować	naukę	w			3-letnich	
liceach	ogólnokształcących,	3-letnich	liceach	pro-
filowanych,	 3-4-letnich	 technikach	 zawodowych	
oraz	 2-3-letnich	 zasadniczych	 szkołach	 zawodo-
wych.	Wprowadzono	nowe	programy	i	podręczni-
ki.	Zmienił	się	system	oceniania	uczniów	poprzez	
ocenianie	wewnętrzne	i	ocenianie	zewnętrzne.	
Wprowadzenie	systemu	zewnętrznych	egzaminów	
spowodowało	zmianę	organizacji	egzaminowania.	
Z	dniem	1	stycznia	1999	r.	na	mocy	ustawy	z	dnia	
25	lipca	1998	r.	powołano	Centralną	Komisję	Eg-
zaminacyjną	oraz	komisje	okręgowe	bezpośrednio	
odpowiadające	 za	 przygotowywanie	 i	 organizo-
wanie	zewnętrznego	systemu	oceniania	na	obsza-
rze	 objętym	 ich	 działalnością.	W	 Polsce	 istnieje	
osiem	 Okręgowych	 Komisji	 Egzaminacyjnych.	
Do	Głównych	zadań	CKE	należy	przygotowywa-
nie	pytań,	zadań	i	testów	oraz	ustalanie	zestawów	
do	przeprowadzania	sprawdzianu	w	ostatnim	roku	
nauki	 w	 szkole	 podstawowej,	 egzaminu	 gimna-
zjalnego,	 egzaminu	 maturalnego,	 egzaminu	 po-
twierdzającego	kwalifikacje	zawodowe	i	egzami-
nu	potwierdzającego	kwalifikacje	w	zawodzie	oraz	
egzaminów	eksternistycznych.	Zadaniem	CKE	jest	
również	koordynowanie	działalności	okręgowych	
komisji	 egzaminacyjnych	 oraz	 nadzorowanie	 ich	
prac	 związanych	 z	 opracowywaniem	 propozycji	
zestawów	zadań,	pytań	 i	 testów	do	sprawdzianu,	
egzaminu	 gimnazjalnego,	 egzaminu	 maturalne-
go,	 egzaminów	 zawodowych	 oraz	 egzaminów	
eksternistycznych,	 a	 także	 nadzorowanie	 prac	
związanych	 z	 ich	 przeprowadzaniem	 i	 ocenia-
niem	przez	okręgowe	komisje	egzaminacyjne	prac																																																																				
egzaminacyjnych,	w	celu	zapewnienia	jednolitości	
i	działań	wykonywanych	przez	okręgowe	komisje	
egzaminacyjne	 oraz	 porównywalności	 wyników	
sprawdzianu,	 egzaminów	 i	 egzaminów	 eksterni-
stycznych.
		 W	ostatnim	roku	nauki	w	szkole	podstawowej			
i	w	gimnazjum	uczniowie	przystępują	odpowied-
nio	 do	 zewnętrznego	 sprawdzianu	 lub	 do	 egza-
minu	 gimnazjalnego.	 Przystąpienie	 do	 nich	 jest	
warunkiem	niezbędnym	do	ukończenia	wymienio-

Trochę	historii	o	reformowaniu	oświaty	
w	ostatnich	25	latach	(1989-2014)

Beata Pabian 
dyrektor	W-MODN	w	Elblągu,	
konsultant	ds.	kadry	kierowniczej.

Maria	Kubacka	
wieloletni	konsultant	ds.	historii	w	W-MODN	w	Elblągu,	

ekspert	Centralnej	Komisji	Egzaminacyjnej.
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nych	szkół.	Egzamin	maturalny	organizowany	jest	
po	ukończeniu	szkoły	ponadgimnazjalnej	według	
zasad	określonych	ustawą,	podobnie	jak	egzamin	
potwierdzający		kwalifikacje	zawodowe	i	egzamin		
potwierdzający	kwalifikacje	w	zawodzie	oraz	eg-
zamin	eksternistyczny.
Udrożniono	 system	 przyjmowania	 uczniów	 do	
szkół	wyższych	poprzez	rezygnację	z	egzaminu	na	
wyższe	uczelnie.	Zdana	matura	i	uzyskany	wynik	
procentowy	jest	przepustką	do	niemal	wszystkich	
uczelni.	 Wprowadzono	 szereg	 zmian	 dostoso-
wanych	 do	 poziomu	 szkolnictwa	 państw	Europy	
Zachodniej.	Do	programu	nauczania	wprowadzo-
no	nowoczesne	systemy	 	 informacyjne	 i	pomoce		
naukowe,	 np.	 komputery	 podłączone	 do	 Interne-
tu,	 telewizję	 	 czy	multimedia.	 Reforma	 edukacji	
wprowadziła	nowe	treści,	nowe	ścieżki	edukacyj-
ne	 i	 nowe	 sposoby	 nauczania.	 Utworzono	 bądź	
zreformowano	organy	odpowiedzialne	za	kontrole	
i	doskonalenie	kadr	nauczycielskich.
Nastąpiły	zmiany	w	systemie	awansu	zawodowe-
go	nauczycieli.	Wyróżniono	następujące	szczeble:	
nauczyciel	 stażysta,	 kontraktowy,	 mianowany,	
dyplomowany.	Staż	trwa	od	roku	do	trzech	lat	w	
zależności	od	szczebla	awansu.	Dorobek	zawodo-
wy	nauczycieli	 poddawany	 jest	 ocenie	 ze	 strony	
komisji,	odpowiednio	egzaminacyjnych	lub	kwa-
lifikacyjnych,	 które	 dokonują	 tej	 oceny	 według	
jednolitych	 i	 powszechnych	 kryteriów,	 określo-
nych	w	 rozporządzeniu	Ministra	 Edukacji	Naro-
dowej	i	Sportu	z	dnia	1	grudnia	2004	r.	w	sprawie	
uzyskiwania	 stopni	 awansu	 zawodowego	 przez	
nauczycieli.	 Określona	 komisja	 ocenia	 jakość	
rozwoju	 zawodowego	 nauczyciela.	W	 tej	 ocenie	
obok	 kryteriów	 	 formalnych:	 dyplomy	 ukończe-
nia	 studiów,	 zaświadczenia	 o	 odbytych	 kursach,	
zaświadczenia	o	udziale	w	konferencjach	itd.	na-
stępuje	ocena	jakości	pracy	nauczyciela.	Wprowa-
dzenie	awansu	zawodowego	wymusiło	podnosze-
nie	przez	nauczycieli	kwalifikacji,	podejmowanie	
studiów	podyplomowych	i	innych	form	dokształ-
cenia.	Nastąpiło	zjawisko	powszechnego	i	perma-
nentnego	 dokształcania	 się	 kadry	 pedagogicznej.	
Upowszechniła	się			dwuprzedmiotowość.
	 Reforma	 edukacji	 spowodowała	 odejście	 od	
tradycyjnego	 sposobu	 oceniania.	 Rozporządze-
nie	MEN	z	 1999	 r.	 zobowiązało	 	 nauczycieli	 do	
rozpoznawania	poziomu	postępów	w	opanowaniu	
przez	 ucznia	 wiadomości	 i	 umiejętności	 w	 sto-
sunku	 do	 wymagań	 edukacyjnych	 wynikających																							
z	programów	nauczania.	W	każdej	szkole	powstał	
wewnętrzny	 system	 oceniania,	 klasyfikowania									

i	promowania	uczniów.	
Z	 kryteriami	 stosowanymi	 przy	 określaniu	 po-
szczególnych	 kompetencji	 muszą	 być	 zapoznani	
zarówno	 rodzice,	 jak	 i	 uczniowie.	 Jest	 to	 waru-
nek	niezbędny	do	ukierunkowania	pracy	w	domu												
i	w	 szkole	 aby	 była	 spójna	 z	 działaniami	 ucznia	
i	nauczyciela.	Ocenianie	w	ciągu	roku	bieżących	
postępów	ucznia	powinno	być	ocenianiem	sprzy-
jającym	jego	rozwojowi	i	dającym	mu	wsparcie.	
	 Kolejnym	ważnym	rozporządzeniem	było	Roz-
porządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	
23	 grudnia	 2008	 w	 sprawie	 wprowadzania	 pod-
stawy	 programowej	 wychowania	 przedszkolne-
go	 oraz	 kształcenia	 ogólnego	 w	 poszczególnych	
typach	szkół.	Dziennik	Ustaw	z	dnia	15	stycznia	
2009	r.,	Nr	4,	poz.17.	
	 Od	 roku	 szkolnego	 2009/2010	 nowa	 refor-
ma	 programowa	 wprowadziła	 radykalne	 zmiany										
w	systemie	kształcenia.	Autorzy	podstawy	dołoży-
li	wszelkich	starań,	by	zdefiniowany	w	niej	zakres	
treści	 był	 możliwy	 do	 opanowania	 przez	 ucznia					
o	 przeciętnych	 uzdolnieniach.	 Nie	 wyklucza	 to	
poszerzania	 zakresu	 nauczanych	 treści	 –	 podsta-
wa	zobowiązuje	nauczyciela	do	wzbogacania	i	po-
głębiania	treści	nauczania	stosownie	do	uzdolnień	
jego	uczniów.	W	podstawie		programowej	zostały	
opisane	 cele	 oraz	 treści	 kształcenia	 dla	 każdego	
przedmiotu	i	każdego	etapu	edukacyjnego:	etap	I	
-	edukacja	wczesnoszkolna;	etap	II	-	klasy	IV-VI	
szkoły	 podstawowej;	 etap	 III	 –	 gimnazjum;	 etap	
IV	-	szkoła	ponadgimnazjalna.	
Podstawa	programowa	określiła:
•	wiadomości,	które	uczniowie	powinni	zdobyć,
• umiejętności,	które	uczniowie	powinni	opanować,
•	postawy,	które	szkoła	u	uczniów	powinna	kształ-
tować.
Dla	każdego	przedmiotu	zostały	wydane	jednolite			
w	swej	strukturze		podstawy	programowe,	w	któ-
rych	opisane	zostały:	cele	kształcenia	sformułowa-
ne	w	języku	wymagań	ogólnych,	treści	nauczania	
oraz	 oczekiwane	 umiejętności	 uczniów	 sformu-
łowane	w	 języku	wymagań	 szczegółowych.	Wy-
magania	 te	 stanowią	 jedyną	 podstawę	 oceniania	
na	egzaminach	zewnętrznych.	Potraktowano	czas	
nauki	w	 gimnazjum	 oraz	w	 szkole	 ponadgimna-
zjalnej	jako	spójny	programowo,	6-letni	(w	techni-
kum:	7-letni)	okres	kształcenia.	W	okresie	tym	naj-
pierw	wyposaża	się		uczniów	we	wspólny,	solidny	
fundament	 wiedzy	 ogólnej,	 następnie	 znacznie	
pogłębia	się		tę	wiedzę	w	zakresie		odpowiadają-
cym	 indywidualnym	 zainteresowaniom	 i	 predys-
pozycjom	 każdego	 ucznia.	 Realizacja	 wspólne-
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go	 fundamentu	 wiedzy	 ogólnej	 ma	 odbywać	 się																																																																														
w	 gimnazjum	 i	 w	 szkole	 ponadgimnazjalnej.	W	
liceum	lub	technikum	każdy	uczeń	do	matury	uczy	
się	 obowiązkowych	 przedmiotów	 maturalnych:		
języka	 polskiego,	 języków	 obcych	 i	 matematy-
ki.	Może	wybrać		kilka	(od	2	do	4)	przedmiotów,	
których	będzie	się	uczył	w	zakresie	rozszerzonym						
w	znacznie	większej	liczbie	godzin,	(jako	rozsze-
rzenie	może	wybrać	także	język	polski,	język	obcy	
lub	matematykę).
	 Nowy	 ramowy	 plan	 nauczania	 jest	 bardziej	
elastyczny	ponieważ	określa	minimalną	liczbę	go-
dzin	przeznaczonych	na	realizację	każdego	przed-
miotu	 w	 całym	 cyklu	 kształcenia,	 zamiast	 -	 jak	
dotychczas	 -	 określać	 tygodniową	 liczbę	 godzin.	
Możliwość	 nierównomiernego	 rozłożenia	 godzin	
w	 trakcie	 roku	 szkolnego	 można	 wykorzystać																																																														
w	celu	zorganizowania	całych	dni	nauki	poza	szko-
łą.	 Szczególny	 nacisk	 położono	 na	 zaspakajanie	
indywidualnych	 potrzeb	 uczniów,	 udzielając	 im	
pomocy	w	przezwyciężaniu	trudności,	rozwijaniu	
zdolności,	 pogłębianiu	 zainteresowań.	 Podobnie	
jak	dotychczas	nauczyciel	ma	prawo	wyboru	pod-
ręcznika	spośród	podręczników	dopuszczonych	do	
użytku	szkolnego	przez	Ministra	Edukacji	Narodo-
wej.	Minister	Edukacji	Narodowej	nie	dopuszcza	
już	do	użytku	szkolnego	programów	wychowania	
przedszkolnego	i	programów	nauczania.	Program	
nauczania	 opracowuje	 nauczyciel	 samodzielnie	
bądź	we	współpracy	z	innymi	nauczycielami	albo	
przedstawia	 dyrektorowi	 szkoły	 program	 opra-
cowany	przez	 innego	autora	wraz	 z	dokonanymi	
przez	siebie	modyfikacjami.	Kalendarz	wdrażania	
w	szkołach	zmian	programowych	został	rozłożony	
do	2017	roku.
	 W	 czasie	 ostatniego	 dwudziestopięciolecia	
Warmińsko–Mazurski	 Ośrodek	 Doskonalenia	
Nauczycieli	 w	 Elblągu	 towarzyszył	 nauczycie-
lom	 wspierając	 ich	 we	 wszystkich	 dziedzinach	
opisanych	przemian.	Stanowczo	 i	konsekwentnie	
rozwijał	 się	 pod	względem	merytorycznym	 i	 or-
ganizacyjnym.	Wspierał	szkoły	we	wprowadzaniu	
zadań	wynikających	z	założeń	reformy.	Prawnicze	
sformułowania	 zawarte	w	 aktach	prawnych	kon-
sultanci	 W-MODN	 w	 Elblągu	 przekształcali	 na	
język	 praktyki.	 Ponieważ	 dotychczasowa	 jakość	
funkcjonowania	 szkół	 przestała	 być	 satysfakcjo-
nująca,	najważniejszą	sprawą	dla	państwa	polskie-
go,	ale	również	dla	Ośrodka	stała	się	realizacja	za-
łożeń	reformy	związanych	z	filozofią	ich	jakości.	
Ośrodek	dbał	również	o	jakość	swoich	usług	i	27	
lipca	2005	roku	otrzymał	akredytację.	

Wcześniej	 wprowadzone	 reformy	 w	 polskiej	
oświacie	 zmieniły	 także	 założenia	 tzw.	 kultury	
pedagogicznej.	 Dialog	 pomiędzy	 uczniem	 a	 na-
uczycielem	zaczął	opierać	się	na	założeniach	wza-
jemnej	 podmiotowości.	 O	 tym	 aspekcie	 reformy	
konsultanci	 Ośrodka	 informowali	 nauczycieli	 na	
każdym	szkoleniu.	
	 Kolejnym	ważnym	 etapem	wprowadzania	 re-
formy	w	 szkołach	 były	 lata	 2007-2010.	Konsul-
tanci	W-MODN	w	Elblągu	 skupili	 się	 	wówczas	
na	 zmianach	 programowych	 w	 odniesieniu	 do	
wszystkich	 szczebli	 kształcenia	 i	 różnych	 rodza-
jów	szkół.	
	 Przez	cały	ten	okres	towarzyszyła	nam	potrze-
ba	zmian.	Trwa	ona	również	do	dnia	dzisiejszego.		
Z	naszych	szkoleń	skorzystało	 już	kilkaset	 tysię-
cy	nauczycieli,	dyrektorów	i	innych	pracowników	
oświaty.	 	Realizujemy	różnorodne	projekty	 także	
i	 te	międzynarodowe.	Od	wielu	lat	organizujemy	
kursy	kwalifikacyjne,	kursy	nadające	uprawnienia,	
kursy	doskonalące	a	wspólnie	z	PWSZ	w	Elblągu	
studia	podyplomowe.	
	 Oferowane	przez	nasz	Ośrodek	kompleksowe	
wspomaganie	 szkół	 i	 placówek	 oświatowych	 to	
kolejny	istotny	obszar	naszej	pracy	od	2012	roku.	
Kompleksowym	wspomaganiem	objęliśmy	już	kil-
kadziesiąt	szkół	w	naszym	województwie.	Druga	
z	 form	wspomagania	pracy	szkoły	organizowana	
przez	nasz	Ośrodek	polega		na		prowadzeniu	sieci	
współpracy	i	samokształcenia	dla	nauczycieli.	Or-
ganizujemy	sieci	przedmiotowe	i	tematyczne.
	 W	ramach	nowego	rozporządzenia	realizujemy	
kierunki	 polityki	 oświatowej	 państwa.	 Placówka	
nasza	 wspiera	 szkoły	 i	 nauczycieli	 w	 realizacji	
podstawy	 programowej,	 w	 tym	m.in.	 w	 opraco-
wywaniu	 programów	 nauczania,	 w	 diagnozowa-
niu	 potrzeb	 uczniów	 i	 indywidualizacji	 procesu	
nauczania	 i	 wychowania.	 Ośrodek	 współpracuje	
z	organizacjami	mniejszości	narodowych	i	etnicz-
nych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	
regionalnym.	
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W-MODN	w	Elblągu

Doskonalący	się	nauczyciel	
Wprowadzenie
	 Największy	wysiłek	poprawy	jakości	szkoły	po-
lega	 na	 doskonaleniu	 nauczycieli,	 będących	 naj-
istotniejszym	i	najbardziej	kosztownym	elementem	
systemu	szkolnego.	Poprawa	skuteczności	i	wyrów-
nanie	jakości	kształcenia	zależą	w	dużym	stopniu	
od	 stworzenia	 warunków,	 w	 których	 w	 zawodzie	
nauczyciela	zechcą	pracować	osoby	kompetentne,	
ich	praca	będzie	miała	wysoką	jakość,	a	wszyscy	
uczniowie	będą	mieli	równy	dostęp	do	nauczania	
wysokiej	jakości.
	 	 	 	 	 			(OECE,2005)					
                      
	 Raport	Organizacji	Współpracy	Gospodarczej														
i	Rozwoju	poświęcony	kwestii			rozwoju	i	utrzyma-
nia	w	 zawodzie	 skutecznych	nauczycieli	 prezen-
tuje	ogólnoświatową	dbałość	o	jakość	w	szkołach	
i	przedstawia	jej	zależność	od	pracy	nauczyciela.	
Tendencja	 podnoszenia	 standardów	 nauczania								
i	uczenia	zmusza	wszystkich	nauczycieli	oraz	de-
cydentów	do	poszukiwań	nowych	rozwiązań	me-
todycznych,	 organizacyjnych	 oraz	 umiejętności	
zwalczania	wykrywanych	niedociągnięć.
	 Rozwój	 zawodowy	pracownika	 związany	 jest	
ściśle	z	systematycznym	pogłębianiem	umiejętno-
ści	i	zdobywaniem	nowej	wiedzy	w	zakresie	wy-
konywanych	i	powierzonych	mu	zadań.	Efektyw-
ność	 pracy	w	 zawodzie	 nauczycielskim	wymaga	
modyfikowania	stosowanych	metod	 i	 form	pracy	
i	podwyższania	kwalifikacji	podstawowych.	Tym	
celom	właśnie	podporządkowany	jest	system	do-
skonalenia	nauczycieli,	mający	wspierać	nauczy-
cieli	 czynnych	zawodowo	w	 ich	 indywidualnych	
preferencjach	rozwojowych	oraz	dostarczyć	zain-
teresowanym	propozycji	szkoleniowej.	
	 System	doskonalenia	tej	grupy	zawodowej	nie	
jest	stały,	lecz	ulega	ciągłym	przeobrażeniom,	od-
powiadając	 na	 potrzeby	 środowiska,	 w	 zależno-
ści	od	preferencji	ogólnopolskich,	wojewódzkich	
i	 lokalnych.	 Pojawiające	 się	 nowe	 zagadnienia	
edukacyjne	oraz	zjawiska	społeczne	zmuszają	na-
uczycieli	 do	 poszukiwań	 wiedzy	 i	 umiejętności															
z	nowych	obszarów.

1.	Modele	i	kierunki	doskonalenia	za-
wodowego
	 Józef	Rusiecki	(1999)	pisze	o	dwóch	modelach	
doskonalenia	zawodowego	realizowanych	w	Pol-
sce	i	innych	krajach	europejskich.	Model	pierwszy	

przedstawia	 nauczyciela,	 który	 sam	 jest	 inicja-
torem	 swojego	 doskonalenia	 i	 szuka	możliwości	
realizacji	swoich	zamiarów.	Model	drugi	zakłada,	
że	 inicjatorem	 doskonalenia	 danego	 nauczyciela	
jest	 pracodawca	 (dyrektor	 placówki,	 organ	 pro-
wadzący	 szkołę,	 państwo),	 proponując	 nauczy-
cielowi	 różne	 formy	 doskonalenia	 i	 decydując																																				
o	jego	udziale.	Szeroko	na	ten	temat	pisze	Christo-
pher	Day	 (2004),	 zajmując	 się	 bardzo	wnikliwie	
zagadnieniem	 rozwoju	 zawodowego	 nauczycie-
la.	 Oba	modele	 umożliwiają	 realizację	 istotnych	
dla	doskonalenia	 tej	grupy	zawodowej	 tendencji,	
mieszczących	 się	w	priorytecie	polityki	oświato-
wej	Wspólnoty	Europejskiej.
	 R.	Pachociński	(1994)	zwraca	uwagę	na	kilka	
istotnych		kierunków	ujętych	w	ww	priorytecie	-	
aktualnych	 również	obecnie.	Z	mojego	doświad-
czenia	wynika,	że	szczególnie	istotne	jest:
–	 stosowanie	różnego	rodzaju	bodźców,	by	uczy-
nić	 doskonalenie	 integralnym	 składnikiem	 życia	
nauczycieli,	np.	wprowadzenie	procedury	awansu	
zawodowego	z	koniecznością		planowania	własne-
go	rozwoju	zawodowego	uwzględniającego	udział	
w	zewnętrznych	formach	doskonalenia	i	dokształ-
cania;
–	 nakładanie	na	 szkoły/placówki	obowiązku	or-
ganizacji	 doskonalenia	 nauczycieli,	 np.	 poprzez	
opracowywanie	 przez	 kadrę	 kierowniczą	 szkół									
i	placówek	planów	wewnątrzszkolnego	doskona-
lenia	 nauczycieli	 na	 poziomie	 danej	 szkoły/pla-
cówki,	 uwzględniającego	 ogłoszone	 przez	 samo-
rząd	lokalny	priorytety	tematyczne;
–	 wprowadzenie	rozwiązań	systemowych	np.	po-
przez	 umożliwienie	 dyrektorom	 dofinansowania	
szkoleń	 indywidualnym	 nauczycielom	 oraz	 całej	
radzie	pedagogicznej;
–	 programowe	 doskonalenie	 przez	 placówki	 re-
alizujące	zadania	MEN,	np.	objęcie	szkoleniami:	
konsultantów	 z	 placówek	 doskonalenia,	 wizyta-
torów	 kuratoriów	 oświaty,	 pracowników	 samo-
rządów	odpowiedzialnych	za	rozwój	nauczycieli,	
przez		Ośrodek	Rozwoju	Edukacji	w	Warszawie.
 
2.	Samokształcenie
	 W	 zawód	 nauczyciela	 wpisuje	 się	 aktywność	
samokształceniowa,	 która	 według	W.	 Prokopiuk	
(1995)	jest	przejawem	twórczej	podmiotowej	po-
stawy	w	sferze	zawodowej	i	poza	nią.	
Charakteryzuje	 się	 refleksyjnym	 podejściem	 do	
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realizowanych	działań	oraz	określoną	filozofią	ży-
ciową	zainteresowanego.	
Przyczyny	podejmowania	samokształcenia	są	różne.
	 Pierwsza	związana	jest	z	potrzebą	podnoszenia	
umiejętności	 zawodowych	 (kreatywnego	 myśle-
nia,	 szybkiego	 rozwiązywania	 problemów,	 wy-
miany	doświadczeń	zawodowych,		podejmowania	
dyskusji	na	 temat	 innowacyjnych	 rozwiązań	me-
todycznych).To	 postawa	 identyfikowania	 się	 ze	
środowiskiem	i	zawodem	przez	nauczycieli	profe-
sjonalistów.	Nauczyciele	w	ten	sposób	zmotywo-
wani	są	stałymi	klientami	placówek	doskonalenia,	
wpływającymi	na	podnoszenie	jakości	pracy	kon-
sultantów	i	doradców	metodycznych.	To	refleksyj-
ni	praktycy,	nielubiący	rutyny.	
Druga	 przyczyna	 jest	 prozaiczna	 -	wynika	 z	 po-
czucia	zagrożenia	utratą	pracy	z	powodu	własnych	
niekompetencji.	Nauczyciele	o	takiej	postawie	są	
okazjonalnymi	klientami	ośrodków	doskonalenia.
Zaprezentowany	podział	nie	 jest	 tak	ostry	w	rze-
czywistości	oświatowej.	Na	dodatkowe	zróżnico-
wanie	 wpływa	 wiele	 czynników,	 np.	 staż	 pracy,	
doświadczenie	 zawodowe	 i	 życiowe,	 przebieg	
kariery	 zawodowej,	 sytuacja	 rodzinna,	 miejsce	
zatrudnienia.	Obie	grupy	wymagają	wspomagania	
rozwoju	zawodowego	z	zastosowaniem	odpowied-
nio	dobranych	metod	i	zakresów	problemowych.

3.	Kształcenie	-		dokształcanie	-	do-
skonalenie	
Niezwykle	 trafnie	opisuje	rozwój	nauczyciela	 ja-
ko,,stawanie	się	osobą”	R.	Kwaśnica	(1994).	Jego	
zdaniem	 nie	 powinno	 się	 rozdzielać	 kształcenia,	
dokształcania	i	doskonalenia	nauczycieli,	lecz	my-
śleć	całościowo	o	wspomaganiu	ich	rozwoju.	Zda-
niem	autora	decyduje	o	tym	fakt,	iż	w	przypadku	
nauczyciela	 nie	możemy	mówić	 o	 pełnym	 przy-
gotowaniu	zawodowym,	 tak	 jak	np.	w	zawodach	
technicznych.	
Proces	 ten	 rozpoczyna	ukończenie	 studiów	dają-
ce	wykształcenie	podstawowe.	Podtrzymuje	pod-
noszenie	 wykształcenia	 poprzez	 dokształcanie														
i	doskonalenie	zawodowe	w	czasie	wykonywania	
zawodu.	Dopełnia	własny	wysiłek	nauczyciela	nad	
zrozumieniem i zmienianiem siebie poprzez samo-
refleksję	prowadzącą	do	przemian	osobowości.
,,Nauczyciel	 staje	 się	 nauczycielem,	 wykonując	
swój	 zawód”.	 Idea	 ta	 zakłada,	 iż	 nauczyciel	 nie	
może	 być	 do	 swej	 pracy	w	 pełni	 przygotowany,	
ponieważ	 nie	 składa	 się	 z	 	 zamkniętego	 zbioru	
wiedzy	i	umiejętności.	Dokonując	analizy	działań	
podejmowanych	 przez	 czynnego	 zawodowo	 na-

uczyciela,	możemy	stwierdzić,	iż		działa	on	w	sy-
tuacjach	niepowtarzalnych.	Już	sama	osoba	ucznia,	
jako	jednostki	 indywidualnej	wpływa	na	twórcze	
zachowanie	 nauczyciela.	Wchodzenie	w	 interak-
cje	z	uczniem	powoduje,	że	nauczyciel	staje	przed	
sytuacją	nową,	nawet	jeśli	jest	ona	mniej	lub	bar-
dziej	 znaną	 z	 jego	wcześniejszych	 doświadczeń.	
Nie	można	z	góry	przewidzieć	przed	jakim	zada-
niem	 postawi	 nauczyciela	 uczeń.	 Dodatkowym	
obciążeniem	 jest	 nieustanny	 nieprzewidywalny	
dialog	 prowadzony	 przez	 nauczyciela	 z	 uczniem	
wymagający	umiejętności		społecznych.
Pomimo	całościowego	 traktowania	wspomagania	
nauczycieli	w		ich	rozwoju	zawodowym,	nie	moż-
na	do	końca	 zgodzić	 się	 na	 łączenie	 kształcenia,	
dokształcania	i	doskonalenia.	Wydaje	się,	że	każdy	
z	tych	procesów	ma	inne	cele	i	sposoby	realizacji.	
Kształcenie	wyposaża	kandydatów	na	nauczycie-
li	w	pełne	kwalifikacje	zawodowe.	Dokształcanie	
uzupełnia	 te	 kwalifikacje	 prowadząc	 do	 pełnego	
przygotowania	 zawodowego.	 Doskonalenie	 do-
starcza	wiedzy	i	umiejętności	pozwalającej	wzbo-
gacać	 pełne	 kwalifikacje	 zawodowe	 i	wykraczać	
poza	nie.	
Poszukujący	 nauczyciel	 umiejętnie	 korzysta														
z	 wszystkich	 możliwości	 zawodowego	 rozwoju,	
ponieważ	ma	faktycznie	zdiagnozowane	zaintere-
sowania	i	precyzyjnie	zaplanowane	działania.

Podsumowanie:
Jeśli	 zachowane	 zostaną	 zasady,	 że	 dyrektorzy	
szkół/placówek	 z	 wielką	 starannością	 podejdą							
do	 tworzenia	 planów	 doskonalenia	 zawodowego	
nauczycieli:
-	 dokonując	 faktycznej	 diagnozy	 potrzeb	 w	 tym	
zakresie	w	swojej	szkole,
-	 biorąc	pod	uwagę	 indywidualne	plany	 rozwoju	
zawodowego	pracowników,
-	stopień	awansu	zawodowego,
-	 uzgadniając	 propozycje	 z	 grupami	 nauczycieli	
poszczególnych	przedmiotów,
-	 uświadamiając	 priorytety	 i	 kierunki	 rozwoju	
szkoły	radzie	pedagogicznej,
to	 obecnie	 wprowadzana	 formuła	 doskonalenia	
zawodowego	nauczycieli	polegająca	na	komplek-
sowym	wspomaganiu	szkół	i	placówek	w		rozwo-
ju,	 powinna	 przynieść	 efekty	 służące	 budowaniu		
nowej	jakość		pracy	w	szkole/placówce.
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Analiza	czy	interpretacja	wyniku	egzaminu	
zewnętrznego?

	 Nowoczesny	nauczyciel	musi	umieć	korzystać			
z	ogromu	informacji	opisujących	wyniki	jego	pra-
cy.	Informacje	takie	niosą	między	innymi	egzami-
ny	 zewnętrzne.	 Bardzo	 często	 analiza	 wyników	
egzaminów	 zewnętrznych	 sprowadza	 się	 do	wy-
druku	 i	 prezentacji	 danych	 statystycznych.	 Uzy-
skuje	 się	 je	 poprzez	 zastosowanie	 odpowiednich	
aplikacji	 przygotowanych	 przez	 instytucje	 syste-
mu	egzaminów	zewnętrznych	(głównie	OKE)	lub	
placówki	doskonalenia	nauczycieli1.	Uzyskane	 tą	
drogą	 informacje	są	niezwykle	ważne,	ale	 stano-
wią	 dopiero	 podstawę	 do	 interpretacji	 wyników	
prowadzących	 do	 poprawy	 systemu	 nauczania.	
Artykuł	 niniejszy	 traktuje	 o	 tej	właśnie	 sprawie.	
Refleksja	 nad	wynikami	uczniów	 systemie	 egza-
minów	 zewnętrznych	 powinna	 być	 dokonywa-
na	 w	 szkole	 z	 udziałem	 grona	 pedagogicznego																				
z	 uwzględnieniem	 specyfiki	warunków,	w	 jakich	
szkoła	 funkcjonuje.	 Analizy	 osiągnięć	 uczniów	
powinny	 wskazać	 nam	 te	 obszary	 pracy	 szkoły,	
które	 można	 udoskonalić.	 Podjęcie	 analiz	 wiąże	
się	z	wysiłkiem	wszystkich	nauczycieli	w	szkole,	
a	nie	 jak	 to	 czasem	bywa	przez	mały	 zespół	 lub	
jedną	osobę	matematyka	czy	informatyka.	
	 Ważne	 jest	 także,	by	odróżniać	od	siebie	pro-
ces	analizy	i	interpretacji.	Analiza zawiera w so-
bie	wszystkie	elementy	związane	z	działaniami	na	
tzw.	surowych	wynikach	egzaminacyjnych,	które	
prowadzą	nas	do	postawienia	wniosków	dotyczą-
cych	 przebiegu	 danego	 procesu	 edukacyjnego,	

zaobserwowania	 pewnych	 faktów.	 Interpretacja 
to	pójście	krok	dalej,	w	stronę	poszukiwania	wy-
jaśnień,	 przyczyn,	 które	 leżą	u	podstaw	zaobser-
wowanych	zjawisk.	Dobre	odgadnięcie	przyczyn	
niskich	wyników	uczniowskich	może	dać	 szkole	
możliwości	 podjęcia	 działań,	 które	 dadzą	 popra-
wę	 wyniku	 w	 następnych	 latach.	 Identyfikacja	
przyczyn	leżących	u	podstaw	wysokich	wyników							
egzaminacyjnych,	będących	pod	kontrolą	 szkoły,	
pozwala	 jej	 na	 utrzymywanie	 wysokich	 wyni-
ków	w	następnych	latach.	Jednak, co istotne, nie 
można dobrze określić przyczyn bez właściwie 
przeprowadzonych analiz.	Dlatego	bardzo	waż-
ne	jest,	by	każda	analiza	była	prowadzona	zgodnie	
z	regułami	sztuki,	ale	równocześnie,	by	była	ona	
zakończona	interpretacją	i	wnioskami	dotyczący-
mi	przyczyn,	które	mogły	wpłynąć	na	dane	wyni-
ki.
	 Najogólniej	 mówiąc	 podstawowe	 założenia	
metodologiczne	 do	 szkolnej	 analizy	 wyników	
sprawdzianu	 sprowadzają	 się	 do	 następujących	
działań:
•	 O	 osiągnięciach	 uczniów	 będziemy	wniosko-
wać	na	podstawie	współczynników łatwości za-
dań	sprawdzających	opanowanie	poszczególnych	
umiejętności	objętych	sprawdzianem	lub	egzami-
nem.	
•	 Podstawą	wnioskowania	o	efektywności	szkol-
nego	 systemu	 kształcenia	 będą	 średnie wyniki 
obliczone dla oddziałów	(klas	szkolnych).	

1	Aplikacje	takie	dla	sprawdzianu	po	kl.	VI,	egzaminu	gimnazjalnego	i	maturalnego	zamieszczane	są	corocznie	na	stronie	internetowej	
W-MODN	w	Elblągu	w	zakładce	Diagnostyka	edukacyjna	(artykuły	i	materiały	do	pobrania)

ska	Oficyna	Nauczycielska,	Wrocław,1994
6.	 Kwieciński	Z.,	Śliwerski	B.,	Pedagogika.	Pod-
ręcznik	akademicki	t.2,	PWN,Warszawa	2007
7.	 Rozporządzenie	MEN	z	 dnia	 29	marca	 2002,	
Dz.	U.	Nr	46	poz.430
8.	 Raport	 Dokształcanie	 i	 doskonalenie	 zawo-
dowe	nauczycieli.	Wykorzystanie	Funduszy	Unii	
Europejskiej	oraz	środków	krajowych,	w	tym	sa-
morządu	 terytorialnego.	Analiza	 funkcjonowania	
placówek	 doskonalenia	 nauczycieli	 oraz	 syste-
mu	 akredytacji	 tych	 ośrodków	 ,MEN,	Warszawa	
2006
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•	 Wartościując	osiągnięcia	danego	oddziału,	bę-
dziemy	jego	wyniki	odnosić	do	wyników szerszej 
populacji.
•	 Interpretując	osiągnięcia	danego	oddziału,	bę-
dziemy	brać	pod	uwagę	uwarunkowania kontek-
stowe,	w	jakich	przebiegało	kształcenie	uczniów.
	 Na	podstawie	 analizy	wyników	egzaminu	 ze-
wnętrznego	 według	 powyższych	 założeń	 można	
podsumować	 pracę	 szkoły.	 Poszczególne	 działa-
nia,	 które	 wykonywaliśmy	 interpretując	 wyniki,	
pokazały	nam	obraz	pracy	szkoły	z	 różnych	per-
spektyw.	 Musimy	 zastanowić	 się	 nad	 dalszymi	
działaniami.	
	 W	 tym	 celu	 wpiszmy	 nasze	 spostrzeżenia													
na	 papierze	 tak,	 by	 móc	 określić	 mocne	 i	 słabe	
strony	pracy	szkoły	oraz	możliwości	 jej	 rozwoju	
lub	zagrożenia	stagnacją.	Można		wskazać	również	
inne	czynniki,	które	wpływają	na	efekty	kształce-
nia,	a	nie	zostały	uwzględnione	na	etapie	wstępnej	
analizy.	Tego	typu	zestawienia	są	często	wykorzy-
stywane	także	poza	systemem	edukacji	–	nazywa	
się	je	wtedy	analizami	SWOT.
	 W	 zestawieniu	 bierzemy	 pod	 uwagę	 głównie	
interpretację	 wyników	 egzaminu	 zewnętrzne-
go,	 które	 przeprowadziliśmy	 do	 tej	 pory.	Można	
oczywiście	odnosić	się	do	innych	czynników,	któ-
re	wpływają	 na	 efekty	 kształcenia,	 a	 nie	 zostały	
uwzględnione	wcześniej.
Mocne strony szkoły
	 Wymieńmy	 tutaj	wszystkie	 te	elementy,	które	
uważamy	 za	mocne	 strony	 szkoły.	Mogą	 być	 to	
zadania,	za	które	uzyskano	w	szkole	wynik	lepszy	
niż	w	gminie	 lub	powiecie,	duża	 liczba	uczniów	
z	 wysokimi	 wynikami.	 Pamiętajmy	 –	 o	 tym,	 co	
jest	mocną	stroną	szkoły	należy	myśleć	odnosząc	
się	do	warunków,	w	jakich	przyszło	jej	pracować.	
Wskazanie	„sukcesów”	może	być	źródłem	satys-
fakcji	dla	nauczycieli	pracujących	w	trudnych	wa-
runkach.
Słabe strony szkoły
	 Wymieńmy	w	tej	części	wszystkie	 te	elemen-
ty,	 które	 uważamy	 za	 słabe	 strony	 szkoły.	Mogą	
być	 to	 zadania	 z	 niskimi	wynikami,	 duża	 liczba	
uczniów	z	niskimi	wynikami.	Pamiętajmy	–	o	tym,	
co	jest	słabą	stroną	szkoły	należy	myśleć	odnosząc	
się	do	warunków,	w	jakich	przyszło	jej	pracować.
Możliwości rozwoju
	 Wpiszmy	 tutaj	 te	czynniki,	które	dobrze	wró-
żą	na	przyszłoroczny	egzamin.	Może	być	 to	 fakt	
polepszania	 się	 wyników	 w	 szkole	 albo	 sukces	
działań	dydaktycznych,	który	miał	poprawić	funk-
cjonowanie	szkoły	i	jej	efekty	kształcenia.
Bariery rozwoju
	 Wymieńmy	tutaj	te	problemy,	które	mogą	suge-
rować	zagrożenia	w	pracy	szkoły	i	niskie	wyniki.	

Mogą	być	to	np.	powtarzające	się	niskie	wyniki	za	
zadania	mierzące	pewien	typ	umiejętności	lub	nie-
powodzenia	w	 działaniach	 dydaktycznych	 nasta-
wionych	 na	 poprawę	wyników	 egzaminacyjnych	
uczniów.
	 W	raporcie	zawierającym	interpretację	wyniku	
egzaminu	zewnętrznego	po	zestawieniu	mocnych	
i	słabych	stron	pracy	szkoły,	jej	szans	i	zagrożeń,	
należy	 zastanowić	 się,	 jakie	 elementy	 wpłynęły	
na	wyniki	uzyskane	w	bieżącym	roku.	Np.	na	sa-
mym	początku	wypiszmy	te	czynniki,	które	ogól-
nie	 mogą	 wpływać	 na	 wynik	 ucznia.	 Może	 być	
ich	bardzo	dużo,	ale	postarajmy	się,	by	wymienić	
wszystkie,	które	przychodzą	nam	do	głowy,	nawet	
te	najmniej	prawdopodobne.
	 Na	liście	czynników	kontekstowych	znajdą	się	
takie,	które	ogólnie	nazywamy	czynnikami	środo-
wiskowo	–	rodzinnymi	(z	jakiej	rodziny	pochodzi	
uczeń,	gdzie	mieszka	i	z	kim	się	wychowuje)	oraz	
indywidualne	 (takie	 jak	 inteligencja	 czy	 tempe-
rament).	 Są	 one	 ważne,	 by	 zrozumieć	 kontekst,												
w	jakim	pracuje	szkoła,	ale	niestety	nie	mamy	na	
nie	wpływu.	Nie	należy	się	zatem	na	nich	skupiać. 
	 Na	 liście	 znajdą	 się	 prawdopodobnie	 także	
czynniki	związane	z	finansowaniem	szkoły	i	jego	
wpływem	na	organizację	pracy	szkoły.	Są	to	kwe-
stie	ważne,	ale	kadra	pedagogiczna	nie	ma	na	nie	
takiego	wpływu,	by	były	one	w	centrum	naszego	
zainteresowania.	Należy	więc	skupić	się	na	czyn-
nikach,	na	które	szkoła	ma	wpływ.	Można	je	po-
dzielić	na	dwie	zasadnicze	grupy:	
•	 pierwsza	to	sposób	organizacji	nauki	w	szkole,	
głównie	zależny	od	dyrektora	szkoły	
•	 oraz	druga,	to	czynniki	dydaktyczne,	przez	które	
rozumiemy	codzienną	pracę	z	uczniami	na	lekcji.
	 Zastanówmy	 się,	 które	 z	 wypisanych	 przez	
nasz	 wcześniej	 czynników	 należą	 do	 czynników	
pedagogicznych.	Podkreślmy	je	lub	wypiszmy	na	
osobnej	 kartce.	 Pomyślmy,	 jak	 wpłynęły	 one	 na	
wyniki	uzyskane	przez	uczniów	naszej	szkoły.	Czy	
możemy	 wyjaśnić,	 które	 zastosowane	 konkretne	
metody	nauczania	w	klasach	wpłynęły	na	poprawę	
wyników	za	poszczególne	zadania	i	umiejętności?	
Jeśli	niektóre	zadania	wypadły	lepiej	niż	się	spo-
dziewaliśmy,	wtedy	metody	dydaktyczne	używane	
przy	ich	nauczaniu	można	adaptować	do	naucza-
nia	innych	treści	czy	przedmiotów.	Jeśli	natomiast	
znajdziemy	działania	pedagogiczne,	które	wpłynę-
ły	na	wyniki	negatywnie,	możemy	zastanowić	się,	
jak	je	poprawić	i	udoskonalić.
	 W	przypadku	gdy	w	szkole	jest	więcej	niż	jed-
na	klasa,	w	której	 przeprowadzany	był	 egzamin,	
powinniśmy	 w	 naszej	 interpretacji	 odnieść	 się	
zwłaszcza	do	różnic	dydaktycznych	między	klasa-
mi:	różni	nauczyciele,	programy	szkolne,	godziny	
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rozpoczęcia	zajęć	itp.	Zastanówmy	się,	wykorzy-
stując	 poprzednie	 analizy,	 czy	 wpłynęły	 one	 na	
wyniki	uczniów	i	w	jaki	sposób.	
	 Refleksja	 oparta	 na	 analizie	 zróżnicowania	
wyniku	między	klasami	 da	 nam	więcej	 informa-
cji	niż	refleksja	nad	szkołą	jako	całością.	Jeśli	na	
przykład	 dwie	 klasy	 różnią	 się	 wynikami,	 a	 na-
uczali	w	nich	różni	nauczyciele	 lub	zastosowano	
w	nich	odmienną	organizację	zajęć	(np.	uczniowie	
uczęszczali	na	zajęcia	popołudniami),	to	możemy	
zastanowić	się	czy	czynniki	te	nie	miały	istotnego	
wpływu	na	uzyskane	wyniki.
	 Analizy	wyników	uczniów	w	egzaminach	ze-
wnętrznych	powinny	wskazać	nam	te	obszary	pra-
cy	 szkoły,	 które	można	 udoskonalić.	W	 artykule	
przedstawiono	 sposoby	 interpretacji	 wyników	
egzaminu	zewnętrznego,	które	mogą	w	tych	ana-

lizach	pomóc2.	Najważniejsze	jest,	by	pamiętając	
o	kontekście,	w	którym	szkoła	pracuje,	starać	się	
zwracać	uwagę	na	elementy	zależne	od	dyrektora	
i	nauczycieli.	Nie	każdy	uczeń	może	uzyskać	naj-
wyższe	wyniki,	ważne	by	uzyskał	wyniki	na	mia-
rę	jego	możliwości.	Te	możliwości,	 ten	potencjał	
najlepiej	mogą	ocenić	nauczyciele,	którzy	praco-
wali	z	nim	na	co	dzień	przez	cały	etap	edukacyjny.	
Należy	 skupiać	 się	 na	 tych	 czynnikach,	 na	 które	
ma	się	wpływ	i	można	je	doskonalić,	tj.	na	pracy	
dydaktycznej	z	uczniami.	Wnikliwa	analiza	wyni-
ków	uzyskanych	przez	uczniów	za	zadania	i	czyn-
ności	 (umiejętności)	 może	 podpowiedzieć	 nam,	
jak	lepiej	organizować	proces	nauczania	i	prowa-
dzić	nauczycieli	do	ciągłego	udoskonalania	swojej	
pracy.

2 Więcej	na	ten	temat	w:	Analiza	i	interpretacja	wyników	oceniania	i	egzaminowania,	Wydział	Badań	i	Ewaluacji	CKE,	Warszawa	2007;	Jaku-
bowski	M.,	Pokropek	A.,	Badając	egzaminy.	Podejście	ilościowe	w	badaniach	edukacyjnych,	CKE	Warszawa	2009	oraz	Interpretacja	wyniku	
egzaminu	maturalnego	2013	w	szkole,	Wydział	Badań	i	Analiz	OKE	w	Krakowie,	Kraków	2013.

dr	inż.	Krzysztof	Błaszczak
konsultant	ds.	chemii
W-MODN	w	Elblągu

Ocenianie	kształtujące	alternatywą	na	lepsze	
efekty	nauczania	chemii?

Wstęp	
 Z	 ocenianiem	 mamy	 styczność	 od	 najmłod-
szych	 lat.	 Cały	 czas	 jesteśmy	 poddawani	 per-
manentnej	 ocenie.	 Jakże	 często	 słyszymy	 robisz	
dobrze,	 piszesz	 brzydko,	 jesteś	 dobrym	 człowie-
kiem,	namalowałeś	piękny	obraz,	 jesteś	 zrzędzą-
cym	 dzieckiem,	 pięknie	 śpiewasz	 i	 etc.	 Oceny	
wypowiadane	przez	inne	osoby	przenikają	niejed-
nokrotnie	 bardzo	 głęboko,	 konstruując	 matrycę	
pewności,	własnych	kompetencji,	obrazu	samego	
siebie	 i	 poczucia	 własnej	 wartości	 –	 często	 ko-
lein	 na	 całe	 życie.	 Z	 ocenianiem	 spotykamy	 się	
również	w	edukacji	 szkolnej.	Wielu	autorów	po-
dejmowało	próby	zdefiniowania	oceniania.	R.	M.	
Dawis	ocenianie	definiuje	jako	nieustający	proces	
gromadzenia	 i	 interpretowania	 informacji	w	celu	
wartościowania	decyzji	podejmowanych	w	trakcie	
konstrukcji	 kształcenia.	Natomiast	 B.	Niemierko	
ocenianie	traktuje	jako	ustalanie	i	komunikowanie	
oceny	szkolnej,	a	D.	Fontana	mówi,	że	to	diagno-
za	postępów	ucznia	w	procesie	kształcenia	-	jasny	
obraz	tego,	czego	dzieci	nie	umieją	i	dlaczego	nie	
umieją	oraz	jakie	błędy	sam	(nauczyciel)	popełnia.	
Cechą	wspólną	różnych	definicji	jest	przekonanie	
ich	 autorów	 o	 tym,	 że	 celem	 oceniania	 systemu	

kształcenia	 jest	 sprawdzenie	 jego	 efektywności					
w	celu	podjęcia	trafnych	decyzji.	
Należy	stwierdzić,	iż	ocena	jest	integralną	częścią	
procesu	 kształcenia,	 a	 ocenianie	 w	 szkole	 nie-
jednokrotnie	budzi	wiele	kontrowersji	 i	wyzwala	
wiele	różnych	emocji	u	nauczycieli,	uczniów	i	ich	
rodziców.	 Ocenianie	 tradycyjne,	 sumujące	 pełni	
przede	 wszystkim	 funkcję	 kontrolną.	 Wyzwala	
także	postawy	nastawione	na	rywalizację.	Ocenia-
nie	pełni	bowiem	w	szkole	rolę	podobną	jak	me-
chanizmy	ekonomiczne	w	gospodarce.	Ma	służyć	
sprawdzeniu	 osiągnięć	 ucznia,	 dawać	 informację	
o	 jego	 możliwościach,	 jego	 wysiłku	 włożonym																			
w	 określoną	 	 pracę,	ma	 też	motywować	 do	 dal-
szych	kroków	w	procesie	uczenia	się.	Ocena	jest	
nagrodą,	zapłatą	dla	ucznia	za	jego	wysiłek.	Zatem	
może	ona	skutecznie	regulować	aktywność	ucznia,	
podobnie	 jak	mechanizmy	ekonomiczne	 regulują	
aktywność	społeczną.
W	obecnej	dobie	reform	od	kilkunastu	lat	ogrom-
nym	uznaniem	cieszy	się	pojęcie	oceniania	wspie-
rającego	proces	kształcenia	uczniów,	czyli	ocenia-
nie	 kształtujące	 (OK-ej).	W	 raporcie	Organizacji	
Współpracy	 Gospodarczej	 i	 Rozwoju	 (OECD)	
ocenianie	kształtujące	definiuje	się	jako	częste,	in-
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teraktywne	 ocenianie	wiedzy	 i	 postępów	 ucznia,	
mające	 na	 celu	 określenie	 potrzeb	 związanych								
z	uczeniem	się	 i	przystosowanie	do	nich	naucza-
nia.	Ocenianie	kształtujące	różni	się	od	oceniania	
sumującego	 tym,	 że	 ma	 służyć	 poprawie	 proce-
su	 uczenia	 się,	 a	 nie	 tylko	 podsumowaniu	 pracy	
ucznia.	 Wprowadzenie	 oceniania	 kształtującego	
przez	nauczycieli	w	swojej	pracy	wymaga	zmian	
w	 dotychczasowych	 przyzwyczajeniach	 oraz	
zmian	w	organizacji	jednostki	lekcyjnej.	
Jestem	 nauczycielem	 chemii,	 praktykiem	 z	 po-
nad	25	letnim	stażem	pracy	i	od	wielu	lat	stosuję											
w	swojej	pracy	elementy	oceniania	kształtującego.	
Na	początku	nie	było	łatwo.	Wkładałem	dodatko-
wo	wiele	 pracy	 i	 czasu	w	 przygotowanie	 lekcji.	
Ale	opłacało	się,	bo	zaobserwowałem,	że	to	skut-
kuje,	 że	uczniom	podoba	 się	 taki	 sposób	organi-
zacji	lekcji,	że	uczniowie	domagają	się	celów	lek-
cji,	„nacobezu”	czy	samooceny	z	zastosowaniem	
sygnalizacji	świetlnej,	że	stają	się	odpowiedzialni	
za	efekty.	Stosując	ocenianie	kształtujące,	koncen-
truję	się	nie	tylko	na	nauczaniu,	ale	przede	wszyst-
kim	na	uczeniu	się	uczniów,	stwarzając	sytuacje,	
w	których	uczniowie	efektywnie	się	uczą	i	kreuję	
środowisko	 sprzyjające	 uczeniu	 się.	 Uczniowie		
postrzegają	 mnie	 jako	 osobę	 pomagającą	 im	 się	
uczyć,	 a	 nie	 tylko	 „oceniającego	 belfra”,	 który	
udowadnia	im	luki	kompetencyjne	czy	wytyka	po-
pełniane	błędy.	

Elementy	oceniania	kształtującego
	 Nauczyciel,	 który	 ocenia	 kształtująco	 buduje	
odpowiednią	 atmosferę	 uczenia	 się	 oraz	 stosuje																																																																																							
w	 swojej	 pracy	 cele	 sformułowane	 w	 języku	
ucznia,	kryteria	oceniania	 (kryteria	sukcesu),	py-
tania	 kluczowe,	 informację	 zwrotną,	 ocenę	kole-
żeńską	i	samoocenę.	

Atmosfera	sprzyjająca	uczeniu	się
Każdy	nauczyciel	powinien	zdawać	sobie	sprawę										
z	 ogromnego	 wpływu,	 który	 może	 wywrzeć	 na	
dalsze	 życie	 swych	 podopiecznych.	 Stworzenie	
niepowtarzalnego	ducha	klasy	nie	jest	sprawą	ła-
twą,	można	nawet	rzec	-	bardzo	trudną,	co	wyma-
ga	 niejednokrotnie	 przewartościowania	 sposobu	
patrzenia	 na	 własną	 rolę	 i	 rolę	 ucznia	 w	 klasie.			
Pożądane	role,	 jakich	oczekuje	się	od	nauczycie-
la	 to:	 sojusznik	 i	mistrz	 (specjalista	 i	wzór)	oraz	
dobrze,	jeśli	ma	też	trochę	z	postawy	nadzorcy,	co	
oznacza,	że	przestrzega	wcześniej	ustalonych	za-
sad.	Nauczyciel	powinien	stworzyć	dobry	klimat	
w	klasie,	atmosferę	bezpieczną	dla	ucznia,	tzn.	sto-
sując	odpowiednie	metody	pomagające	mu	w	wy-
konywaniu	pracy	w	sposób	inspirujący	oraz	poma-
gające	jednocześnie	na	nauczanie	przedmiotu,	jak	
i	pomaganie	uczniom	w	odkrywaniu	i	rozwijaniu	

tego,	co	w	nich	najlepsze.	A	zatem	może	być	sam	
reżyserem	takiej	atmosfery,	a	ocenianie	kształtują-
ce	może	tylko	mu	w	tym	pomóc.	Kultura	pracy	w	
klasie	 szkolnej	 powinna	 dawać	 poczucie	 bezpie-
czeństwa	 –	ważne	 jest,	 by	 nauczyciele	 pomagali	
uczniom	w	pokonywaniu	strachu	przed	podejmo-
waniem	 ryzyka	 i	 popełnianiem	 błędów,	 a	 wtedy	
uczniom	 łatwiej	 przychodzi	mówienie	 o	 tym,	 co	
nie	sprawia	im	kłopotu	oraz	ujawnianie	tego,	czego	
nie	rozumieją.	Nauczyciel	powinien	pozwalać	na	
współdecydowanie,	czyli		uzgadnianie	z	uczniami,	
czego,	w	jakim	zakresie	i	w	jaki	sposób	będą	się	
uczyli,	a	przyczynia	się	to	do	nawiązywania	więzi	
i	rozwijanie	kompetencji	emocjonalnych.	Nauczy-
ciel	 poprzez	 tworzenie	 odpowiedniego	 klimatu																																																																																						
w	klasie	wpływa	na		budowanie	odpowiedzialno-
ści,	 której	 służy	 dawanie	 okazji	 do	wyboru	wła-
snych	 dróg	 edukacyjnych	 oraz	 skupianie	 uwagi	
uczniów	na	doskonaleniu	własnych	umiejętności.	
Tworzenie	przyjaznej	atmosfery	w	klasie	wpływa	
na	budowanie	poczucia	własnej	wartości	uczniów,	
ich	 motywację,	 samodzielność,	 umiejętność	
współpracy	oraz	świadome	uczenie	się.

Cele	lekcji	sformułowane	w	języku	ucznia
	 Każdy	 nauczyciel	 przed	 planowaniem	 lekcji	
zastanawia	 się,	 jakie	 chce	 osiągnąć	 cele	 realizu-
jąc	treści.	Zastanawia	się,	po	co	uczy	właśnie	tego	
materiału	i	w	jaki	sposób	można	to	robić	najlepiej.	
Niejednokrotnie	 cele	 stawiane	 przez	 nauczyciela	
są	niejasne,	niezrozumiałe	dla	ucznia.	Gdy	pozna-
łem	istotę	oceniania	kształtującego	doszedłem	do	
przekonania,	że	uczniów	należy	informować	o	ce-
lach	 lekcji,	ale	celach	sformułowanych	w	 języku	
dla	nich	zrozumiałym.	Nie	ma	żadnego	powodu,	
aby	trzymać	cel	lekcji	przed	uczniami	w	tajemni-
cy.	Świadomość	celów	powoduje	u	uczniów	świa-
domość	 uczenia	 się,	 nadaje	 sens	 uczestniczenia					
w	lekcji.		Formułując	cele	lekcji	nauczyciel	może	
posiłkować	 się	 przykładowymi	 wyrażeniami:	 Po	
tej	 lekcji	 będziecie	 wiedzieli:	 kto,	 kiedy,	 ile,	 co														
i	jak,	dlaczego,	po	co,	w	jaki	sposób...	;	i	potrafili:	
rozwiązać,	odszukać,	wymienić,	połączyć,	wytłu-
maczyć	swoimi	słowami…	.	Formułując	cele	lek-
cji	w	języku	ucznia	ważne	jest,	by	były	one	przed-
stawione	 w	 osobie	 pierwszej	 lub	 drugiej	 liczby	
pojedynczej,	ponieważ	uczeń	utożsamia	się	z	daną	
czynnością,	która	personalnie	jego	dotyczy.
Jakie	korzyści	ma	nauczyciel,	który	dzieli	się	 ta-
jemnicą	o	celach	lekcji	sformułowanych	w	języku	
ucznia,	a	co	zyskuje	uczeń?	Nauczyciel	 	wie,	po	
co	naucza,	uświadamia	sobie	potrzebę	funkcjonal-
ności	własnej	 pracy,	 porządkuje	 swoje	 działania,	
czyli:	ułatwia	sobie	planowanie	nauczania,	ułatwia	
dydaktykę	dzięki	zmotywowaniu	uczniów,	uprasz-
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cza	 sprawdzanie	 i	 ocenianie,	 uwiarygadnia	 się																																																																																							
w	 oczach	 ucznia	 poprzez	 jasne	 określenie	 reguł	
gry.	Natomiast	 uczeń	wie,	 po	 co	 się	 uczy,	 rozu-
mie	sens	swojej	pracy,	czyli:	uzyskuje	motywację,	
określa	drogę	do	sukcesu,	może	się	 rozwijać	po-
przez	 stawianie	 sobie	 własnych	 celów	 powiąza-
nych	z	lekcyjnymi,	staje	się	odpowiedzialnym	za	
to	co	robi.	A	co	jest	kosztem,	czy	też	stratą	dla	na-
uczyciela,	który	dzieli	się	tajemnicą	o	celach	lek-
cji	sformułowanych	w	języku	ucznia	i	czy	z	tego	
tytułu	coś	traci	uczeń?	Nauczyciel		jest	związany			
i	 zdyscyplinowany	 własnymi	 zobowiązaniami,	
ponosi	 trud	wielokrotnej	 selekcji	 celów	 i	wyma-
gań,	 na	 co	 musi	 również	 poświęcić	 dodatkowy	
czas,		ponosi	trud	dokumentowania	każdej	lekcji,		
traci	władzę	nad	uczniem	 -	 „odkrywa	 się”,	musi	
zabiegać	o	akceptację	uczniów.	Z	kolei	uczeń	musi	
wziąć	większą	odpowiedzialność	za	efekty	ucze-
nia	się,	musi	zaakceptować	wymagania,	musi	na-
uczyć	się		samodyscypliny.	Istnieje	też	zagrożenie,	
iż	po	zapoznaniu	z	 celami	uczeń	może	przerazić	
się	 i	stwierdzić	na	początku	lekcji,	że	czegoś	nie	
będzie	w	stanie	opanować,	bo	to	z	pewnością	jest	
za	trudne	dla	niego.	
Przy	 formułowaniu	 celów	 lekcji	 pojawiają	 się	
problemy	 związane	 z	 odróżnianiem	 celów	 od	
„nacobezu”,	 poprawnym	 formułowaniem	 celów	
i	 formułowaniem	 ich	w	 języku	 zrozumiałym	dla	
ucznia.	Jeśli	nauczyciel	zgłasza	trudność	z	samym	
formułowaniem	 celów	 lekcji	 i	 odróżnianiem	 ich	
od	„nacobezu”	to	przypominam	pytania,	o	których	
powinien	 pamiętać	 nauczyciel,	 formułując	 cele							
i	kryteria:
- cel:	Co	chcę	osiągnąć?	Do	czego	dążę?
- kryterium:	 Co	 pokaże	 mi	 (jakie	 wiadomości									
i	 umiejętności	 uczniów),	 że	 osiągnąłem	 wyzna-
czony	cel?
Ważna	jest	ilość	podawanych	celów	dla	uczniów.	
Proponuję	 maksymalnie	 podawanie	 do	 trzech	
celów	 sformułowanych	 w	 języku	 ucznia.	 Cele	
te	 można	 na	 początku	 lekcji	 zapisać	 na	 tablicy																
i	 niech	 one	 widnieją	 przez	 całą	 lekcję.	 Można	
również	podyktować	je	uczniom	do	zeszytu.	Jest	
też	inny	sposób,	który	sam	stosuję	–	cele	zapisuję																																																																								
w	 komputerze,	 drukuję	 i	 pocięte	 paski	 z	 celami	
rozdaję	uczniom,	które	 to	uczniowie	sobie	wkle-
jają	do	zeszytu.	
Pod	koniec	lekcji	wraz	z	uczniami	nauczyciel	po-
winien	 sprawdzić,	 czy	 cel	 został	 osiągnięty,	 cze-
go	 uczniowie	 się	 nauczyli.	 To	 już	 jest	 kwestia	
pomysłu	 nauczyciela,	w	 jaki	 sposób	 to	 zrobi.	 Ja	
proponuję	 zdania	 podsumowujące:	 Dziś	 nauczy-
łem	się...;	Zrozumiałem,	że...;	Po	dzisiejszej	lekcji	
potrafię...	lub	też	nauczyciel	może	zaproponować	
inny	czasownik,	który	uczeń	wykorzysta	do	pod-

sumowania	lekcji.	

Kryteria	oceniania,	czyli	kryteria	sukcesu
	 Uczeń	ma	prawo	wiedzieć,	co	będzie	podlega-
ło	ocenie	z	danej	lekcji,	czyli	nauczyciel	powinien	
określić	 na	 co	 będzie	 zwracał	 uwagę,	 potocznie	
mówiąc	„nacobezu”.	Jest	to	bardzo	istotne,	ponie-
waż	obowiązkowe	są	 treści	zawarte	w	podstawie	
programowej,	a	o	tym,	które	to	są	treści	konkretnie	
tylko	wie	nauczyciel.	Uczeń	ucząc	się	z	podręczni-
ka	nie	wie,	które	treści	są	z	podstawy,	a	które	wy-
kraczają	poza	nią,	a	wiemy,	że	podręczniki	takich	
treści	mają	bardzo	dużo.	Podając	uczniowi	„naco-
bezu”	ułatwiamy	mu	pracę.	Chodzi	o	to,	by	okre-
ślić	dowody,	fakty,	które	pokażą	zarówno	nauczy-
cielowi,	jak	i	uczniowi,	w	jakim	stopniu	cel	lekcji	
został	osiągnięty.	Kryteria	sukcesu	także	pomaga-
ją	uczniom	przygotować	się	do	sprawdzianu	oraz	
wykonać	pracę	(np.	domową)	tak,	aby	postawiony	
przez	nauczyciela	cel	został	osiągnięty.	Ważne,	by	
nauczyciel	konsekwentnie	oceniał	tylko	to,	co	za-
powiedział	wcześniej.	
Formułując	 cele	 lekcji	 nauczyciel	może	 posiłko-
wać	 się	 przykładowymi	wyrażeniami:	 	Po	 lekcji	
oczekuję,	że	uczniowie:	samodzielnie	wykonają...	,	
poprawnie	odtworzą...,	przy	użyciu	mapy	opiszą...,	
sprawnie	 i	 z	 nielicznymi	 tylko	 usterkami...,	 wła-
ściwie	zlokalizują	...,	nie	zapomną	o	umieszczeniu					
w	tabeli	...,	bez	zaglądania	do	instrukcji	wykona-
ją...,	wyliczą	trzy	najważniejsze	...,	wskażą	po	dwa	
dobre	 argumenty...,	 zaprojektują	 i	 wykonają	 na	
próbę	…,	
albo -	 będę	 zwracać	 uwagę	 na:	 poprawność	 ar-
gumentacji...	 układ	 wypowiedzi...	 uwzględnienie	
ważnych	elementów...	szybkość	wykonania	pracy...	
poprawność	obliczeń...	bezbłędne	odtworzenie….
Formułując	 „nacobezu”	 ważne	 jest,	 by	 używać	
czasowników	czynnościowych	w	osobie	pierwszej	
lub	drugiej	 liczby	pojedynczej,	 dlatego,	 iż	uczeń	
utożsamia	 się	 z	 daną	 czynnością,	 która	 go	 doty-
czy.
Kryteria	wymagań	można	ustalić	razem	z	ucznia-
mi,	 ale	 z	 autopsji	wiem,	 że	 brakuje	 na	 lekcji	 na	
to	czasu.	Zatem	nauczyciel	może	je	uczniom	po-
dyktować.	Proponuję	też	inny	sprawdzony	sposób	
przeze	 mnie	 –	 gdy	 zapisuję	 w	 komputerze	 cele	
lekcji	 sformułowane	w	 języku	 ucznia,	 zaraz	 pod	
nimi	 zapisuję	kryteria	 sukcesu,	 po	 czym	drukuję																						
i	pocięte	paski	kartki	z	celami	i	„nacobezu”	łącznie	
rozdaję	uczniom,	które	to	uczniowie	sobie	wkleja-
ją	do	zeszytu	 (tabela	nr	1).	Muszę	stwierdzić,	że	
uczniowie	 bardzo	 pilnują,	 by	 posiadać	 to	 „naco-
bezu”,	bo	wiedzą,	czego	konkretnie	mają	się	na-
uczyć.	
Nauczyciel,	który	zadaje	pracę	domową	powinien	
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Temat 
lekcji

Cele sformułowane w 
języku ucznia Kryteria sukcesu

GIMNAZJUM
Otrzymy-
wanie,	
właści-
wości																			
i zasto-
sowanie 
wodoro-
tlenków

- poznasz sposoby 
otrzymywania	wodoro-
tlenków,
-	dowiesz	się,	jak	
zaprojektować	i	wy-
konać	doświadczenie,												
w	wyniku	którego	
można	otrzymać	wodo-
rotlenki,
-	poznasz	właściwości	
wodorotlenków	i	wyni-
kające	z	nich	zastoso-
wania

-	zaprojektuję	i	wykonam	doświadczenie	pozwalające	
otrzymać	wskazane	wodorotlenki	(np.	wodorotlenek	sodu													
i	wapnia),
-	zaprojektuję	i	wykonam	doświadczenie	pozwalające	zba-
dać	właściwości	wskazanych	wodorotlenków	(np.	wodoro-
tlenku	potasu,	wodorotlenku	wapnia	i	wodorotlenku	glinu),
-	zapiszę	równania	reakcji	otrzymywania	wskazanych	wodo-
rotlenków,
-	opiszę	eksperyment	chemiczny	uwzględniając:	szkło										
i	sprzęt	laboratoryjny,	odczynniki	chemiczne,	obserwacje						
i	wnioski,
-	znając	właściwości	wybranych	wodorotlenków	wskażę	ich	
zastosowania

SZKOŁA	PONADGIMNAZJALNA	–	zakres	podstawowy
Mydło					
w	walce			
o	czystość

-	dowiesz	się,	jak	to	
się	dzieje,	że	plama	
na	Twojej	bluzce	po	
zachlapaniu	błotem	
zostanie	usunięta																	
w	reakcji	z	mydłem,
-	dowiesz	się,	w	jaki	
sposób	twardość	wody	
wpływa	na	proces	my-
cia,	prania

-	zdefiniuję	mydła,
-	sklasyfikuję	mydła	ze	względu	na	stan	skupienia,	twardość,	
rozpuszczalność	w	wodzie	i	podam	przykłady
-	opiszę	słownie	proces	zmydlania	tłuszczów,
-	zapiszę	równanie	reakcji	zmydlania	tłuszczów,
-	podam	nazwy	produktów	zmydlania	tłuszczów,
-	omówięna	czym	polega	reakcja	zmydlania	tłuszczów,
-	narysuję	mechanizm	działania	mydła	na	brud	i	oznaczę	
fragmenty	hydrofobowe	i	hydrofilowe	we	wzorach	cząste-
czek	substancji	powierzchniowo	czynnych,
-	zbadam	wpływ	twardości	wody	na	powstawanie	związków	
trudno	rozpuszczalnych,
-	opiszę	eksperyment	chemiczny	uwzględniając:	szkło										
i	sprzęt	laboratoryjny,	odczynniki	chemiczne,	obserwacje						
i wnioski

SZKOŁA	PONADGIMNAZJALNA	–	zakres	rozszerzony
Właści-
wości							
i utlenia-
jące	i	re-
dukujące	
związków	
chromu

-	nauczysz	się	prze-
widywać	właściwości	
utleniająco-redukują-
cych	związków	chro-
mu,
-	nauczysz	się	zapi-
sywać	i	bilansować	
równania	reakcji	utle-
niania-redukcji

-	opiszę	charakter	chemiczny	związków	chromu	w	zależno-
ści	od	stopnia	utlenienia	chromu,
-	określę	zmiany	charakteru	chemicznego	i	właściwości	
utleniających	ze	zwiększaniem	się	stopnia	utlenienia	chromu	
w	jego	związkach	chemicznych,
-	określę	proces	utleniania	i	redukcji	oraz	wskażesz	utlenia-
cza	i	reduktora,
-	zapiszę	i	zbilansuję	równania	reakcji,
-	zaprojektuję	i	opiszę	eksperyment	na	badanie	właściwości	
chromu	(reakcje	z	kwasami	nieutleniającymi),	otrzymywa-
nie	wodorotlenku	chromu	(III)	i	jego	reakcja	z	kwasem	i	za-
sadą,utlenianie	jonów	chromu	(III),	nadtlenkiem	wodoru	w	
środowisku	wodorotlenku	sodu,reakcja	chromianu	(VI)	sodu	
z	kwasem	siarkowym	(VI)	uwzględniając	sprzęt	laboratoryj-
ny,	substancje	chemiczne,	schemat,	obserwacje	i	wnioski,
-	stosuję	zasady	bezpieczeństwa	podczas	wykonywania	eks-
perymentów	chemicznych

Tabela	nr	1.	Przykłady	celów	„nacobezu”
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zadać	sobie	pytanie,	w	jakim	celu	 to	robi?	[Oso-
biście	 nie	 jestem	 zwolennikiem	 zadawania	 prac	
domowych	uczniom.]	Oczywiście,	ta	praca	na	na-
stępnej	lekcji	powinna	być	sprawdzona.	Jeżeli	już	
zadajemy	pracę	domową,	to	proponuję,	by	była	ona	
zróżnicowana	pod	kątem	wymagań	uwzględniają-
ca	potencjał	intelektualny	uczniów.	A	możemy	to	
zrobić,	podając	kilka	poleceń	czy	kilka	zadań	na	
różne	poziomy	wymagań.	Uczeń	dokona	wyboru	
i	wykona	 te,	 którym	może	 sprostać.	Takie	 nasze	
postępowanie	 wpisuje	 się	 w	 szeroko	 rozumianą	
indywidualizację	pracy	z	uczniem.	

W	trakcie	formułowania	„nacobezu”	nasuwają	się	
nam	pytania:	Czy	„nacobezu”	powinno	być	krótkie,	
czy	długie?	Szczegółowe	czy	ogólne?	Czy	można	
stosować	stałe	„nacobezu”?	„Nacobezu”	powinno	
być	 sformułowane	w	 języku	 prostym,	 zrozumia-
łym	dla	ucznia,	co	zdecyduje	o	jego	długości.	Nie	
powinno	 być	 ogólne,	 powinno	 być	 uszczegóło-
wione,	 skonkretyzowane,	by	uczeń	wiedział	cze-
go	ma	się	uczyć.	Warto	wiedzieć,	że	 im	bardziej	
szczegółowe	jest	„nacobezu”	do	sprawdzianu,	tym	
większa	 szansa,	 że	uczeń	 się	do	niego	przygotu-
je.	Uczy	się	bowiem	tego,	co	ważne	i	potrzebne,	
a	 nie	 „wszystkiego”.	 Bardzo	 często	 uczniowie	
nie	potrafią	się	efektywnie	uczyć.	„Nacobezu”	im																															
w	tym	pomaga.	Zapisane	w	zeszycie	„nacobezu”	
to	 skarb	 dla	 ucznia.	 Przecież	 po	 paru	 lekcjach,	
paru	tygodniach,	a	nawet	po	paru	godzinach	uczeń	
mający	po	6-7	 lekcji	 dziennie	nie	ma	 szans	 spa-
miętać	stawianych	mu	wymagań.	Rodzicowi,	któ-
ry	chce	pracować	z	dzieckiem	w	domu,	zapisane	
w	 zeszycie	 „nacobezu”	 jest	 niezwykle	 pomocne.	
Uczeń,	 który	ma	 zapisane	 „nacobezu”	do	każdej	
lekcji,	łatwiej	i	sprawniej	może	rozplanować	sobie	
czas	na	przygotowanie	do	sprawdzianu.
Nauczyciel	może	wypracować	 „nacobezu”	 stałe,	
może	je	nawet	wywiesić	w	klasie,	by	było	widocz-
ne	dla	uczniów	przez	cały	czas,	np.	w	kwestii	prze-
strzegania	bezpieczeństwa	podczas	wykonywania	
doświadczeń	 albo	 w	 momencie	 wprowadzenia	
symboli	pierwiastków,	itd.	
Podając	 uczniowi	 kryteria	 sukcesu,	 jakie	 on	 ma						
z	tego	korzyści:
•	Czuje	 się	bezpiecznie,	gdyż	wie,	 że	nauczyciel	
nie	zaskoczy	go	dodatkowym	kryterium	oceny.
•	Stara	się	zwracać	szczególną	uwagę	na	to,	co	na-
uczyciel	będzie	oceniał	w	jego	pracy.
•	Wie,	co	powinno	znaleźć	się	w	jego	pracy.
•	 Jest	 zainteresowany	 późniejszym	komentarzem	
nauczyciela	do	 jego	pracy,	gdyż	wie,	co	nauczy-
ciel	oceniał.

A	jaką	korzyść	ma	z	tego	nauczyciel:
•	Zastanawia	się	i	analizuje	sens	zadań	zadawanych	
uczniom	na	sprawdzianie	lub	jako	pracę	domową.
•	Dostosowuje	zadania	na	sprawdzianie	do	wcze-
śniej	podanych	uczniom	wymagań.
•	W	czasie	sprawdzania	prac	uczniowskich	skupia	
się	tylko	na	tym,	co	zapowiedział.
•	Ma	mniej	skarg	uczniów	dotyczących	oceny	pracy.

Pytania	kluczowe
	 Pytania	 kluczowe	 to	 pytania,	 które	 skłaniają	
uczniów	 do	 myślenia.	 Ukazują	 szerszy	 kontekst	
(szerszą	 perspektywę	 zagadnienia),	 zachęcają	
uczniów	 do	 poszukiwania	 odpowiedzi,	 bardziej	
angażują	w	naukę	 i	stawiają	przed	uczniami	wy-
zwania.	 Budzą	 w	 uczniu	 zainteresowanie	 daną	
tematyką.	 Uczniowie	 są	 ciekawi	 odpowiedzi,	
uważnie	skupiają	się	na	omawianej	lekcji.	Pytania	
kluczowe	są	ściśle	związane	z	celami	lekcji	i	doty-
czą	głównej	problematyki	 lekcji.	Pytania	kluczo-
we	 to	nie	pytania	 sprawdzające	wiedzę	uczniów.	
Nauczyciel	nie	zakłada,	że	któryś	z	uczniów	umie	
na	nie	odpowiedzieć,	a	zadaje	pytanie	po	to,	aby	
uczniowie	chcieli	poznać	odpowiedź	na	nie	i	żeby	
pobudzić	 ich	 twórcze	myślenie,	powinno	być	 in-
trygujące.	Pytanie	kluczowe	może	dotyczyć	jednej	
lub	kilku	lekcji.	Duża	odpowiedzialność	spoczywa	
na	 nauczycielu,	 gdyż	 pytania	 kluczowe	powinny	
być	starannie	przemyślane.	A	oto	przykłady	pytań	
kluczowych:	
•	 Jakie	 kwasy	 powinny	 znajdować	 się	 w	 diecie	
chorego	na	nadkwasotę?	
•	Jaki	jest	związek	między	zgniłymi	jajkami	a	wul-
kanem?	
•	Czy	można	przeżyć	dzień	bez	chemii?
•	Ile	waży	kropla	wody	i	dlaczego	tyle?	
•	Wyjaśnij,	dlaczego	słońce	świeci?	
•	Dlaczego	jedne	przedmioty	nagrzewają	się	wol-
niej,	a	inne	szybciej?
•	 Co	 mają	 wspólnego	 szyny	 kolejowe	 i	 termo-
metr?	
•	 Jaka	 zależność	 istnieje	 między	 budową	 atomu	
pierwiastka	 a	 jego	miejscem	w	 układzie	 okreso-
wym?
•	Kiedy	sól	rozpuści	się	najszybciej?
	 Oprócz	 pytań	 kluczowych	 we	 współczesnej	
dydaktyce	 podkreśla	 się	 znaczenie	 pytań	 „ak-
tywnych”,	 czyli	 takich,	 które	 zadawane	 są	 przez	
uczniów	 (uczniowie	 pytają	 nauczyciela	 i	 swoich	
kolegów).	 Jedną	 z	wielu	metod	 jaką	nauczyciele	
stosują	na	lekcji	jest	praca	z	podręcznikiem.	Naj-
częściej	 bywa	 tak	 (o	 czym	 informują	 mnie	 na-
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uczyciele	podczas	prowadzonych	szkoleń),	że	po	
zapoznaniu	 się	 uczniów	 z	 tekstem,	 nauczyciele	
zadają	uczniom	pytania.	A	przecież	można	zrobić	
nieco	inaczej.	Nauczyciel	może	poprosić	uczniów	
o	zapoznanie	 się	 z	 tekstem	 i	 jednocześnie	prosić													
o	ułożenie	pytań	do	tekstu.	Gdy	uczniowie	skoń-
czą	swoją	pracę,	wówczas	zadają	sobie	nawzajem	
pytania,	które	nauczyciel	kontroluje	pod	kątem	ich	
poprawnej	konstrukcji,	po	czym	uczniowie	udzie-
lają	 sobie	 odpowiedzi.	 Nauczyciel	 przy	 pracy	 tą	
metodą	jest	tylko	koordynatorem	jednostki	lekcyj-
nej.	To	uczniowie	się	napracują	na	tej	lekcji	i	będą	
czuli	się	jej	autorami.	A	w	ocenianiu	kształtującym	
właśnie	o	to	chodzi.
Przy	 zadawaniu	 pytań	 aktywnych,	 biorąc	 pod	
uwagę	 taksonomię	 Blooma,	 najczęściej	 nauczy-
ciele	uciekają	się	do	zadawania	pytań	z	poziomu	
wiedzy,	 rozumienia	 i	 zastosowania,	 a	 rzadziej										
z	poziomu	syntezy,	analizy	czy	ewaluacji	(co	też	
obserwuję	podczas	prowadzonych	szkoleń).	Nato-
miast	proporcje	powinny	być	odwrotne.	
Przy	 zadawaniu	 pytań	 uczniom	 ważny	 jest	 czas	
dany	 uczniowi	 na	 przemyślenia	 i	 udzielenie	 od-
powiedzi.	Zapytani	nauczyciele,	ile	średnio	czasu	
dają	uczniom	na	udzielenie	odpowiedzi,	po	zada-
nym	pytaniu	odpowiadają	bardzo	różnie:	3	sekun-
dy,	1	minuta,	3	minuty,	5	 sekund,	 itd.	A	badania	
amerykańskich	nauczycieli	obejmujące	przedmio-
ty	przyrodnicze	wykazały,	że	czas	oczekiwania	na	
odpowiedź	wynosi	średnio	0,9	sekundy.	Natomiast	
optymalny	czas	oczekiwania	na	odpowiedź	powi-
nien	wynosić	około	15	sekund.	A	dlaczego	warto	
czekać	na	odpowiedź	(korzyści):
•	Odpowiedzi	uczniów	stają	się	dłuższe,	gdyż	nikt	
nie	przyspiesza	ich	odpowiedzi.
•	Zmniejsza	się	liczba	przypadków	braku	odpowie-
dzi	na	pytanie	lub	odpowiedzi	błędnych,	bo	uczeń	
ma	więcej	czasu	na	poszukiwanie	odpowiedzi.
•	Odpowiadający	uczniowie	są	bardziej	pewni	sie-
bie,	gdyż	mieli	czas	na	przemyślenie	odpowiedzi.
•	Uczniowie	kwestionują	lub	udoskonalają	odpo-
wiedzi	innych	uczniów.
•	 Uczniowie	 proponują	 więcej	 alternatywnych	
rozwiązań.
•	Do	odpowiedzi	zgłaszają	się	również	osoby,	któ-
re	do	tej	pory	starały	się	unikać	udzielania	odpo-
wiedzi	.
Z	zadawaniem	pytań	związanych	jest	wiele	innych	
problemów:
•	Brak	czasu	na	zastanowienie	 (pytanie	 i	oczeki-
wanie	natychmiastowej	odpowiedzi).
•	Brak	szansy	na	udzielenie	odpowiedzi	 (pytanie	

tylko	tych,	którzy	się	zgłaszają).
•	Zadawanie	zbyt	wielu	pytań	zamkniętych	lub	py-
tań	o	fakty.
•	Zadawanie	pytań	niejasnych	lub	retorycznych.
•	Niedopuszczanie	do	udzielenia	niepoprawnej	od-
powiedzi.
•	Zadawanie	pytań	na	„czy”.
•	Odpowiadanie	za	ucznia.
•	Pytania	z	luką.
•	Zadawanie	pytań	zbyt	skomplikowanych,	zawi-
łych.
•	Zadawanie	pytań	pod	klucz,	tendencyjnych.
•	Seryjność	pytań	pomocniczych	do	pytania	głów-
nego	(uczeń	się	gubi	i	nie	wie	w	końcu,	na	które	
pytanie	ma	udzielić	odpowiedź).
•	Niedostosowane	do	odbiorców.
Pod	 koniec	 lekcji	 nauczyciel	 może	 zastosować				
pytania	do	oceniania	trudności	i	poprosić	uczniów	
o	udzielenie	odpowiedzi,	z	zapisaniem	ich	do	ze-
szytu	 czy	 też	 zapisane	na	karteczkach	mogą	być	
gromadzone	w	portfolio	każdego	ucznia.	Propozy-
cja	przykładowych	pytań:	Czego	się	dziś	nauczy-
łem?	Co	było	dla	mnie	 łatwe?	Co	było	dla	mnie	
trudne?	Czego	bym	się	chciał	nauczyć?

Informacja	zwrotna	(feedback)
	 Informacja	 zwrotna	 (IZ)	 jest	 ona	 kluczowym	
elementem	 oceniania	 kształtującego	 i	 jest	 ona				
dialogiem	 nauczyciela	 z	 uczniem	 mającym	 po-
móc	uczniowi	w	uczeniu	się.		Informacja	zwrotna	
to	 również	 sposób	 komunikowania	 się	 uczniów	
pomiędzy	sobą.	Jest	techniką	efektywnego	elimi-
nowania	 usterek	 i	 pozyskiwania	 danych	 do	 ćwi-
czeń	 korygujących.	 Jest	wreszcie	 formą	 bieżącej	
wymiany	powiadomień.	Może	być	ona	w	formie	
komentarza	 pisemnego	 lub	 ustnego.	 Informacja	
zwrotna	 musi	 być	 ściśle	 związana	 z	 kryteriami	
sukcesu	 określonymi	 przed	 wykonaniem	 zada-
nia.	Dlatego	tak	ważne	jest	ustalanie	i	podawanie	
uczniom	 	„nacobezu”,	bo	dzięki	 temu	uczniowie	
wiedzą,	co	będzie	podlegało	ocenie,	a	umowa	do-
tycząca	 tej	kwestii	musi	być	przestrzegana	przez	
nauczyciela.	Ważna	jest	jakość	komentarza.	Powi-
nien	on	być	przy	 tym	krótki,	 sformułowany	 traf-
nie,	w	języku	zrozumiałym	dla	ucznia,	oceniający	
nie	ucznia,	a	jego	pracę.	Pisania	dobrych	komen-
tarzy	 trzeba	się	niestety	nauczyć.	Podczas	udzie-
lania	 informacji	 zwrotnej	 uczniowi	 ważna	 jest	
komunikacja	werbalna	i	niewerbalna.	Należy	rów-
nież	pamiętać	o	tym,	że	informacja	zwrotna,	któ-
rą	otrzymuje	uczeń,	może	być	 też	bardzo	 istotna	
dla	rodziców.	Jeśli	rodzice	zapoznają	się	z	nią,	to	
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mogą	według	wskazówek,	które	podał	nauczyciel,	
pomóc	dziecku	w	poprawie.	Mogą	na	bieżąco	śle-
dzić	postępy	dziecka	i	czuwać	nad	jego	rozwojem.	
Nauczyciel,	 który	 stosuje	 ocenianie	 kształtujące	
powinien	zachęcać	rodziców	do	ścisłej	współpra-
cy.	Dzięki	informacji	zwrotnej	uczeń	zauważy,	że	
się	uczy	i	nabierze	chęci	do	dalszej	nauki.
Dobra	informacja	zwrotna	powinna	zawierać	czte-
ry	elementy:
•	wyszczególnienie	i	docenienie	dobrych	elemen-
tów	pracy	ucznia,
•	odnotowanie	 tego,	co	wymaga	poprawienia	 lub	
dodatkowej	pracy	ze	strony	ucznia,
•	wskazówki,	w	 jaki	 sposób	uczeń	powinien	po-
prawić	tę	konkretną	pracę,
•	wskazówki,	w	 jakim	 kierunku	 uczeń	 powinien	
pracować	dalej.
Nauczyciele,	w	nawiązaniu	do	informacji	zwrotnej,	
najczęściej	zadają	takie	pytania:	Jak	znaleźć	czas	
na	IZ?,	W	jaki	sposób	formułować	IZ,	aby	poma-
gała	uczniowi	w	nauce?,	 Jak	przekonać	uczniów	
do	IZ	i	ograniczonej	liczby	stopni?	Jak	archiwizo-
wać	IZ?	Są	to	pytania,	na	które	musi	odpowiedzieć	
sobie	 sam	 nauczyciel,	 który	 podejmuje	 decyzję																																																				
o	stosowaniu	elementów	oceniania	kształtującego	
i	wybrać	optymalne	sytuacje,	optymalne	wybory,	
optymalne	warunki,	które	ułatwią	mu	pracę,	a	nie	
utrudnią.	

Samoocena	
	 Jeśli	 nauczyciel	 chce,	 aby	 uczeń	miał	 poczu-
cie	 własnej	 wartości,	 to	 on	 sam	 musi	 uwierzyć																
w	możliwości	ucznia	 i	zdolność	uczenia	się.	Na-
uczyciel	 powinien	 pomóc	 uczniowi	 uwierzyć																																											
w	 swoje	 możliwości,	 zachęcać	 do	 podejmowa-
nia	 wyzwań	 i	 stwarzać	 mu	 takie	 warunki,	 aby	
mógł	bezpiecznie	 ryzykować,	np.	praca	domowa	
do	 wyboru	 czy	 stwarzanie	 uczniom	 możliwości														
samodzielnego	 dochodzenia	 do	 rozwiązania.																																																								
W	kształtowaniu	samooceny	ucznia,	a	szczególnie	
na	 rozwój	 inteligencji	 emocjonalnej	 (znajomość	
własnych	emocji,	zarządzanie	emocjami,	zdolność	
motywowania	 się,	 rozpoznawanie	 emocji	 u	 in-
nych,	nawiązywanie	i	podtrzymywanie	związków	
z	 innymi),	 ma	 ogromny	 wpływ	 sam	 nauczyciel.										
M.	 Taraszkiewicz	 proponuje	 wspieranie	 ucznia	
podczas	oceniania	z	zastosowaniem	pewnych	za-
sad,	 które	 zostały	 wypracowane	 przez	 mieszany	
zespół	uczniowsko-nauczycielski:
•	Zacznij	od	pochwał!
•	Nie	oceniaj	mnie	publicznie!	
•	Mów	życzliwie,	spokojnie!
•	Oceniaj	moje	zaangażowanie,	efekt,	wysiłek,	re-

zultat!
•	Weź	pod	uwagę	moje	możliwości!
•	Daj	mi	szansę	poprawy!
•	Oceniaj	moją	pracę,	a	nie	mnie!
•	Proponuj	pomoc!
•	Doceniaj,	zauważaj	drobiazgi!
•	Wzmacniaj,	zachęcaj,	wspieraj	psychicznie!
•	Nie	zaniżaj	wymagań!
•	Dostrzegaj	na	co	mnie	stać!
•	Nie	ciesz	się	z	moich	niepowodzeń!
•	Weź	pod	uwagę	moje	braki!
•	Oceniaj	każdą	moją	aktywność!
Samoocena	pomaga	uczniom	zrozumieć	przyczy-
ny	 swojego	 sukcesu	 czy	 porażki.	 Określa	 także	
to,	czego	człowiek	gotów	jest	się	podjąć,	a	czego	
odmówić,	na	co	się	zdecyduje,	a	czego	będzie	się	
obawiał.	
Jest	 wiele	 technik	 samooceny,	 które	 nauczyciel	
może	wykorzystywać	i	stosować	w	swojej	pracy:	
sygnalizacja	 świetlna	 (światła	 drogowe),	 techni-
ka	zdań	podsumowujących,	technika	TAK	-	NIE,	
technika	WCN	(wiem-	chciałbym/abym	wiedzieć-	
nauczyłem/am	się),	 technika	oceniania	 trudności,	
technika	małych	 kroków,	 kosz	 i	 walizka,	 teczka	
(portfolio).	 Osobiście	 polecam	 spośród	 wymie-
nionych	 powyżej	 technik	 sygnalizację	 świetlną,	
gdzie	 kolor	 zielony	 oznacza,	 że	 wszystko	 uczeń	
zrozumiał;	kolor	żółty	–	z	małymi	usterkami;	ko-
lor	czerwony	–	oznacza	duży	problem	dla	ucznia.	
Dlatego	polecam	tę	technikę,	ponieważ	mam	bar-
dzo	szybko	diagnozę	poziomu	zrozumienia	zagad-
nienia	wśród	uczniów.	Jako	nauczyciel,	wiem	co	
mam	dalej	 robić	–	uczniom	ze	światłem	czerwo-
nym	muszę	osobiście	pomóc.	
Samoocena		pozwala		uczniom		na		refleksję:	nad		
czym		muszę		jeszcze		popracować,	co		powinie-
nem	zmienić	w		swoim		sposobie	uczenia		się,	co		
już	 	umiem,	potrafię,	 jakie	 	powinienem		przyjąć		
postanowienia	 	na	 	przyszłość,	czego	się	o	sobie	
uczę,	 co	 jest	 dla	 mnie	 ważne,	 do	 czego	 zmie-
rzam?	

Ocena	koleżeńska
	 Ocenianie	kształtujące	stosowane	przez	nauczy-
cieli	ma	wspomagać	uczniów	w	ich	procesie	ucze-
nia	się.	Pomocą	dla	uczniów	jest	przekazywanie	im	
części	odpowiedzialności	za	uczenie	się.	Dlatego	
brania	odpowiedzialności	za	swój	proces	uczenia	
się	trzeba	dopiero	uczniów	nauczyć.	A	jednym	ze	
sposobów	przejmowania	odpowiedzialności	przez	
uczniów	 jest	 wprowadzanie	 oceny	 koleżeńskiej.	
Polega	 ona	 na	 tym,	 że	 uczniowie	 na	 podstawie	
wcześniej	 ustalonych	 kryteriów	 sukcesu	 ocenia-
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ją	pracę	swojego	kolegi	czy	koleżanki	i	udzielają	
im	informacji	zwrotnej.	Uczniowie	bardzo	dobrze	
rozumieją	kolegę,	którego	pracę	sprawdzają,	gdyż	
przed	chwilą	wykonywali	 to	samo	zadanie.	Poza	
tym,	 uczą	 się,	 sprawdzając	 pracę	 innego	 ucznia	
oraz	uczą	się	obiektywizmu	i	komunikowania	się	
z	 innymi.	Lekcja	 z	oceną	koleżeńską	przekonuje	
uczniów,	 jak	 wiele	 trzeba	 włożyć	 wysiłku,	 aby	
zyskać	 dobrą	 ocenę.	 Uczy	 kultury	 bycia,	 taktu,	
hamowania	negatywnych	emocji	wobec	uczniów	
mniej	zdolnych,	ale	też	nieśmiałych.	

Podsumowanie
	 Ocenianie	 kształtujące	 pozwala	 zindywiduali-
zować	 nauczanie,	 a	 przez	 to	 lepiej	wyrównywać	
szanse	edukacyjne	uczniów.	Jest	to	nauczanie,	któ-
re	koncentruje	się	nie	na	porównywaniu	uczniów,	
ale	 na	 podkreślaniu	 tego,	 co	 każdy	 uczeń	 umie	
oraz	na	dostarczaniu	informacji,	które	pomogą	mu	
wykonać	następny	krok	w	uczeniu	się.	Uwzględ-
nia	 ono	 różnice	 pomiędzy	 uczniami	 wynikające	
zarówno	 z	 innego	 poziomu	 i	 zakresu	 posiada-
nej	 już	wiedzy	 i	 opanowanych	 umiejętności,	 jak																																						
i	z	indywidualnych	różnic	w	stylu	uczenia	się.	Ta-
kie	podejście	nie	tylko	indywidualizuje	nauczanie,	
ale	także	służy	angażowaniu	uczniów	w	naukę.	
Nauczyciel,	który	stosuje	OK-eja	stosuje	również	
ocenę	 sumującą.	 Nie	 rezygnuje	 ze	 stopni.	 Oce-
na	 sumująca	może	 być	wykorzystania	w	 sposób	
kształtujący.	Mierzenie	 jakości	 pracy	 szkoły	 jest	
ocenianiem	kształtującym,	 jeśli	wyniki	 tej	 oceny	
są	wykorzystane	w	szkole	do	poprawy	organizacji	
i	nauczania.	
Jestem	przekonany,	że	ocenianie	kształtujące	może	
pomóc	nauczycielom	i	uczniom,	ponieważ	jestem	
nauczycielem	praktykiem	i	stosuję	elementy	OK-
eja	w	swojej	pracy.	Polecam	je	wszystkim	nauczy-
cielom	 poszukującym,	 choć	 zdaję	 sobie	 sprawę							
z	 trudności,	 pracochłonności	 i	 czasochłonności	
tego	 zadania.	 Wszystkim	 odważnym	 życzę	 wy-
trwałości	w	dążeniu	do	celu.
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-	Błaszczak	K.:	Poznać	i	zrozumieć	chemię.	Pro-
gram	nauczania	chemii	w	gimnazjum;
-	Błaszczak	K.:	Wszechobecna	chemia.		Program	
nauczania	 chemii	w	 szkole	 ponadgimnazjalnej	 –	
zakres	podstawowy;
-	Błaszczak	K.:	Podróż	do	świata	chemii.		Program	
nauczania	 chemii	w	 szkole	 ponadgimnazjalnej	 –	
zakres	rozszerzony.
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 Współcześnie	nikt	już	nie	ma	wątpliwości	co	do	
tego,	jakie	znaczenie	w	życiu	człowieka	ma	umie-
jętność	czytania.	Człowiek	pozbawiony	tej	umie-
jętności	 skazany	 jest	 na	 wykluczenie	 społeczne.	
Czytanie	 i	 rozumienie	 tekstu	 to	umiejętność	klu-
czowa,	niezbędna	by	dobrze	funcjonować	zarów-
no	w	szkole,	jak	i	w	życiu	dorosłym.	Czytanie	jest	
również	przepustką	do	świata	emocji	i	wyobraźni.	
Ma	z	pewnością	wpływ	na	to,	jacy	jesteśmy.	Opa-
nowanie	 umiejętności	 czytania	 to	 zadanie	 skom-
plikowane,	 nic	 więc	 dziwnego,	 że	 jest	 doskona-
lone	 na	 wszystkich	 etapach	 edukacji.	 Dowodem	
zapisy	w	podstawie	programowej,	np.	uczeń	czyta	
i	rozumie	teksty	przeznaczone	dla	dzieci	na	I	eta-
pie	edukacyjnym	i	wyciąga	z	nich	wnioski	(I	etap),	
sprawnie	 czyta	 teksty	 głośno	 i	 cicho,	wyszukuje					
w	tekscie	informacje,	rozumie	dosłowne	i	przeno-
śne	znaczenie	wyrazów,	wyciąga	wnioski	z	prze-
słanek	zawartych	w	tekście	(szkoła	podstawowa),	
przedstawia	 propozycje	 odczytania	 konkretnego	
tekstu	kultury	i	uzasadnia	ją	(gimnazjum),	odczy-
tuje	sens	całego	tekstu	(IV	etap).	
	 Kiedy	uczeń	opanuje	technikę	czytania,	zazwy-
czaj	 rodzice	 i	 nauczyciele	 rezygnują	 z	 głośnego	
czytania,	zachęcając	go	do	samodzielnego	pozna-
wania	tekstu.	W	praktyce	edukacyjnej	nie	powin-
niśmy	 jednak	 zupełnie	 rezygnować	 z	 głośnego	
odczytanie	 tekstu,	 niezależnie	 od	 poziomu	 edu-
kacyjnego	i	przedmiotu	nauczania.	Głośne	odczy-
tanie	tekstu	powoduje	jego	większe	zrozumienie,	
szczególnie	 u	 uczniów	 z	 trudnościami.	 Dlatego	
dobrą	praktyką	jest	głośne	odczytanie	tekstu	przez	
nauczyciela	lub	wybranego	ucznia	(oczywiście	nie	
zawsze	i	nie	na	każdej	lekcji).	Na	języku	polskim	
warto	 jak	najczęściej	korzystać	z	propozycji	wy-
dawnictw,	 które	 dołączają	 do	 podręczników	 na-
grania	tekstów	w	wykonaniu	wybitnych	aktorów.	
	 Wiedza	na	temat	multitaskingu,	cechy	typowej	
dla	naszych	uczniów,	czyli	zdolności	(a	być	może	
nawet	konieczności)	do	robienia	kilku	rzeczy	jed-
nocześnie,	powinna	przekonać	nas	do	stosowania	
jak	najczęściej	aktywnego	czytania,	czyli	czytania	
z	wykorzystaniem	 ruchu,	 efektów	dźwiękowych,	
piktogramów...	Uczniów,	którzy	obecnie	zasiadają	
w	 ławkach	 szkolnych	 paradoksalnie	 nudzi	 i	 roz-
prasza	 jedna	 czynność,	 którą	mają	wykonać.	 Ich	
mózg	najlepiej	pracuje,	gdy	zadania	są	polisenso-

ryczne,	czyli	będą	wymagały	zaangażowania	róż-
nych	zmysłów.	
	 Warto	również	zadbać	o	przełamanie	odwiecz-
nego	modelu	pracy	z	tekstem	na	lekcji.	Nauczyciel	
stawia	 pytania	 (lub	 pytania	 są	 już	 sformułowane	
w	 podręczniku)	 –	 uczeń	 odpowiada.	Wiemy,	 że	
wiedza	rozwija	się	dzięki	stawianiu	pytań.	Dobrze	
postawione	 pytanie	 to	 połowa	 sukcesu	w	 nauce,	
świadczy	o	zrozumieniu	tematu.	Dlatego	tak	waż-
ne	jest,	by	uczniowie	samodzielnie	układali	pyta-
nia	do	tekstu.
	 Poniżej	 kilka	 pomysłów,	 z	 uwzględnieniem	
powyższych	uwag,	do	wykorzystania	na	różnych	
przedmiotach.
Policz błędy*
	 Nauczyciel	 specjalnie	 odczytuje	 tekst	 z	 błę-
dami.	 Uczniowie	 otrzymują	 kolorowe	 karteczki																				
i	 za	 każdym	 razem,	 gdy	wyraz	 brzmi	 inaczej	 niż					
w	oryginale,	kładą	na	ten	wyraz	kolorową	kartecz-
kę.	Następnie	 ustalają	 liczbę	 popełnionych	 przez	
nauczyciela	błędów.	
Teraz ja
	 Nauczyciel	 rozdaje	uczniom	 fragmenty	 tekstu,	
który	za	chwilę	odczyta	w	całości.	Zadanie	uczniów	
polega	na	wstaniu	z	krzesła,	gdy	usłyszą	fragment	
tekstu,	który	mają	zapisany	na	karteczce.
	 Obie	 techniki	 wywodzą	 się	 z	 edukacji	 wcze-
snoszkolnej,	 ale	 z	 odpowiednim	 tekstem	 można	
je	 wykorzystać	 nawet	 na	 poziomie	 gimnazjum.	
Szczególnym	walorem	tych	ćwiczeń	jest	doskona-
lenie	koncentracji.	
Ślady twojego myślenia 
Zapoznaj	się	z	podanymi	oznaczeniami.	Czytając	
tekst,	stawiaj	na	marginesie	odpowiednie	znaki.
X		ważne,	muszę	to	zapamiętać
?			tego	nie	rozumiem
–	z	tym	się	nie	zgadzam
+		myślę	podobnie
O!	zupełnie	 inaczej	niż	dotychczas	mi	się	 	wyda-
wało1

	 Technika	 „Ślady	 twojego	 myślenia”	 w	 naj-
większym	stopniu	przydatna	jest	przy	analizie	tek-
stów	o	charakterze	informacyjnym,	w	którym	po-
jawiają	się	 treści	polemiczne.	Doskonale	kształci	
umiejętność	odróżniania	rzeczy	ważnych	od	dru-
gorzędnych,	z	czym	nasi	uczniowie	mają	kłopoty	
na	 różnych	 przedmiotach.	 Postawienie	 znaku	 –																	

1		Na	podstawie	propozycji	F.	P.	Robinsona	z	Ohio	State	University,	opublikowanej	[w:]	Nauka	aktywnego	czytania,	„Gazeta	Wyborcza”,	28	
września	2004.

Marlena	Derlukiewicz
konsultant	ds.	języka	polskiego

W-MODN	w	Elblągu

Aktywne	(„multisensoryczne”)	czytanie	tekstu
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(z	tym	się	nie	zgadzam)	na	marginesie	strony	jest	
swego	 rodzaju	 zaproszeniem	 do	 dyskusji.	 Pikto-
gram	O!	jest	symbolem	zmiany,	która	dokonała	się																						
w	sposobie	myślenia.	Po	samodzielnym	przeczy-
taniu	tekstu	przez	uczniów	i	opatrzeniu	tego	tek-
stu	znakami/piktogramami	musimy	rzetelnie	prze-
analizować	ich	propozycje,	zaczynając	od	?	(tego	
nie	rozumiem),	potem	X	(ważne,	muszę	to	zapa-
miętać).	W	tym	miejscu	konieczna	jest	uwaga,	by	
nie	 narzucać	 swojego	 zdania,	 zachęcać	 uczniów	
do	szukania	argumentów	przemawiających	za	ich	
wyborami.	Nauczanie	jakichkolwiek	umiejętności	
polega	na	samodzielnym	dochodzeniu	do	rozwią-
zań.	Uczeń,	który	wskazał	jako	istotną	informację	
trzeciorzędną,	szybciej	zrozumie	swój	błąd,	jeże-
li	 nie	 uda	mu	 się	 zgromadzić	 argumentów	 prze-
mawiających	za	swoją	tezą	lub	sam	się	przekona																																					
o	jałowości	podjętej	przez	siebie	próby	argumen-
towania,	niż	w	sytuacji,	gdy	nauczyciel	autorytar-
nie	wskaże	mu	jego	błąd.				

Cztery w jednym (praca w grupach)
Wypełnijcie	rubryki	tabelki.	

	 Tabela	powinna	być	rozrysowana	na	dużych	kart-
kach	papieru,	by	w	czasie	prezentacji	 efekty	pracy	
grupy	 mogli	 przeczytać	 uczniowie	 z	 innych	 grup.	
Można	 też	wykorzystać	wizualizer.	Tekst	 dzielimy	
na	 tyle	 części,	 ile	 grup	 utworzyliśmy.	 W	 drugiej																
i	trzeciej	rubryce	zmieniają	się	liczebniki,	czyli	dru-
giej/trzeciej/czwartej	części	tekstu.	Na	postawione	do	
tekstu	pytania	odpowiadają	wskazani	przez	prezen-
tera	uczniowie	z	 innych	grup.	Propozycje	uczniów										
z	trzeciej	rubryki	można	wykorzystać	jako	pretekst/
inspirację	 do	 dyskusji.	 Pierwsza	 i	 czwarta	 rubryka	
jest	taka	sama	dla	wszystkich	grup.	
	 W	zadaniu	„Cztery	w	jednym”	jedno	z	poleceń	
dotyczy	układania	pytań	do	tekstu.	
W	tworzeniu	pytań	może	pomóc	wierszyk,	którego	
autorem	jest	Rudyard	Kipling2,	warto	by	nauczono	
się	go	na	pamięć:	
	 	 Sześciu	przyjaciół	człowiek	ma.
	 	 Dzięki	nim	wie,	co	wie.	
	 	 Zwą	się:	Co	i		Jak,
	 	 Dlaczego,	Kiedy
	 	 Kto	i	Gdzie.

Wierszyki	i	rymowanki	pomagają	w	uczeniu	słu-
chowcom.	Dla	uczniów	o	innym	typie	sensorycz-
nym,	 np.	 dla	 wzrokowców,	 bardziej	 skuteczną	
propozycją	jest	gwiazda	pytań.		

Zaimkowe pytania
	 Ułóż	sześć	pytań	do	tekstu,	z	których	każde	za-
czyna	się	od	zaimka	wymienionego	
w	wierszyku	Kiplinga.

Pytanie – odpowiedź 
	 Uzupełnij	 tabelę,	dopisując	brakujące	pytania	
lub	odpowiedzi.	
W	tabeli	umieszczamy	trzy	pytania,	na	które	ucznio-
wie	mają	odpowiedzieć	i	trzy	odpowiedzi,	do	któ-
rych	samodzielnie	mają	sformułować	pytania.

Pięć pytań
1.	 	Ułóż	pięć	pytań	związanych	z	tekstem.	Zapisz	
każde	z	nich	na	osobnej	kartce.	
2.	 	Wrzuć	pytania	do	pudełka.	Podobnie	powinni	
postąpić	pozostali	uczniowie	w	klasie.
3.	 	Każdy	uczeń	po	kolei	losuje	jedno	pytanie.	Je-
żeli	w	ciągu	15	sekund	odpowie	poprawnie,	pozo-
staje	w	grze,	jeżeli	odpowie	błędnie,	odpada.
4.	 	 Wygrywa	 ten,	 kto	 do	 końca	 utrzymał	 się																	
w	grze.
Teoretycznie	można	by	poprzestać	na	pierwszym	
poleceniu.	Ćwiczenie	stanie	się	dla	uczniów	dużo	
bardziej	 atrakcyjne,	 gdy	 wprowadzimy	 element	
zabawy	i	konkursu.	Pamiętajmy	o	nagrodach	(nie	
zawsze	muszą	to	być	oceny).	

*	Wszystkie	zaproponowane	ćwiczenia	pochodzą	
z	programu	nauczania	języka	polskiego	
w	gimnazjum	 	Czytam	–	myślę	 –	 jestem	mojego	
autorstwa.

1.	Nowy	tytuł	dla	
całości.

2.	Trzy	pytania	doty-
czące	pierwszej	części	
tekstu.

3.	Trzy	stwierdzenia	
(prawdziwe	lub	fałszy-
we)	natury	fi	lozofi	cznej	
dotyczące	pierwszej	
części	tekstu.

4.	Kontekst.

2 	G.	Dryden,	J.	Vos.,	Rewolucja	w	uczeniu,	Poznań	2000,	s.	154.	

Pytanie Odpowiedź
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Stanęłam	 ostatnio	 przed	 próbą	 określenia,	 jaki	 po-
winien	być	 nowoczesny	nauczyciel?	 	 Pierwsze,	 co	
przyszło	mi	na	myśl,	to	oczywiście	nowoczesne	tech-
nologie,	ale	szybko	pojawiła	się	refleksja,	że		trudno	
nadal	uważać	ich	stosowanie,	jako	wyznacznik	bycia	
postępowym.	Dziś	powinien	to	już	być	standard	-	re-
alizowany	mądrze	i	z	wyczuciem.	Cóż	więc	innego	
powinno	 cechować	nauczyciela	XXI	wieku?	Przy-
znam,	 że	długo	nie	mogłam	znaleźć	przekonującej	
odpowiedzi.	Poprosiłam	o	pomoc	swoich	uczniów.	
Spośród	 wielu	 różnych	 opinii	 wybrałam	 te,	 które	
powtarzały	 się	 najczęściej.	Według	 młodych	 ludzi	
nowoczesny	nauczyciel:	ma	dobry	kontakt	z	ucznia-
mi,	prowadzi	zajęcia	w	ciekawy	sposób,	ma	otwarty	
umysł	i...	nie	przestaje	sam	się	uczyć.	
Budowanie	dobrego	kontaktu	z	uczniami	na	pewno	
wymaga	czasu,	który	musimy	znaleźć	gdzieś	wśród	
45	minut	lekcji,	może	podczas	przerwy	-	to	świetna	
okazja	na	rozmowę.	Również	tego	czasu,	który	chcie-
libyśmy	poświęcić	na	słuchanie,	oglądanie,	czytanie	
tego,	co	słuchają,	oglądają	 i	czytają	uczniowie	-	 to	
dobry	temat	do	rozmowy.	
Żeby	 poprowadzić	 zajęcia	 w	 ciekawy	 sposób	 na	
pewno	potrzebujemy	czasu,	który	musimy	poświęcić	
na	zdobywanie,	uzupełnianie	i	uaktualnianie	wiedzy	
oraz	jej	ciekawe	zaprezentowanie.	 	To	dobra	droga	

Agnieszka	Czystaw
konsultant	ds.	edukacji	artystycznej	i	multimediów	w	dydaktyce
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Jaki	powinien	być	nowoczesny	nauczyciel?  
do	tego,	by	tworzyć	wartościowe	treści	edukacyjne,	
np.	 z	 wykorzystaniem	 nowoczesnych	 technologii.	
Choć	może	warto	zastanowić	się	czy	zamiast	licz-
nych	szkoleń	dla	nauczycieli	na	temat	wykorzysta-
nia	TIK,	nie	można	by	się		pokusić	o	naukę	retoryki,	
autoprezentacji,	może	troszkę	aktorstwa?	Byłabym	
pierwsza	na	liście	zainteresowanych.
Posiadanie	 otwartego	 umysłu	 na	 pewno	 wymaga	
czasu.	 Tego,	 który	 powinniśmy	 znaleźć	 na	 czyta-
nie	książek	-	innych	niż	literatura	fachowa,	na	teatr,	
film,	muzykę.	Tego,	 który	musimy	 znaleźć	 na	 re-
fleksję.	Refleksję	przez	duże	R,	z	pytaniami	przez	
duże	P	i	tę,	która	jest	zamyśleniem	objawiającym	się															
w	formie	zapatrzeniem	w	dal,	podczas	którego	przy-
chodzą	nam	do	głowy	pomysły	kreatywne,	śmiałe						
i	śmieszne	też.
Uczenie	 się	 przez	 całe	 życie	 to	 dziś	 konieczność.	
Żyjemy	w	świecie	nieustannych	zmian,	w	świecie,	
w	którym	nauczyciel	nie	ma	już	monopolu	na	na-
uczanie,	a	jest	tylko	jednym	z	wielu	źródeł	wiedzy.	
I	jeśli	nie	ma	być	źródłem	zapomnianym	to	[nowo-
czesny	 nauczyciel]	 powinien	 mieć	 dobry	 kontakt	
z	 uczniami,	 prowadzić	 zajęcia	w	 ciekawy	 sposób,	
mieć	 otwarty	 umysł,	 uczyć	 się	 rzeczy	 nowych	 i...	
mieć	dużo	czasu.

	 „To	co	usłyszę	–	zapomnę,	 to	co	zobaczę	–	za-
pamiętam,	a	to	co	zrobię	będę	rozumiał”.	 	Poprzez	
działanie	uczniowie	zapamiętują	aż	90	%	tego,	co	ro-
bią.	Nauczyciel	matematyki	powinien	tak	organizo-
wać	lekcje,	by	uczniowie	angażowali	się	całym	sobą,	
doświadczali,	badali	 i	działali.	Przykładem	metody	
spełniającej	te	wszystkie	warunki	jest	metoda	„Zada-
nia	na	kartach”.
	 „Zadania	na	kartach”	to	jeden	ze	sposobów	roz-
wiązywania	 zadań	 tekstowych.	 Karty	 wcześniej	
opracowuje	i	przygotowuje	nauczyciel.	Treść	zada-
nia	dzielimy	na	części	 i	zapisujemy	je	na	pojedyn-
czych	kartach.	 Jedna	z	kart	 zawiera	pytanie	 (pytań	
może	być	więcej,	każde	zapisane	jest	na	oddzielnej	
karcie),	pozostałe	po	jednej	informacji	potrzebnej	do	

Elżbieta	Kurkiewicz
konsultant	ds.	matematyki

W-MODN	w	Elblągu

Metody	aktywizujące	na	lekcjach	matematyki
–	zadania	na	kartach

rozwiązania	 zadania.	 Na	 kartach	 umieszczamy	 też	
informacje	 dodatkowe,	 związane	 z	 sytuacją	 przed-
stawioną	w	zadaniu,	ale	nieistotne	i	niepotrzebne	do	
rozwiązania.
	 Metoda	 ta	 ma	 ogromne	 zalety,	 gdyż	 zmusza	
uczniów	 do	 komunikowania	 się.	 Stwarza	 sytuację,	
gdzie	każdy	uczestnik	grupy	jest	ważny.	Każdy		ma	
głos	i	inni	go	słuchają.	Pracując	metodą	„zadania	na	
kartach”	 aktywizuje	 się	wszystkich	 uczniów.	Dużą	
zaletą	tej	metody	jest	fakt,	że	informacje	pojawiają	
się	 pojedynczo,	w	przypadkowej	 kolejności.	Zada-
niem	 uczniów	 jest	 je	 usystematyzować,	 poukładać	
oraz	odrzucić	informacje	zbędne.	Sytuacja	taka	przy-
pomina	 rozwiązywanie	 problemów	 w	 codziennej	
rzeczywistości.	 Na	 kartach	 umieszczane	 są	 także	
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informacje	 zbędne	 lub	powielające	 się,	 co	 również	
bardziej	przypomina	rzeczywistość.	Rozwiązywanie	
zadań	tą	metodą	świetnie	przygotowuje	uczniów	do	
egzaminów,	gdyż	uczy	samodzielności,	podnosi	wia-
rę	we	własne	możliwości,	uczy	analizowania	proble-
mu	i	wyszukiwania	informacji	istotnych,	a	te	umie-
jętności	 są	niezbędne	podczas	 rozwiązywania	 testu	
egzaminacyjnego.	Ponadto	dzieci	pracując	tą	metodą	
po	prostu	dobrze	się	bawią.

Jak	organizujemy	pracę	z	kartami?
•	Klasę	dzielimy	na	grupy.
•	Każda	grupa	otrzymuje	komplet	kart	oraz	instruk-
cję	wprowadzającą	w	klimat	zadania.
•	Lider	grupy	rozdaje	karty.
•	Kolejno	każdy	uczeń	czyta	treść	kart,	które	posiada	
starając	się	nie	pokazywać	zawartości	karty	tak,	by	
inni	zmuszeni	byli	go	słuchać.	Pozostali	uczniowie		
wspólnie	 decydują	 czy	 przedstawiona	 informacja	
jest	ważna	dla	rozwiązania	zadania.
•	Zadaniem	grupy	jest	podanie	odpowiedzi	na	zapi-
sane	na	karcie	pytanie.
	 Praca	z	zadaniami	na	kartach	angażuje	wszystkich	
członków	grupy,	zmusza	uczniów	do	komunikowa-
nia	się	i	wzajemnej	współpracy.	Uczniowie	uczą	się	
wybierania	informacji	istotnych,	a	odrzucania		infor-
macji	nieistotnych.

Instrukcja	dla	grupy
Mama	poprosiła	Ewę	o	zrobienie	zakupów.	Dziew-
czynka	otrzymała	pewną	kwotę	pieniędzy.
•	W	kopercie	otrzymaliście	karty	zawierające	 in-

formacje	związane	z	zadaniem.
•	 Wybierzcie	 spośród	 siebie	 lidera,	 który	 rozda	
karty.
•	 Zapoznajcie	 się	 z	 informacjami	 zapisanymi	 na	
kartach	(każdy	tylko		na	swoich	kartach).
•	Każdy	z	was	po	kolei	przeczyta	informacje	znaj-
dujące	 się	na	 jego	kartach.	Nie	możecie	pokazy-
wać	swoich	kart	innym	członkom	grupy.
•	Rozmawiajcie,	 dyskutujcie,	 zadawajcie	 pytania	
innym	 członkom	 grupy,	 wykonujcie	 obliczenia.	
Odrzućcie	karty	z	niepotrzebnymi	informacjami.

Karta	pracy

Ewa	ma	na	zakupy	
40	zł

W	sklepie	spożyw-
czym	Ewa	kupiła	
dwa	napoje	po	3,40	
zł	i	mleko	za	3,20	zł.

Czy	Ewie	wystar-
czyło	pieniędzy	
na	zakupy?

W	piekarni	Ewa	
kupiła	jeden	chleb	
za	1,80	zł,	pięć	
bułek	0,40	zł	i	dwa	
pączki	po	2,30	zł	
za	sztukę.

Ile	pieniędzy	zostało	
Ewie	po	zrobieniu	
wszystkich	zaku-
pów?

Ile	pieniędz	wydała	
Ewa	na	artykuły	
spożywcze?

Ewa	ma	młodszego	
o	10	lat	brata.

Zakupy	zajęł	Ewie				
1	godz	i	10	minut.

Ewa	jest	uczennicą	
piatej	klasy.

W	piekarni	stały				
w	kolejce	2	osoby.

W	księgarni	Ewa	
chciała	kupić	dwa	
blok i rysunkowe po 
4,30	za	sztukę	oraz	
piórnik	za	18,50	zł.

Brat	Ewy	chodzi	
do	przedszkola	
odległego	od	domu	
2	km.

W piekarni inni 
klienci	kupowali	
chleb	po	1,60	zł.

Jak	daleko	jest	
z	domu	Ewy	do	
piekarni?

W	księgarni	dla	
brata	Ewa	kupiła	
książeczkę	do	kolo-
rowania	za	4,70	zł.

	 25	kwietnia	2013	r.	Minister	Edukacji	Narodowej	
Krystyna	Szumilas	podpisała	znowelizowane	rozpo-
rządzenie	 dotyczące	m.in.	 przeprowadzania	 spraw-
dzianów	 i	 egzaminów.	Określa	 ono	 również	 nowe	
zasady	przeprowadzania	egzaminu	maturalnego	po-
cząwszy	od	2015	r.
A to oznacza,że uczniowie, którzy dziś zaczęli trze-
cią klasę liceum ogólnokształcącego będą zdawać 
egzamin w nowej formule i oceniani będą również 
wg innej formuły niż dotychczas. Ta	sytuacja	do-
tyczy	 również	uczniów	klas	 techników,	 tyle	że	oni	

Małgorzata	Sowicka
konsultant	ds.	języka	polskiego

trener	egzaminatorów
W-MODN	w	Elblągu

Egzamin	maturalny	z	języka	polskiego	-		nowa	
formuła,	czy	całkiem	nowe	wymagania?	cz.I

nową		maturę	będą	zdawać	w	2016	r.
Zmian	jest	kilka.	
Po pierwsze,	podstawą	przeprowadzania	egzaminu	
maturalnego	 są	 wymagania	 ustalone	 w	 podstawie	
programowej	kształcenia	ogólnego,	dotychczas	obok	
podstawy	 programowej	 obowiązywały	 wymagania	
określone	w	odrębnych	przepisach.	
Po drugie,	 tegoroczni	maturzyści	mają	 obowiązek	
zdawania	nie	 tylko	matury	na	poziomie	podstawo-
wym,	ale	też	muszą	wybrać	co	najmniej	jeden	przed-
miot	na	poziomie	rozszerzonym.	Oczywiście	mogą	
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wybrać	 więcej	 niż	 jeden.	 Czy	 to	 jest	 utrudnienie?				
Na	pewno	nie.	Poziom	rozszerzony	nie	ma	progu	za-
liczenia,	nie	ma	więc	wpływu	na	to,	czy	uczeń	matu-
rę	zda,	czy	nie-o	tym	decyduje	poziom	podstawowy.	
A	konieczność	wyboru	rozszerzenia	działa	mobilizu-
jąco-otwiera	bowiem	drogę	na	dobre	studia.	Ważne	
jeszcze	jest	to,	że	wybór	przedmiotu	dodatkowego/
rozszerzonego/	nie	jest	zależny	od	przedmiotów,	któ-
rych	maturzysta	uczył	się	w	zakresie	rozszerzonym./	
Oczywiście		nie	jest	to	sytuacja	najlepsza	dla	ucznia	
-ale	ma	on	taką	możliwość/.
 W istotny sposób zmieni się część ustna egza-
minu maturalnego z języka polskiego.
Prezentacja,	 dotychczasowa	 forma	 przeprowadza-
nia	 tego	 egzaminu,	 została	 	 zastąpiona	 egzaminem	
sprawdzającym	umiejętność tworzenia wypowiedzi 
na określony temat,	 inspirowanej	 tekstem	kultury.																																																																																															
W	praktyce	uczeń		będzie	losował	jedno	zadanie	eg-
zaminacyjne	składające	się	z		tekstu	literackiego,	albo	
tekstu	o	języku,	albo	tekstu	ikonicznego	i	polecenia	
do	tego	tekstu.	Będzie	miał	maksymalnie	15	minut	
na	 przygotowanie	 odpowiedzi.	 Sama	 odpowiedź	
też	 	będzie	trwała	maksymalnie	15	minut	 	 i	będzie	
składała	się	z	dwóch	części:	wypowiedzi	monologo-
wej	maturzysty,	która	będzie	trwała	około	10	minut	
oraz	rozmowy	zdającego	z	zespołem	egzaminatorów	
-	około	5	minut.	Zmieniły	się	 też	zasady	oceniania	
wypowiedzi	-	szczegółowe	kryteria	zostały	zastąpio-
ne	ocenianiem	całościowym-holistycznym.	Ale	i	 tu	
trzeba	uzyskać	zaledwie		30%		by	egzamin	zdać.	
	 Wiele	mówi	się	o	zmianie	egzaminu	ustnego	ale	
w znaczący sposób zmieniła się też formuła eg-
zaminu pisemnego.	 Na	 poziomie	 podstawowym	
uczeń	może	wybrać	 temat	 związany	 z	wierszem	 -					
tu	 samodzielnie	musi	postawić	 tezę	 interpretacyjną																												
i	poprzeć	ją	argumentami	odnoszącymi	się	do	wier-
sza.		Może	wybrać	drugi	temat,	który	będzie	odnosił	
się	do	zamieszczonego	fragmentu	tekstu	literackiego.		
W		formie	wypracowanie	będzie	zawsze	rozprawką	
-	tu	uczeń	będzie		musiał	postawić	tezę	lub	hipotezę,	
poprzeć	ją	argumentami,	sformułować	wnioski.
  Czy czegoś nam to nie przypomina? 
Jeszcze	10	lat	temu	rozprawka	była	najważniejszym	
zadaniem	maturalnym	z	języka	polskiego.	I	słusznie-
bo	rozprawka	to	nic	innego	jak		pisemne	formułowa-
nie	myśli	wynikających	z	logicznego	toku	rozumo-
wania	-	na	określony	temat.	A	temat	będzie	związany	
z	tekstem,	który	uczeń	otrzyma.	Zatem	chyba	będzie	
łatwiej	-	pod	warunkiem,	że	ze	zrozumieniem	prze-
czyta	test	i	dokona	jego	analizy.
Dziś	mogę	 powiedzieć:	wielki	 powrót	 rozprawki	 -	
wielki	 odwrót	 od	 oceniania	wg	 analitycznego	mo-

delu	 oceniania	 -	 niesłusznie	 zwanego	 przez	 wielu	
„kluczem”.	
Nauczyciele	i	uczniowie	do	zmiany	zostali	przygo-
towani.	Bardzo	wielu	 polonistów	 szkół	 ponadgim-
nazjalnych	 to	 egzaminatorzy	 sprawdzający	matury.	
Dziś	 znamy	 nowe	 kryteria	 oceniania,	 jesteśmy	 po	
ogólnopolskim	 pilotażu	 tych	 kryteriów.	 Jestem	 też	
już	po	ogólnopolskim	treningu	przygotowującym	do	
szkoleń	egzaminatorów.	Niebawem	ruszamy.
 Ale czego uczą się od dwóch lat tegoroczni ma-
turzyści? 
Dwa	lata	temu	została	wprowadzona	nowa	podstawa	
programowa	 z	 bardzo	 konkretnymi	 zapisami	 doty-
czącymi	 obowiązków	 szkoły	 wobec	 uczniów.	 Na-
uczyciele	świetnie	znają	te	zapisy	i	mogę	powiedzieć,	
że	zmienili		sposoby	nauczania	i	formy	pracy	na	lek-
cji.	Dziś	nikt	już	nie	ma	wątpliwości,	że	mówienie,	
myślenie	 przyczynowo-skutkowe,	 analiza	 tekstów,	
interpretacja	 tekstów,	 faktów,zdarzeń,	 	 formułowa-
nie	myśli,		budowanie	argumentów	-	to	grupa	waż-
niejszych	 	 umiejętności	 kształconych	w	 dzisiejszej	
szkole.	I	do	ich	kształcenia	zobowiązani	są	wszyscy	
nauczyciele,	niezależnie	od	przedmiotu.
Nasi  nauczyciele są wykształceni,	otwarci	na	zmia-
ny	 i	 pozostają	w	częstym	kontakcie	 z	 instytucjami		
odpowiedzialnymi	za	ich	wdrażanie.	Wspólnie	prze-
szliśmy	przez	wiele	reform	w	oświacie	-	tej	też	damy	
radę,	zwłaszcza,że		jest	zmianą	korzystną.
  Szkoła stale się zmienia	-	dziś	jest	inna,	niż	ta,	
którą	pamiętają	rodzice	tegorocznych	maturzystów.	
Inny	 jest	zakres	kształcenia,	 inne	są	egzaminy	ma-
turalne.	 Czy	 lepsze	 czy	 gorsze	 –	 myślę,	 że	 życie	
zweryfikuje	szanse	i	możliwości	dzisiejszych		absol-
wentów.		Na	razie	jesteśmy	w	stanie	permanentnego	
eksperymentu.	Oczywiście,	dla	każdego	ucznia	jest	
to	przeżycie	indywidualne,	jednostkowe	-	musi	od-
naleźć	się	w	tym,	co	proponuje	system.	I	rodzic	też	
się	musi	w	tym	odnaleźć.	
Oczywiście	CKE,	OKE	 	 przekazują	 informacje	 na	
temat	zmian		i	nowych	wymagań	nauczycielom	ro-
dzicom	i	uczniom.
Jeśli	 jednak	 pojawią	 się	 pytania	 i	wątpliwości,	 za-
praszamy	 na	 bezpłatne	 konsultacje	 w	 siedzibie	
W-MODN	w	Elblągu,	ul.	Wojska	Polskiego	1.
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	 W	ostatnich	czasach	obserwuje	się	wzmożone	
zainteresowanie	rodziców	i	specjalistów	zespołem	
zaburzeń	 typu	autystycznego,	zwanych	zespołem	
Aspergera.	Zespół	ten	obejmuje	dzieci,	które	wy-
kazują	obecność	zachowań	i	cech	charakterystycz-
nych	dla	autystycznego	spektrum,	a	jednocześnie	
są	w	normie	a	nawet	mogą	osiągać	wysoki	poziom	
zdolności	intelektualnych.	Wysoki	poziom	intelek-
tualny	sprawia,	że	dzieci	te	coraz	częściej	trafiają	
do	ogólnodostępnych	placówek	oświatowych.	
Cechą	 charakterystyczną	 tego	 zespołu	 jest	 dobry	
rozwój	mowy	w	 zakresie	 słownictwa	 i	 gramatyki	
oraz	 obecność	 wąskich	 specyficznych	 zaintereso-
wań	typu	intelektualnego,	czyniących	z	dotkniętych	
nim	dzieci	ekspertów	w	interesującym	je	temacie.	

Kryteria	 DSM-IV,	 obejmują	 objawy	 zespołu	
Aspergera	wybrane	 spośród	 podstawowych	 cech	
autyzmu.	
Należą	do	nich:
1.	Jakościowe	uszkodzenie	w	zakresie	społecznej	
interakcji	–	poczynając	od	posługiwania	się	komu-
nikacją	pozawerbalną	taką	jak:	wymiana	spojrzeń,	
mimika	 twarzy,	 gestykulacja	 i	 mowa	 ciała,	 a	 na	
niepowodzeniach	 związanymi	 z	 próbami	 nawią-
zywania	 kontaktów	 z	 rówieśnikami	 i	 	 dorosłymi	
kończąc.
2.	Jakościowe	uszkodzenia	w	zakresie	komunika-
cji	–	ograniaczenia	związane	z	 inicjowaniem	 lub	
podtrzymywaniem	rozmowy	oraz	dosłowne	rozu-
mienie	i	używanie	języka
3.	Ograniczone,	 powtarzające	 się	 i	 stereotypowe	
wzorce	 zachowania,	 zainteresowań	 i	 aktywności	
–	 sztywne	 trzymanie	 się	 zachowań	 rutynowych,	
manieryzmy	ruchowe,	intensywna	koncentracja	na	
zgłębianiu	tematów,	które	ich		interesują.
	 Z	 tego	 względu	 osoby	 z	 zespołem	 Asperge-
ra	 mają	 ogromne	 problemy	 z	 funkcjonowaniem																							
w	sytuacjach	społecznych	i	mimo	wysokiego	ilo-
razu	 inteligencji	nie	 radzą	 sobie	w	 szkole.	W	 tej	
sytuacji	 to	 właśnie	 nauczyciele	 mogą	 odegrać	
bardzo	ważną	 rolę	w	 życiu	 uczniów	 z	 zespołem	
Aspergera.	 Ponieważ	 dzieci	 cierpiące	 na	 zespół	
Aspergera	często	nie	są	w	stanie	wyrazić	swoich	
obaw	 i	 niepokojów,	 to	 od	 dorosłych	 zależy,	 czy	
uznają	one	za	warte	wysiłku	porzucenie	swojego	
bezpiecznego	świata	na	rzecz	nieznanego	im	świa-

ta	 zewnętrznego.	 Nauczyciele	 świadomi	 potrzeb	
swoich	uczniówe	muszą	zapewnić	im	w	szkołach	
zewnętrzną	strukturę,	organizację	oraz	stabilność,	
której	 tym	dzieciom	brakuje.	W	przypadku	osób	
cierpiących	na	zespół	Aspergera	niezwykle	ważne	
jest	stosowanie	kreatywnych	strategii	nauczania	–	
nie	tylko	wspieranie	sukcesów	w	nauce,	lecz	rów-
nież	 udzielanie	 dzieciom	 pomocy,	 dzięki	 której	
poczują	się	mniej	odizolowane	od	innych	ludzi.

O	czym	należy	pamiętać,	pracując	z	uczniem	z	ze-
społem	Aspergera?

1. Uczniowie mają kłopoty z umiejętnościami 
organizacyjnymi.
Należy	 ulatwić	 uczniom	 „zapamiętywanie”	 tego,	
co	mają	 przynieść	 na	 lekcje	 np:	 ołówek	 i	 linijki	
na	 geometrię,	 strój	 gimnastyczny...	 oraz	 zapisać											
z	nimi	w	kalendarzu	(lub	liście	zadań)	termin		od-
dania	pracy	pisemnej	lub	innej	ważnej	informacji	
dotyczącej	 zadania	 do	 wykonania	 w	 domu.	 Za-
wsze	chwalmy	ucznia,	który	już	pamięta	o	czymś,	
o	czym	wcześniej	zapominał.	Nigdy	„nie	marudź”,	
gdy	mu	się	to	nie	uda.		
Uczniowie	 ci	 często	 mają	 albo	 najschludniejsze	
albo	najbardziej	nieuporządkowane	ławki	szkolne.	
Pomóż	uczniowi	w	porządkowaniu	świata	fizycz-
nego.	Najprawdopodobniej	 nie	 jest	w	 stanie	wy-
konać	 tego	 rodzaju	 zadania	 organizacyjnego	 bez	
uprzedniego	specjalnego	przeszkolenia.	

2. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy    
z myśleniem abstrakcyjnym i pojęciowym.
Z	tego	powodu	wymagają	konkretnych	pytań	lub	
konkretnych	wyjaśnień	dotyczących	 społecznych	
zachowań	–	własnych	 i	 cudzych.	Gdy	konieczne	
jest	zastosowanie	pojęć	abstrakcyjnych,	wykorzy-
stuj	 wskazówki	 wizualne,	 takie	 jak	 rysunki	 czy	
słowo	 pisane,	 wspomagając	 rozumienie	 abstrak-
cyjnych	idei.	Dzieciom	z	zespołem	Aspergera		jest	
trudno	 zrozumieć	 pojęcia,	 które	 odzwierciedlają	
uczucia	 i	 stany	emocjonalne,	ponieważ	nie	moż-
na	 tego	 „zobaczyć”	w	 taki	 sposób	 	 jak	 konkret-
ne	przedmioty	np:	stół,	krzesło.	Tak	samo	ma	się	
rzecz	dotycząca	pojęć	zwiazanych	z	funkcjonowa-
niem	społecznym	np:	 	„pomagać”	-	co	to	znaczy	
dla	uczniem	z	zespolem	Aspergera,	jeżeli	nie	od-
niesiemy	tego	do	konkretnej	sytuacji...		uczeń	tego	

Marlena	Szwemińska
konsultant	ds.	pedagogiki	specjalnej	i	integracji

W-MODN	w	Elblągu

Praca	z	uczniem	z	zespołem	Aspergera
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nie	 „zobaczy”.	 Unikaj	 wypowiedzi	 wielozdanio-
wych,	złożonych.
Bądź	 tak	 konkretny,	 jak	 to	 tylko	 możliwe	 we	
wszystkich	interakcjach	z	tymi	uczniami.	

3. Zorientuj się, co wpływa  na zwiększenie po-
ziomu stresu.	 Niekiedy	 stres	 jest	 powodowany	
przez	 uczucie	 utraty	 kontroli.	 Bywają	 sytuacje,	
w	 których	 uczeń	 z	 zespołem	Aspergera	musi	 się	
„odsunąć”	 na	 bezpieczną	 odległość,	 aby	 wyci-
szyć	własne	emocje.	Często	może	to	być	krzesło	
odwrócone	 tyłem	do	klasy	 lub	zasłonięte	 szafką.	
Może	też	to	być	kontakt	z	„bezpieczną”	osobą.

4. Nie traktuj złego zachowania zbyt osobiście. 
Dobrze	funkcjonująca	osoba	dotknięta	autyzmem	nie	
jest	człowiekiem	skłonnym	do	manipulacji	i	spisko-
wania,	próbującym	utrudnić	ci	życie.	Złe	zachowanie	
jest	zwykle	efektem	starań	zmierzających	do	wyjścia	
cało		z	doświadczeń,	które	mogą	powodować	wystą-
pienie	zakłopotania,	dezorientacji	czy	strachu.

5. Rozbij skomplikowane zadania na mniejsze 
etapy	lub	przedstaw	je	na	kilka	sposobów	(np.	wi-
zualnie,	słownie,	fizycznie).	

6. Przygotowuj ucznia na wszelkie zmiany          
w otoczeniu lub w rozkładzie zajęć,	 takie	 jak	
zwoływane	 zebrania,	 zastępstwa	 nauczycieli	 czy	

zmiany	terminów.	Aby	przygotować	go	do	zmia-
ny,	 stosuj	 plany	 dnia	 sporządzone	 na	 piśmie	 lub					
w	formie	obrazkowej.

7. Uczniowie z zespołem Aspergera często prze-
jawiają zaburzenia integracji sensorycznej. 
Bodźce	słuchowe	oraz	wzrokowe	mogą	być	przez	
ucznia	postrzegane	jako	zbyt	wysokie	lub	zbyt	ni-
skie.	 Zorganizuj	 miejsce	 siedzenia	 w	 klasie	 tak,	
aby	ucznia	odizolować	od	zbyt	wielu	bodźców,	np.	
posadź	go	z	dala	od	otwartego	okna,	odsuń	go	od	
jaskrawego	światła	jarzeniówki.

8. Oceniając umiejętności, niczego nie uważaj 
za pewne.		Osoba	dotknięta	autyzmem
może	być	geniuszem	w	dziedzinie	algebry	i	może	
nie	być	w	stanie	dokonać	prostych	obliczeń	zwią-
zanych	z	ceną	przyniesionych	do	domu	zakupów.
Osoby	 te	mogą	mieć	 tak	 zwaną	 pamięć	 fotogra-
ficzną,	a	nie	pamiętać	o	przyniesieniu	ołówka	i	li-
nijki	do	szkoły.

Uczniowie	 z	 zespołem	 Aspergera	 to	 osoby,	 któ-
rym	trudno	odnaleźć	się	w	otaczającym	je	świecie.	
Pomóżmy	 im	 przezwyciężyć	 trudności	 związane											
z	funkcjonowaniem	społecznym	w	sposób	jak	naj-
bardziej	dla	nich	przyjazny,	pamiętając,	że	oni	świat	
„dostrzegają”,	ale	niekoniecznie	„rozumieją”.

Niniejszy	artykuł	zawiera	kilkadziesiąt	wskazówek,	
w	jaki	sposób	nauczyciel	języka	obcego	może	moty-
wować	swoich	uczniów	do	uczenia	się	tego	języka.	
Nie	jest	to	gotowa	recepta	na	sukces,	a	raczej	ukazanie	
pewnych	strategii,	które	mogą	funkcjonować	lepiej	
lub	gorzej	w	zależności	od	osobowości	nauczyciela,	
danej	grupy	uczniów	i	szeroko	pojętych	warunków,	
w	jakich	odbywa	się	nauka	języka.	Poniższe	wska-
zówki	 są	dobrym	punktem	wyjścia	dla	nauczycieli	
chcących	stosować	podczas	swoich	lekcji	elementy	
motywowania	uczniów.	
Motywowanie	uczniów	może	przebiegać	na		trzech	
płaszczyznach.	Są	to:

♦	płaszczyzna	języka,
♦	płaszczyzna	uczącego	się,
♦	płaszczyzna	procesu	dydaktycznego.

Jan	Kruza	
konsultant	ds.	niemieckiego	i	rosyjskiego

W-MODN	w	Elblągu

Jak	skutecznie	motywować	uczniów	do	uczenia	się	
języka	obcego?

Płaszczyzna języka
→	Stwarzaj	uczniom	jak	najwięcej	możliwości	kon-
taktu	z	kulturą	krajów	danego	obszaru	językowego	
poprzez	pokazywanie	im	podczas	lekcji	filmów	lub	
audycji	 telewizyjnych,	uczenie	piosenek	 lub	zapra-
szanie	 ludzi,	 dla	których	nauczany	 język	 jest	 języ-
kiem	ojczystym.
→	Wspieraj	 kontakty	 uczniów	 z	 ojczystymi	 użyt-
kownikami	nauczanego	języka.	Organizuj	im	zarów-
no	spotkania	w	Polsce,	jak	też	wyjazdy	za	granicę,	
wymiany	 grup	 lub	 wymianę	 opinii	 i	 doświadczeń						
w	formie	korespondencji	listowej	i	mailowej.

Płaszczyzna uczącego się
→	Rozwijaj	u	uczniów	poczucie	własnej	wartości.	
Pokaż,	że	im	ufasz	i	wierzysz	w	ich	zdolności.	Nie	
szczędź	im	zachęt,	pochwał	i	wyrazów	poparcia.	Po-
przez	to	umocnisz	ich	w	poczuciu,	że	mogą	osiągać	
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sukcesy	w	opanowywaniu	języka	obcego.	Pomóż	im	
pozbyć	 się	 uczucia	 niepewności	 odnośnie	 ich	wła-
snych	 kompetencji	 i	 zdolności,	 podając	 przykłady	
podobnych	działań	zakończonych	sukcesem.	Celem	
uniknięcia	frustracji	stawiaj	im	w	razie	potrzeby	ła-
twiejsze	zadania.
→	 Wspomagaj	 pozytywną	 samoocenę	 uczniów.	
Podkreślaj	to,	co	już	w	języku	obcym	potrafią,	a	nie	
to,	czego	nie	umieją.	Wskazuj	na	fakt,	że	popełnianie	
błędów	jest	częścią	procesu	uczenia	się,	a	skuteczne	
komunikowanie	się	w	języku	obcym	nie	zależy	wy-
łącznie	od	nienagannej	znajomości	gramatyki	i	słow-
nictwa.	Opowiedz		im	otwarcie	o	swoich	własnych	
doświadczeniach	i	problemach	związanych	z	nauką		
języka	obcego.
→	Pomóż	 uczniom	 rozpoznać	właściwe	 proporcje	
między	włożonym	wysiłkiem	a	rezultatami	ich	pracy.	
Często	niepowodzenia	uczniów	nie	są	spowodowane	
brakim	zdolności,	lecz	czynnikami,	które	można	sko-
rygować,	jak	niedostateczne	zaangażowanie,	niezro-
zumienie	zadania	lub	zastosowanie	nieefektywnych	
technik	uczenia	się.
→	Zachęcaj	uczniów,	aby	stawiali	sobie	realne	cele	
cząstkowe	i	właczali	je	w	swoją	systematyczną	pra-
cę.	Takim	konkretnym	celem	mogłoby	być	przykła-
dowo	nauczenie	się	określonej	liczby	słówek	w	ciągu	
tygodnia.			

Płaszczyzna procesu dydaktycznego
1. Czynniki motywacyjne wynikające z procesu 
nauczania
→	Opracuj	twój	plan	pracy	z	daną	grupą	w	oparciu				
o	analizę	rzeczywistych	potrzeb	uczniów.
→	Podnieś	atrakcyjność	nauczanych	treści	poprzez	
zastosowanie	materiałów	autentycznych	(teksty,	na-
grania,	filmy,	i.t.d.).	Te	dodatkowe	materiały	powinny	
zawierać	treści		zarówno	bliskie	wiedzy	i	doświad-
czeniom	uczniów,	jak	też	niezwykłe	i	egzotyczne.
→	Przedyskutuj	 z	 uczniami	 dobór	 zaplanowanego	
materiału	nauczania	(z	podręcznika	i	materiałów	do-
datkowych)	i	omów	z	nimi	jego	mocne	i	słabe	strony:	
Czy	materiał	zawiera		treści	przydatne	dla	uczniów?	
Czy	jest	przedstawiony	w	atrakcyjny		sposób?	Czy	
jest	ciekawy?
→	Wzbudzaj	ciekawość	i	uwagę	uczniów	i	spróbuj	
je	podtrzymywać	tak,	aby	twoje	nauczanie	nie	popa-
dło	w	rutynę.	Od	czasu	do	czasu	przełam	statyczny	
charkter	lekcji	zmieniając	sposób	siedzenia	uczniów	
lub	pozwalając	im	poruszać	się	po	klasie.	Zaskakuj	
uczniów	czasami	nieoczekiwanymi	lub	niezwykłymi	
zachowaniami	i	działaniami.
→	Zwiększ	 zainteresowanie	 i	 zaangażowanie	
uczniów	formułując	zadania	tak,	aby	byli	oni	zmu-
szeni	 do	 działań	 różnorodnych	 i	 stawiających	wy-
sokie	 wyzwania.	 Dostosuj	 poszczególne	 zadania	
do	zainteresowań	uczniów	i	zadbaj	o	to,	aby	każde	

podjęte	 przez	 nich	 działanie	 zaowocowało	 czymś	
nowym	lub	szczególnym.	Pomyśl	na	przykład	o	za-
daniach	 o	 charakterze	 zabawowym	 jak	 puzzle	 lub	
też	zadaniach	zawierających	przypadki	problemowe,	
pułapki,	przeszkody	i	elementy	napięcia.	Nie	wahaj	
się	stawiać	zadań	pobudzających	fantazję	i	uczucia	
uczniów.
→	Stawiaj	zadania	przynoszące	namacalne	rezulta-
ty.	Ewentualna	prezentacja	przez	uczniów	wytworu	
swojej	pracy	na	forum	klasy	wyzwoli	u	nich	zadowo-
lenie	i	dumę.	Od	czasu	do	czasu	przedstaw	uczniom	
w	postaci	różnorodnych	grafik	ich	postępy	i	ciesz	się	
wraz	z	nimi	ich	sukcesami	w	procesie	uczenia	się	ję-
zyka	obcego.	

2. Czynniki motywacyjne wynikające z osobowo-
ści i sposobu pracy nauczyciela
→	W	 procesie	 dydaktycznym	 przyjmij	 rolę	 orga-
nizatora,	a	nie	mistrza,	który	 	ma	być	dla	uczniów	
wzorcem	językowym.	Spróbuj	stworzyć	harmonijny	
stosunek	w	kontaktach	ze	swoimi	uczniami.
→	Rozwijaj	 wśród	 twoich	 uczniów	 autonomiczne	
uczenie	się	pozwalając	im	na	wybór	między	różny-
mi	 alternatywnymi	 sposobami	 opanowania	 języka	
obcego.	Zminimalizuj	kontrolę	i	naciski	z	zewnątrz	
(np.	groźby	lub	kary).	Włącz	ich	w	organizację	pro-
cesu	dydaktycznego	i	spowoduj,	aby	czuli	się	za	to	
współodpowiedzialni.	 Zachęcaj	 ich	 przykładowo	
do	wymyślania	zadań	i	różnego	rodzaju	działań	dla	
swoich	kolegów	w	grupie.	Zwłaszcza	podczas	pracy	
nad	projektami	uczniowie	mogą	obejmować	odpo-
wiedzialne	funkcje.
→	 Informacja	 zwrotna,	 jaką	 udzielasz	 uczniowi,	
powinna	 zawierać	 elementy	motywowania	 i	 raczej	
informowania	niż	kontroli.	Skoncentruj	się	na	postę-
pach	i	sukcesach	ucznia	w	procesie	uczenia	się,	a	nie	
głównie	na	jego	błędach.

3. Czynniki motywacyjne wynikające ze specyfiki 
pracy z grupą
→	Podyskutuj	z	grupą	o	celach,	które	chce	ona	osią-
gnąć	w	procesie	uczenia	się,	 i	zapytaj	od	czasu	do	
czasu,	 w	 jakim	 stopniu	 się	 do	 nich	 zbliża.	W	 ten	
sposób	będziesz	stymulował	uczenie	się	całej	grupy		
ukierunkowane	na	osiągnięcie	celu.
→	Ocenianie	ma	często	negatywny	wpływ	na	moty-
wację	wewnętrzną.	Dlatego	też	skoncentruj	się	na	in-
dywidualnych	sukcesach	i	postępach	i	unikaj	wszel-
kiego	 rodzaju	 porównań	 poszczególnych	 uczniów						
z	innymi	członkami	grupy,	żeby	nie	doprowadzać	do		
współzawodnictwa.	Rozmowy	z	uczniem	nt.	oceny	
jego	działań	nie	przeprowadzaj	publicznie,	a	raczej			
w	 cztery	 oczy.	 Stopień	 powinien	 być	 wynikiem	
wspólnych	ustaleń	między	nauczycielem	i	uczniem,	
w	toku	których	ten	ostatni	będzie	mógł	sam	ocenić	
swoje	osiągnięcia.
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→	Buduj	 spoistość	grupy	 i	wzajemne	zrozumienie	
przy	 pomocy	 działań,	 podczas	 których	 uczniowie	
będą	mogli	się	poznać	i	wymienić	autentyczne	oso-
biste	 informacje	 i	 doświadczenia	 (uczucia,	 obawy,	
pragnienia,	 i.t.d.).	Do	 tego	 przyczyniają	 się	 przede	
wszystkim	gry	 i	 zabawy	 zespołowe	 podczas	 lekcji	
oraz	wspólne	przedsięwzięcia	pozalekcyjne,	np.	wy-
cieczki.

→	Organizuj	częściej	 lekcje,	na	których	uczniowie	
muszą	 ściśle	wspópracować	 ze	 sobą,	 aby	osiągnąć	
zamierzony	 cel	 (tzw.	 kooperatywne	 uczenie	 się):	
Wówczas	 uczniowie	 będą	 pracować	 w	 grupach,										
a	 oceniana	 będzie	 w	 pierwszym	 rzędzie	 nie	 praca	
pojedynczego	ucznia,	a	produkt	wytworzony	przez	
całą	grupę.

	 Jedną	 z	 najbardziej	 lubianych	 przez	 dzieci											
i	młodzież	form	organizacyjnych	procesu	dydak-
tyczno	–	wychowawczego	jest	wycieczka	szkolna.	
Aby	jednak	wycieczka	mogła	nosić	miano	„szkol-
nej”	musi	mieć	wyraźny	cel	–	temat,	który	chce-
my	 realizować	 z	 uczniami	 w	 „terenie”,	 bowiem	
celem	 wycieczek	 jest	 głównie	 realizacja	 ustaleń	
dydaktyczno	 –	 wychowawczych	 programu	 na-
uczania,	jego	konkretnych	tematów	i	haseł.	Warto	
o	tym	pamiętać	przy	wyborze	lub	opracowywaniu	
własnego	programu	nauczania.	Nie	podlega	dys-
kusji,	 że	 udział	 w	 wycieczce	 umożliwia	 lepsze	
poznanie	przez	uczniów	rzeczy	i	zjawisk,	wpływa	
na	 rozwój	zdolności	postrzegania,	 służy	utrwala-
niu	 i	 konfrontacji	 zdobytej	 wiedzy	 teoretycznej																																
z	 umiejętnościami	 praktycznymi.	 Również	 rola	
wychowawcza	 wycieczek	 jest	 ogromna.	 Tu	 naj-
lepiej	kształtować	uczniowską	odpowiedzialność,	
koleżeńskość,	zaradność,	wytrwałość,	działalność	
w	zespole	(grupie)	czy	punktualność.	Pamiętajmy,	
że	 wycieczki	 mają	 charakter	 poznawczy	 i	 zdro-
wotny	i	zbliżają	szkołę	do	życia.	Krótko	mówiąc,	
wycieczki	są	odstępstwem	od	szkolnej	codzienno-
ści	i	rutyny.	Pamiętajmy	jednak,	że	dla	organizato-
rów,	wycieczka	to	odpowiedzialna	i	pracochłonna	
forma	pracy	pedagogicznej.
Organizacja	wycieczek	 jest	dość	dokładnie	 regu-
lowana	przepisami	prawa	oświatowego	ze	szcze-
gólnym	 uwzględnieniem	warunków	 zapewnienia	
bezpieczeństwa	uczestnikom.
Do	podstawowych	przepisów	prawnych	dotyczą-
cych	 wycieczek	 szkolnych	 w	 tym	 określających	
zasady	bezpieczeństwa	należą:
1.	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Naro-
dowej	i	Sportu	z	dnia	8	listopada	2001	r.	w	spra-
wie	warunków	 i	 sposobu	organizowania	przez	
publiczne	przedszkola,	szkoły	i	placówki	krajo-
znawstwa	i	turystyki	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	135,	

poz.1516);
2.	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Naro-
dowej	i	Sportu	z	dnia	31	grudnia	2002	r.	w	spra-
wie	 bezpieczeństwa	 i	 higieny	 w	 publicznych								
i	niepublicznych	szkołach	i	placówkach	(Dz.	U.	
z	2003	r.	Nr	6,	poz.	69	ze	zm.);
3.	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	z	dnia	
21	stycznia	1997	r.	w	sprawie	warunków,	jakie	
muszą	 spełnić	 organizatorzy	 wypoczynku	 dla	
dzieci	i	młodzieży	szkolnej,	a	także	zasad	jego	
organizowania	i	nadzorowania	(Dz.	U.	z	1997	r.	
Nr	12,	poz.	67	ze	zm.);
4.	 Rozporządzenie	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	
6	 maja	 1997	 r.	 w	 sprawie	 określenia	 warun-
ków	 bezpieczeństwa	 osób	 przebywających																		
w	górach,	kąpiących	się	i	uprawiających	sporty	
wodne	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	1,	poz.	358).
5.	 Rozporządzenie	 Ministra	 Edukacji	 Na-
rodowej	 i	 Sportu	 z	 dnia	 12	 września	 2001	 r.													
w	 sprawie	 szczegółowych	 zasad	 i	 warunków	
działalności	 w	 dziedzinie	 rekreacji	 ruchowej	
(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	101,	poz.	1095).

Znajomość	 wyżej	 	 wymienionych	 przepisów	
pozwoli	 na	 zaplanowanie,	 zorganizowanie																												
i	 przeprowadzenie	 każdej	 szkolnej	 formy	 krajo-
znawstwa	 i	 turystyki.	 Na	 podstawie	 tej	 wiedzy	
każde	przedszkole,	szkoła	czy	placówka	oświato-
wa	powinna	opracować	własny	regulamin	organi-
zacji	wycieczek	i	imprez	turystycznych,	który	na-
leży	potraktować	jako	załącznik	do	statutu.
Poniżej	podam	kilka	najważniejszych	uwag,	które	
będą	niezbędne	w	konstruowaniu	 regulaminu	or-
ganizacji	wycieczek.

I. Formy organizowania krajoznawstwa  i tury-
styki.
1.	Wycieczki	przedmiotowe	–	 inicjowane	 i	 reali-
zowane	 przez	 nauczycieli	 w	 celu	 uzupełnienia	

Lech	Strembski	
konsultant	ds.	wychowania	fizycznego

W-MODN	w	Elblągu

Wycieczka	szkolna
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obowiązującego	 programu	 nauczania,	 w	 ramach	
danego	przedmiotu	lub	przedmiotów	pokrewnych.	
Ta	 forma	nie	wymaga	wypełniania	dodatkowych	
dokumentów	 (np.	 „karta	 wycieczki”).	 Wystar-
czy	 odnotować	 ten	 fakt	 w	 dzienniku	 lekcyjnym	
(temat	 wycieczki)	 i	 „zeszycie	 wyjść”	 (o	 ile	 taki																			
w	placówce		obowiązuje).	Nie	jest	 też	konieczna	
zgoda	rodziców	na	udział		dziecka	w	„wycieczce	
przedmiotowej”.
2.	Wycieczki	krajoznawczo	–	turystyczne,		w	któ-
rych	udział	nie	wymaga	od	uczestników	przygoto-
wania	kondycyjnego	i	umiejętności	specjalistycz-
nych	–	zwane	„wycieczkami”.	Jest	to	najbardziej	
popularna	forma	turystyki	szkolnej	(np.	wycieczka	
autokarowa	do	innej	miejscowości).
3.	Imprezy	krajoznawczo	–	turystyczne,	takie	jak:	
biwaki,	konkursy,	turnieje.	
4.	 Imprezy	 turystyki	kwalifikowanej	 i	obozy	wę-
drowne,	w	których	udział	wymaga	od	uczestników	
przygotowania	kondycyjnego	 i	umiejętności	 spe-
cjalistycznych,	w	 tym	 posługiwania	 się	 specjali-
stycznym	sprzętem.	Do	 turystyki	kwalifikowanej	
zaliczamy	takie	imprezy	jak:	rajdy,	spływy,	rejsy,	
zloty	 i	 złazy	 a	 także	 obozy	wędrowne.	Rajd	 jest	
podstawową	 imprezą	 turystyki	 kwalifikowanej.	
Jest	 organizowany	 dla	 turystów	 pieszych,	 kolar-
skich,	motorowych	a	także	dla	turystów	uprawia-
jących	turystykę	konną	czy	narciarską.	Spływ	i	rejs	
są	 imprezami	organizowanymi	na	wodzie	(spływ	
kajakiem,	 rejs	 żaglówką).	Organizacją	 i	 przepro-
wadzeniem	tych	imprez	mogą	się	zajmować	oso-
by	posiadające	odpowiednie	kwalifikacje	np.	prze-
wodnicy	a	także	trenerzy	i	instruktorzy	sportowi.
5.	 Imprezy	 wyjazdowe	 –	 związane	 z	 realizacją	
programu	 nauczania,	 takie	 jak:	 zielone	 szkoły,	
szkoły	zimowe,	szkoły	ekologiczne	–	zwane:	„im-
prezami”.

II. Planowanie wycieczki.
Planując	 wycieczkę	 należy	 stosować	 	 przepisy	
prawa	zawarte	w	odpowiednich	rozporządzeniach.				
Oto	niektóre	z	nich:	
1.	Organizację	 i	program	wycieczek	oraz	 imprez	
dostosowuje	się	do	wieku,	zainteresowań	i	potrzeb	
uczniów,	ich	stanu	zdrowia,	sprawności	fizycznej,	
stopnia	 przygotowania	 i	 umiejętności	 specjali-
stycznych.
2.	 Udział	 uczniów	 niepełnoletnich	 w	 wyciecz-
kach,	z	wyjątkiem	przedmiotowych	odbywających										
się	w	ramach	zajęć	lekcyjnych	i	imprezach	wyma-
ga	zgody	 ich	przedstawicieli	ustawowych.	Warto	
pamiętać	 o	 tym,	 że	 rodzice	 nie	mają	 obowiązku	

wyrażenia	zgody	na	udział	swojego	dziecka	w	wy-
cieczce.	Z	kolei	szkoła	nie	może	zabronić	żadnemu	
uczniowi	wzięcia	w	niej	udziału.	Wyjątki	można	
opisać	w	regulaminie	i	mogą	one	stanowić	jeden						
z	elementów	oddziaływań	wychowawczych.	
3.	Wycieczkę	 lub	 imprezę	 przygotowuje	 się	 pod	
względem	 programowym	 i	 organizacyjnym,																		
a	następnie	informuje	się	uczestników	o	podjętych	
ustaleniach,	a	w	szczególności	o:	celu,	trasie,	har-
monogramie	i	regulaminie.
4.	 Dyrektor	 szkoły	 wyznacza	 kierownika	 wy-
cieczki	lub	imprezy	spośród	pracowników	szkoły																	
o	kwalifikacjach	odpowiednich	do	realizacji	okre-
ślonych	form	krajoznawstwa	i	turystyki.
5.	 Kierownikiem	 wycieczki	 lub	 imprezy	 może	
być	także	inna	osoba	wyznaczona	przez	dyrektora	
szkoły,	osoba	pełnoletnia,	która:
-	 ukończyła	 kurs	 kierowników	wycieczek	 szkol-
nych	 (10	 godzin	 ćwiczeń	 i	 wykładów	wg	 odpo-
wiedniego	programu),
-	jest	instruktorem	harcerskim,	
-	 posiada	 uprawnienia	 przewodnika	 turystyczne-
go,	przewodnika	lub	instruktora	turystyki	kwalifi-
kowanej	lub	pilota	wycieczek.
Jak	 z	 tego	 wynika,	 aby	 kierować	 „zwykłą”	 wy-
cieczką,	żaden	nauczyciel	nie	musi	kończyć	kursu	
dla	kierowników	wycieczek.	Niektóre	samorządy	
zachęcają	 nauczycieli	 do	 zdobywania	 uprawnień	
pilota	wycieczek	lub	przewodnika	turystycznego,	
wskazując	na	możliwości	wykorzystania	funduszy	
unijnych,	 które	 gwarantują	 częściową	 lub	 całko-
witą	nieodpłatność.
6.	 Kierownikiem	 obozu	 wędrownego	 może	 być	
osoba	po	ukończeniu	kursu	dla	kierowników	obo-
zów	 wędrownych	 lub	 posiadająca	 uprawnienia	
przewodnika	 turystycznego,	 przewodnika	 lub	 in-
struktora	 turystyki	kwalifikowanej	 lub	pilota	wy-
cieczek.
7.	 Opiekunem	wycieczki	 lub	 imprezy	może	 być	
nauczyciel	 albo,	 po	 uzyskaniu	 zgody	 dyrektora	
szkoły,	inna	pełnoletnia	osoba.
Warto	w	 tym	miejscu	 przestudiować	 umieszczo-
ne	w	przepisach	obowiązki	kierownika	i	opiekuna	
wycieczki.	Ma	to	związek	z	odpowiedzią	na	pyta-
nie:	czy	kierownik	wycieczki	może	być	jednocze-
śnie		opiekunem?		Obowiązki	kierownika	i	opieku-
na	nawzajem	się	wykluczają	i	z	tego	powodu	nie	
powinno	się	 ich	 łączyć.	Chociaż	Rozporządzenie	
MENiS	z	dnia	8	listopada	2001	r.	literalnie	nie	za-
brania	łączenia	tych	funkcji,	wcale	nie	oznacza,	że	
dyrektorzy	mogą	bezkrytycznie	z	tego	korzystać.	
Za	ewentualne	skutki	 takich	decyzji,	właśnie	oni	
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będą	 ponosić	 odpowiedzialność.	Moim	 zdaniem,	
trudno	sobie	wyobrazić	wyjazd	na	wycieczkę	gru-
py	np.	20	uczniów	z	jednym	nauczycielem,	który	
byłby	 jednocześnie	 kierownikiem	 i	 opiekunem.	
Jak	 widać	 nie	 ma	 jednoznacznej	 odpowiedzi	 na	
zadane	pytanie.	Twierdzę	jednak,	że	zawsze	należy	
kierować	się	zdrowym	rozsądkiem	i	podejmować	
decyzje,	które	zapewnią	bezpieczeństwo	uczestni-
kom	wycieczek.
8.	 Kierownikiem	 lub	 opiekunem	 uczniów	 biorą-
cych	udział	w	wycieczce	lub	imprezie	zagranicz-
nej	może	 być	 osoba	 znająca	 język	 obcy	w	 stop-
niu	 umożliwiającym	 porozumienie	 się	 w	 kraju	
docelowym,	 jak	 również	w	krajach	znajdujących	
się	na	 trasie	planowanej	wycieczki.	 	W	przypad-
ku	 korzystania	 z	 firm	 organizujących	 wycieczki	
w	 całości	 (nie	 tylko	 transport),	 należy	 zwracać	
na		obowiązek	zapewnienia	opieki	pilota	wyciecz-
ki,	 przewodników	 turystycznych	 terenowych	 lub	
miejskich,	pracowników	muzealnych	bądź	straży	
parków,	w	zależności	od	sytuacji.
9.	Wszyscy	uczestnicy	wycieczek	i	imprez	muszą	
być	 ubezpieczeni	 od	 następstw	 nieszczęśliwych	
wypadków,	a	w	przypadku	wycieczki	zagranicznej	
również	od	kosztów	leczenia.

III. Ustalanie liczby opiekunów.
Sprawę	tą	wyjaśnia	Rozporządzenie	Ministra	Edu-
kacji	Narodowej	i	Sportu	z	dnia	31	grudnia	2002	
r.		w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	w	publicz-
nych	i	niepublicznych	szkołach	i	placówkach.	
Zacytuję		§	32	rozporządzenia.
1.	Przy	organizacji	zajęć,	imprez	i	wycieczek	poza	
terenem	szkoły	lub	placówki	liczbę	opiekunów	oraz	
sposób	zorganizowania	opieki	ustala	się	uwzględ-
niając	 wiek,	 stopień	 rozwoju	 psychofizycznego,	
stan	 zdrowia	 i	 ewentualną	 niepełnosprawność	
osób	 powierzonych	 opiece	 szkoły	 lub	 placówki,	
a	 także	specyfikę	zajęć,	 imprez	 i	wycieczek	oraz	
warunki	w	jakich	będą	się	one	odbywać.
2.	Kryteria,	o	których	mowa	w	ust.1,	uwzględnia	
się	również	przy	ustalaniu	programu	zajęć,	imprez,	
wycieczek.
W	 poprzednim	 „starym”	 rozporządzeniu	 z	 dnia	
17.08.1997	 r.	 określone	 były	maksymalne	 liczby	
uczestników	na	 jednego	opiekuna	 i	wyglądało	 to	
następująco:
-	30	uczniów	na	jednego	opiekuna,	jeżeli	wyciecz-
ka	w	te	samej	miejscowości	 (należało	zwiększyć	
liczbę	opiekunów	w	przypadku	korzystania	z	ko-
munikacji	miejskiej),
-	15	uczniów	na	opiekuna	w	przypadku	wyjazdu	

do	innej	miejscowości,
-	 20	 uczniów	 na	 opiekuna	 na	 obozach	 specjali-
stycznych	i	sportowych,
-	10	uczniów	na	opiekuna	w	przypadku	np.	trenin-
gu	 wysokogórskiego,	 kajakowego,	 żeglarskiego											
i	wioślarskiego,
-	10	uczniów	na	 jednego	opiekuna	na	wycieczce	
turystyki	kwalifikowanej,
-	15	uczniów	na	opiekuna	na	zajęciach	nauki	pły-
wania.
Moim	zdaniem	takie	ujęcie	problemu	ograniczało	
dyrektorski	obowiązek	zapewnienia	uczniom	bez-
piecznych	i	higienicznych	warunków.	Oczywiście	
można	się	sugerować	powyższymi	cyframi	ustala-
jąc	zasady	organizacji	wycieczek	w	szkole	i	zapi-
sując	je	w	Regulaminie.	Poniżej		inna	propozycja,	
którą	podaje	Małgorzata	Drogosz.

Interesujące	jest		Rozporządzenie	Rady	Ministrów	
z	 dnia	 6	 maja	 1997	 roku	 w	 sprawie	 określenia	
warunków	 bezpieczeństwa	 osób	 przebywających	
w	górach,	pływających,	kapiących	się	 i	uprawia-
jących	sporty	wodne.	Nie	jestem	np.	pewien,	czy	
wszyscy	 organizatorzy	 wycieczek	 mają	 świado-
mość,	że	należy	stosować	przepis	dot.	osób	prze-
bywających	 w	 górach	 nie	 tylko	 ze	 względu	 na	
wysokość	n.p.m.,	ale	również	na	terenach	poniżej	
600m	 n.p.m.	 ,których	 rzeźba	 stwarza	 zagrożenie	
dla	zdrowia	i	życia	osób	na	nich	przebywających	
lub	których	zagospodarowanie	rekreacyjno	–	spor-
towe	kwalifikuje	do	uprawiania	turystyki,	rekreacji	
ruchowej	i	sportu	w	górach.	Przykładem	może	być	
„Wysoczyzna	Elbląska”.	Warto	o	tym	pamiętać.

IV. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek           
i imprez.
Obowiązkowo	 musimy	 założyć,	 że	 udana	 wy-
cieczka	 to	 taka,	o	której	możemy	powiedzieć,	że	
jest		bezpieczna.	W	związku	z	tym	organizujemy	
wyjazd	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	pra-
wa	i	zasadami	bezpieczeństwa.

Rodzaj wycieczki Liczba uczestników 
na jednego  opiekuna

Piesza	nizinna	na	terenie	ni-
zinnym	 i	wyżynnym,	 gene-
ralnie	poniżej	600	m	n.p.m.

do	15

Piesza	 górska	 powyżej	 600	
m	n.p.m.

do	10	
(wiek	powyżej	14	lat)

Piesza	wysokogórska	powy-
żej	1000	m	n.p.m.

do	5	
(plus	przewodnik	górski)

Autokarowa do	15
Rowerowa 2	opiekunów	na	grupę	10	–	

13	uczniów
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1.	Opiekun	wycieczki	sprawdza	stan	liczbowy	jej	
uczestników	przed	wyruszeniem	z	każdego	miej-
sca	 pobytu,	w	 czasie	 zwiedzania,	 przejazdu	oraz	
po	przybyciu	do	punktu	docelowego.
2.	 Niedopuszczalne	 jest	 realizowanie	 wycieczek	
podczas	burzy,	śnieżycy	i	gołoledzi.
3.	 Jeżeli	 specyfika	 wycieczki	 tego	 wymaga,	 jej	
uczestników	zaznajamia	się	z	zasadami	bezpiecz-
nego	przebywania	nad	wodą.
4.	W	zajęciach	prowadzonych	na	terenie	kąpielisk	
i	pływalni,	na	jedną	osobę	prowadzącą	zajęcia	nie	
może	przypadać	więcej	niż	15	uczestników.
O	 tych	 i	 wielu	 innych	 zasadach	 bezpieczeństwa	
dowiemy	się	 studiując	a	następnie	 stosując	prze-
pisy	zawarte	w	Rozporządzeniu	Rady	Ministrów	
z	 dnia	 6	 maja	 1997	 roku	 w	 sprawie	 określenia	
warunków	 bezpieczeństwa	 osób	 przebywających																
w	górach,	pływających,	kapiących	się	i	uprawiają-
cych	sporty	wodne.
5.	Zawsze	mamy	ze	sobą	„apteczkę	pierwszej	po-
mocy”	(ważne	jest	wyposażenie	apteczki),	a	każ-
dy	 uczeń	 powinien	 posiadać	 butelkę	 niegazowa-
nej	 wody.	 Zapytajmy	 przed	 wyjazdem	 rodziców												
o	chorobę	lokomocyjną	ich	dzieci.	W	wycieczkach	
nie	mogą	brać	udziału	uczniowie,	w	stosunku	do	
których	istnieją	przeciwwskazania	lekarskie.
6.	 Zgłaszajmy	 na	 policję	 kontrolę	 autokaru,	 któ-
rym	 wybieramy	 się	 na	 wycieczkę.	Wybór	 prze-
woźnika	nie	może	być	przypadkowy	i	warto	znać	
podstawowe	przepisy	dot.	pracy	kierowców	(max.	
czas	 pracy	 jazdy	 jednego	 kierowcy	 bez	 przerwy	
–	 4	 godziny	 i	 30	 minut).	 Wybierajmy	 autokary																				
z	pasami	bezpieczeństwa.
7.	 Planując	 podróż	 autobusem,	 opiekunowie	 po-
winni	 zająć	 miejsca	 z	 przodu	 i	 z	 tyłu	 pojazdu,	
jeżeli	 będzie	 ich	 więcej	 niż	 dwoje,	 to	 również																				
w	środkowej	części	(najbliżej	wejść).	
8.	 Zdecydowanie	 jestem	 przeciwnikiem	 tzw.	
„czasu	wolnego”.	Nie	używajmy	 takiego	pojęcia																
w	planowaniu	żadnej	formie	turystyki	czy	wypo-
czynku.	Każdy	czas	powinien	być	zorganizowany												
i	zagospodarowany.
9.	 Bardzo	 rygorystycznie	 podchodźmy	 do	 prze-
strzegania	 zaplanowanego	 „rytmu	 życia”	 na	wy-
cieczce.	 Będzie	 to	 sprzyjać	 dobrej	 atmosferze											
i	gwarantować		ład	i	porządek,	który	przełoży	się	
na	wyrabianą	u	młodych	ludzi	dyscyplinę.
10.	Wyjazd	i	przyjazd	z	wycieczki	powinien	nastę-
pować	z	wcześniej	ustalonego	(tego	samego)	miej-
sca.	Niedopuszczalne	jest	zezwolenie	uczniom	na	
wysiadanie	z	autokaru	w	różnych	miejscach	 (np.	
tu	wysiądę,	bo	mam	bliżej	do	domu).	Niepełnolet-

nich	uczniów	po	zakończonej	wycieczce	odbierają	
rodzice.
11.	 Przed	 wyjazdem	 na	 wycieczkę	 opiekuno-
wie	 (kierownik)	 są	 zobowiązani	 do	 zaznajomie-
nia	 uczestników	 z	 zasadami	 bezpieczeństwa	 na	
drogach,	 w	 autokarze,	 statku	 wycieczkowym,																			
na	peronach	i	w	wagonach	kolejowych	i	na	szkla-
kach	turystycznych	i	górskich.
12.	W	przypadku	 nieszczęśliwego	wypadku	 na-
leży	niezwłocznie	 	stosować	przyjęte	w	tym	za-
kresie	 procedury.	 A	 przede	 wszystkim	 wezwać	
pomoc	medyczną.	O	udzielaniu	pierwszej	pomo-
cy,	zgodnie	z	prawem	mówi	artykuł	164	Kodeksu	
Karnego.
13.	Dzienne	 normy	 na	wycieczkach	 dla	 16	 –	 18	
latków.

V. Dokumentacja wycieczki.	Do	podstawowych	
dokumentów	należą:
1.	 Karta	 wycieczki	 (wzór	 stanowi	 załącznik	 do	
Rozporządzenia	MENiS	 z	 dnia	 8	 listopada	 2001	
r.)
2.	Zgody	rodziców/opiekunów	prawnych	na	udział	
w	wycieczce.
3.	Regulamin	danej	wycieczki/imprezy.
4.	Program	i	harmonogram	wycieczki/imprezy.
5.	 Zadania	 opiekuna	 i	 kierownika	wycieczki/im-
prezy.
Ten	 krótki	 artykuł	 nie	 wyczerpuje	 tematu.	Mam	
jednak	nadzieję,	że	informacje	w	nim	zawarte	uła-
twią	planowanie	i	organizację	wycieczek.	Bardzo	
do	tego	zachęcam,	bo	chyba	nikt	nie	ma	wątpliwo-
ści,	że	efekty	dobrze	zorganizowanych	wycieczek	
są	nieporównywalnie	większe	niż	lekcji	szkolnych,	
choć	na	bieżąco	mniej	uchwytne	i	oczywiste.

Wycieczka piesza do	30	km	–	ok.	4,5	godz.
Zapamiętaj!		Wycieczka 

piesza w górach
100	m	wzniesienie	
=	ok.	1	godz.

Wycieczka rowerowa do	80	km	–	ok.	10	godz.
Bagaż 

(wycieczka piesza) 10	–	14	kg.

Zwiedzanie 5	–	6	godz.	(3	–	4	godz.	do	połu-
dnia	i	2	godz.	po	południu
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Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 warunkiem	 eduka-
cji	XXI	wieku	 jest	 aktywna	 szkoła,	 szkoła	 która	
wspomaga	 proces	 uczenia	 się	 uczniów,	 stosuje																													
w	nauczaniu	eksperymenty,	jest	przyjazna	i	otwar-
ta	na	ludzi	i	innowacje.	Alvin	Toffler	dodaje	do	de-
finicji	 aktywnej	 szkoły	następujące	 stwierdzenie:	
„Szkoła,	 która	 nie	 produkuje	 analfabetów	 XXI	
wieku,	 czyli	 nie	 tylko	 tych,	 którzy	 nie	 potrafią	
czytać	 i	pisać,	 ale	 także	 tych,	którzy	nie	potrafią	
nabywać	wiedzy,	zapominać	jej	i	uczyć	od	nowa”.	
Wypada	się	z	 tym	zgodzić,	 zważywszy	na	 to,	 że	
rzeczywistość	 wymaga	 od	 obywateli	 ciągłego	
uczenia	się	i	doszkalania,	a	umiejętności	te	muszą	
zostać	wykształcone	w	szkole.
Jednym	z	wymagań	stojących	przed	współczesną	
szkołą	jest	prowadzenie	działań	kształtujących	po-
zytywny	klimat	sprzyjający	uczeniu	się.	W	szkole	
lub	placówce	prowadzi	 się	 działania	 kształtujące	
postawę	 uczenia	 się	 przez	 całe	 życie.	 Działania	
realizowane	 przez	 szkołę	 lub	 placówkę	 promują	
wartość	edukacji	w	społeczności	 lokalnej.	Oferta	
edukacyjna	 ma	 służyć	 realizacji	 założonych	 ce-
lów.	Jeśli	uczniowie	osiągają	sukces,	to	znaczy,	że	
edukacja	albo	też	jej	efekt	staje	się	wartością	w	ich	
życiu.	Szkoła	powinna	o	tych	sukcesach	informo-
wać	 zarówno	 społeczność	 szkolną,	 jak	 i	 pozasz-
kolne	środowisko	lokalne.	Aby	przeciwdziałać	pa-
sywności	dorosłych	w	obszarze	uczenia	się	przez	
całe	życie,	 trzeba	z	ofertą	edukacyjną	wychodzić	
im	naprzeciw.	Budowanie	społeczeństwa	świado-
mego	 potrzeby	 doskonalenia	 się	 zaczyna	 się	 już					
w	 szkole,	 która	 nie	 tylko	 jest	miejscem	 elemen-
tarnej	edukacji	najmłodszych,	ale	również	tworzy	
platformę	 międzypokoleniowej	 sztafety	 wiedzy															
i	wymiany	doświadczeń.	
Aktywność	i	kreatywność	szkoły	w	zakresie	pro-
jektów	 edukacyjnych	 stwarza	 po	 temu	 dogodną	
sytuację.	Projekt	edukacyjny	od	2010	r.	formalnie	
obowiązujący	w	 gimnazjum	 jako	metoda,	 forma	
i	strategia	mająca	na	celu	zespołowe	rozwiązanie	
określonego	 problemu,	 zadomowił	 się	 na	 dobre				
w	codzienności	polskich	gimnazjów.	Zagadnienia,	
które	 podejmują	 uczniowie	w	 swoich	 projektach	
zazwyczaj	są	im	bliskie,	dotyczą	najbliższego	oto-
czenia	 i	mają	 zastosowanie	w	 praktyce.	Dodała-

bym	jeszcze,	że	projekty	powinny	sprawiać		naukę		
bardziej	przystępną	i	przyjazną,	a	w	ocenie	ucznia	
bardziej	przydatną.		Jeśli	tak	rzeczywiście	jest,	to	
mamy	do	czynienia	z	inwestycją	w	„wartość	edu-
kacji”.	
Na	 efektywność	 uczniowskich	 projektów	 eduka-
cyjnych	 składa	 się	wiele	 czynników,	ale	najważ-
niejszym	z	nich	(w	mojej	ocenie)	jest	uczenie	się	
współpracy,	sztuki	negocjacji,	podejmowania	de-
cyzji,	skutecznego	komunikowania	się		i	współod-
powiedzialności	za	rozwiązanie	problemu	lub	wy-
konanie	zadania.	Nie	bez	znaczenia	jest	oczywiście	
nowa	wiedza,	która	uczeń	nabywa	w	ramach	pro-
jektu	 i	możliwość	 zaprezentowania	 się	 na	 forum	
publicznym.	Owo	publiczne	forum	może	stanowić	
klasa,	cała	społeczność	szkolna,	zaproszeni	goście,	
rodzice,	środowisko	lokalne.	Warto	i	trzeba	zabie-
gać	 o	 promocję	 działań	 szkoły,	 również,	 a	może	
szczególnie	w	 zakresie	 projektów	 edukacyjnych,	
zapraszając	rodziców	do	współuczestnictwa	(part-
nerowania)	w	projektach	swoich	dzieci	oraz	udział	
w	prezentacjach	publicznych.
Obserwując	strony	internetowe	gimnazjów,	a	tak-
że	przykłady	projektów	prezentowane	na	konkur-
sach	organizowanych	przez	WMODN	w	Elblągu	
(trzy	edycje	konkursu	projektów	o	tematyce	przy-
rodniczej	 i	ekologicznej,	Od	projektu	do	efektu),	
można	śmiało	powiedzieć,	że	projekty	doskonale	
wpisują	się	w	ożywienie	życia	szkoły	 i	 stanowią	
o	 jego	 atrakcyjności.	 Jeśli	 zawodzą	 inne	metody									
a	na	realizację	podstawy	programowej	zwykle	jest	
za	mało	 czasu,	 dobrze	 zaplanowany	 projekt	 sta-
je	 się	 dobrym	 i	wykonalnym	 rozwiązaniem.	Do-
świadczenie	 mojej	 wieloletniej	 praktyki	 nauczy-
ciela	 gimnazjum	 dowodzi,	 że	 dobrze	 pomyślany																		
i	przeprowadzony	z	pasją	projekt,	włączający	całą	
społeczność	 szkolną,	 jest	 sposobem	 na	 zrealizo-
wanie	wielu	zapisów	z	podstawy	programowej	za-
równo	w	zakresie	celów	ogólnych,	jak	i	wymagań	
przedmiotowych.	 Taki	 projekt	 doskonale	 ożywa		
życie	szkoły,	pozostawiając	trwały	ślad	w	świado-
mości	i	umiejętnościach	uczniów.
Jako	nauczyciel	biologii	podejmuję	się	opieki	nad	
projektami	przyrodniczymi	wykraczającymi	poza	
podstawę	programową,	zazwyczaj	o	zasięgu	ogól-

Janina Meller
konsultant	ds.	biologii
W-MODN	w	Elblągu

Projekt	a	wartość	edukacji
Lepiej	przyjąć	taki	styl	pracy,	który	budzi	sympatię
i	sprawia,	że	uczniowie	są	otwarci	na	uczenie	się,
niż	stosować	dydaktyczny	schematyzm	nauczania

i	sprawdzania	kompetencji.
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noszkolnym.	Na	przykład	zrealizowany	z	rozma-
chem	projekt	„Woda	–	źródło	życia	i	uroda”	przy-
niósł	 zdecydowanie	 więcej	 dobrych	 efektów	 niż	
niejedna	typowa	gabinetowa	lekcja	biologii,	che-
mii,	fi	zyki	i	geografi	i	razem	wzięte.	Kilkuosobowe	
zespoły	uczniów	zmierzyły	się	z	różnymi	proble-
mami,	poszukując	odpowiedzi	na	między	innymi	
takie	pytania:	Ile	mamy	w	sobie	wody	i	co	to	ma	
wspólnego	z	samopoczuciem	i	urodą?		Jak	wody	
powierzchniowe	kształtują	urodę	Wysoczyzny	El-
bląskiej?		Picie	wody	nie	tylko	dla	ochłody	–	czyli	
jak	się	nie	odwodnić	w	szkole?	Śmierć	z	pragnie-
nia	w	oceanie	wody	–	czyli	dlaczego	nie	można	się	
napić	słonej	wody?	Czy	wody	w	rzece		Stradance				
i	strefi	e	przybrzeżnej	Zalewu	Wiślanego	są	czyste?		
Projekt	 miał	 swoje	 zwieńczenie	 podczas	 Forum																																																																																		
o	Wodzie,	w	 którym	 uczestniczyła	 cała	 społecz-
ność	szkolna.	Była	to	ciekawa	lekcja	podczas	któ-
rej	w	podwójnej	roli	nauczycieli	i	uczniów	wystą-
pili	sami	uczniowie.	
Innym	 przykładem	 projektu,	 który	 zrodził	 się											
z	 troski	 o	 właściwy	 kierunek	 edukacji	 przyrod-
niczej	 i	 poszanowanie	 bioróżnorodności	 polskiej	
dendrofl	ory	 (roślinności	 drzewiastej)	 był	 projekt	
pod	nazwą	„Las	–	ekosystem	prawie	doskonały”.	
Celowo	wprowadzony	do	niego	element	rywaliza-
cji	międzyklasowej	stanowił	jedynie	wzmocnienie	
motywacji	 uczniów,	 ale	 nie	 przesłonił	 zasadni-
czego	celu	projektu.	Bardzo	zależało	mi	na	 tym,	
aby	absolwent	polskiego	gimnazjum	znał	rosnące	
w	 naszym	kraju	 drzewa,	 przynajmniej	 te	 najbar-
dziej	pospolite,	będące	architektami	naszych	kra-
jobrazów.	 Projekt	miał	 swój	 fi	nał	 podczas	 lekcji	
otwartej	 zamiast	wagarów	 na	 powitanie	wiosny!	
Lekcji	biologii	towarzyszyła	wystawa	produktów	
fi	nalnych	opracowanych	przez	zespoły	projektowe	
z	każdej	klasy	–	kompendiów	wiedzy	na	temat	jed-
nego	rodzaju	drzewa.	

Najważniejszym	 elementem	 zajęć	 otwartych	 był	
fi	nał	 konkursu	 o	 tytuł	 Szkolnego	 Mistrza	 Den-
drologii.	Na	wszystkie	pytania	i	zagadki	mógł	od-
powiedzieć	 każdy	 gimnazjalista	 uczestniczący	w	
lekcji,	ponieważ	pytania,	a	następnie	odpowiedzi	
były	prezentowane	na	dużym	ekranie.

	W	rozwiązaniu	spornych	kwestii	pomagali	eksper-
ci.	„Czego	się	Jaś	nie	nauczy,	tego	Jan	nie	będzie	
umiał”	–	ile	z	tej	lekcji	zabrał	ze	sobą	gimnazjali-
sta?	Z	moich	obserwacji	oraz	przeprowadzonego	
sprawdzianu	 wynika,	 że	 bardzo	 dużo.	 Ciekawa,	
czytelna	forma	przekazu	nowych	treści,	a	przede	
wszystkim	 oddanie	 inicjatywy	 samym	 uczniom,	
sięgnięcie	 po	 wsparcie	 rodziców	 i	 ekspertów	
profesjonalnie	 zajmujących	 się	 tematem	 i	 czujna	
postawa	 opiekuna	 projektu	 to	 szansa	 na	 sukces,	
sukces,	 który	 jest	 inwestycją	w	przyszłość.	 I	 nie	
chodzi	tu	tylko	o	spektakularne	laury	w	konkursie	
wojewódzkim,		lecz	o	przyjemność	z	uczenia	się,	
dzielenia	się	wiedzą	i	posługiwania	nią	na	co	dzień.	
Taka	edukacja	ma	wartość	 i	warto	 ją	promować.	
Jako	nauczyciel	i	konsultant	biologii	zachęcam	do	
aktywnej	 edukacji,	 która	 nie	 traci	 z	 pola	 widze-
nia	tego,	co	dla	biologa	najcenniejsze	–	kontaktu																																																																																					
z	przyrodą,	ale	też	nie	ignoruje	nowych	technologii.

Przywołane	w	artykule	projekty:	Woda	–	źródło	życia	i	uroda	(2013)	
oraz	Las	–	ekosystem	prawie	doskonały	(2014)	zostały	zrealizowa-
ne	w	Gimnazjum	 im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Tolkmicku	 pod	 kierunkiem	
autorki.	
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	 „Człowiek	jest	wielki	nie	przez	to,	co	posiada,	
lecz	przez	 to,	kim	 jest;	nie	przez	 to,	 co	ma,	 lecz	
przez	to,	czym	dzieli	się	z	innymi”	-	te	słowa	na-
szego	Wielkiego	Rodaka	Jana	Pawła	II	kierowane	
są	 między	 innymi	 do	 nas	 –	 nauczycieli,	 ponie-
waż	to	właśnie	nauczyciel	jest	tą	osobą,	która	co-
dziennie	dzieli	się	swoją	wiedzą,	doświadczeniem												
z	 uczniami.	 To	 nauczyciel	 kształtuje	 osobowość	
młodego	 człowieka.	To	 nauczyciel	 jest	 autoryte-
tem	dla	swoich	uczniów.
	 Codzienna	 praca	 nauczyciela	 polega	 na	 nie-
ustannym	 poszukiwaniu	 najlepszych	 sposobów	
pomagania	uczniom	w	osiąganiu	celów	kształce-
nia.	Przemiany	społeczne	powodują	to,	że	naucza-
nie	nie	może	zostać	w	epoce	tablicy	i	kredy.	Nie	
ma	takiej	możliwości,	by	szkoła	odizolowała	się	od	
współczesnych	trendów,	a	nauczyciele	prowadzili	
lekcje	tak,	jak	robiło	się	to	wiele	lat	temu.	Obec-
nie,	 kreda	 i	 tablica	uczniom	 już	nie	wystarczają.	
Nauczyciele,	jeśli	zależy	im	na	dobrym	kontakcie	
z	wychowankami,	powinni	starać	się	włączać	no-
woczesne	 technologie	w	służbę	edukacji.	Te	wy-
siłki	owocują	podnoszeniem	jakości	kształcenia.
Nowoczesny	nauczyciel	szuka	nowatorskich	roz-
wiązań	dydaktycznych.	Stosuje		metody	kształce-
nia	nieznane	w	danym	środowisku	edukacyjnym.	
Nowoczesny	nauczyciel	systematycznie	dokonuje	
ulepszeń	własnej	pracy	na	podstawie	jej	diagnozy	
i	ewaluacji.	To	ten,	który	odpowiada	na	nowe	wy-
zwania.	
	 Szybki	 postęp	w	 dziedzinie	 technologii	 kom-
puterowej	 spowodował,	 że	 współczesne	 społe-
czeństwo	zaczęto	określać	mianem	społeczeństwa	
informacyjnego,	 a	 innowacyjne	 technologie	 we-
szły	na	stałe	do	szkół.	
	 Multimedia	 to	 w	 obecnych	 czasach	 podsta-
wowe	 narzędzia,	 którymi	 posługuje	 się	 uczeń.	
Niejednokrotnie	 robi	 to	 lepiej	 od	 dorosłych.	Na-
uczyciele	 chcąc	 dotrzeć	 do	 dziecka,	muszą	mieć																									
z	nim	wspólną	płaszczyznę	porozumienia.	Wspól-
ne	korzystanie	z	technik	informacyjnych	i	komu-
nikacyjnych	powoduje,	 iż	 stajemy	 się	 dla	 ucznia	
partnerem.	Ważnym	 jest,	 by	mieć	wspólne	 zain-
teresowania.	Jesteśmy	wtedy	bliżej	ucznia.	Budu-
jemy	swój	autorytet.	Dajemy	sygnał,	że	interesuje	
nas	to,	co	stanowi	dla	niektórych	uczniów	sposób	
na	spędzanie	wolnego	czasu.

	 Szczególnie	 wysoką	 rangę	 zaczęto	 przypisy-
wać	 nowym	 technologiom	 stosowanym	 w	 dzie-
dzinie	 edukacji.	 Obecnie	 szkoły	 unowocześniają	
swoją	bazę	informatyczną,	co	stwarza	dla	nauczy-
cieli	 nowe	 wyzwania	 w	 dziedzinie	 technologii	
multimedialnej.	Znaczna	część	nauczycieli	odczu-
wa	 braki	w	 sferze	 korzystania	 z	 internetu,	 opro-
gramowania	 komputerowego	 oraz	 multimediów.	
Jeśli	wprowadzają	nowoczesne	technologie	w	na-
uczaniu,	to	zwykle	robią	to	nieśmiało	i	nie	w	pełni	
wykorzystują	szeroki	wachlarz	możliwości.	Wielu	
nauczycieli	korzysta	ze	szkoleń	dotyczących	wy-
korzystania	 technologii	 informacyjno	 –	 komuni-
kacyjnych,	aby	unowocześnić	swój	warsztat	pracy	
oraz	 swobodnie	posługiwać	 się	multimedialnymi	
środkami	 dydaktycznymi	 takimi	 jak	 tablica	 in-
teraktywna,	 kreowanie	 scenariusza	 lekcji	 przy	
wykorzystaniu	 ICT.	 Lekcje	 koleżeńskie	 z	 zasto-
sowaniem	multimediów	cieszą	się	dużym	zainte-
resowaniem	 uczniów.	 Autorskie	 metody	 kształ-
cenia	 zwracają	 uwagę	 na	wysoką	 samodzielność	
uczniów.	Uczniowie	wybierają	zadania,	poszukują	
sposobów	 ich	 rozwiązania,	 przedstawiają	wyniki	
nauczycielowi,	oceniają	swoje	osiągnięcia	i	okre-
ślają	poziom	trudności,	na	którym	chcą	dalej	pra-
cować.
	 Współczesne	pokolenie	młodych	ludzi	nie	wy-
obraża	 sobie	 życia	 bez	 tego	 innowacyjnego	me-
dium.	 Wykorzystanie	 nowych	 technologii	 kom-
puterowych	może	wpłynąć	pozytywnie	na	rozwój	
młodzieży,	przyczynić	się	do	uzyskania	wysokich	
osiągnięć	w	szkole,	rozwinąć	dobre	relacje	inter-
personalne	 oraz	 umożliwić	 zdobycie	 wysokiej	
pozycji	w	zespole	klasowym	 i	w	 środowisku	 lo-
kalnym.	Ważne,	żeby	uczniowie	świadomie	i	kry-
tycznie	posługiwali	się	tymi	innowacyjnymi	tech-
nologiami.

Regina	Pych
konsultant	ds.	religii	rzymskokatolickiej

W-MODN	w	Elblągu

Nowoczesny	nauczyciel	–	któż	to	taki?
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Danuta	Oleksiak	
konsultant	ds.	przedmiotów	zawodowych

W-MODN	w	Elblągu

Rok	szkoły	zawodowców
Rozwój	doradztwa	edukacyjno-zawodowego,	po-
wstanie	„szkół	ćwiczeń”,	zacieśnienie	współpracy	
szkół	 zawodowych	z	pracodawcami	 i	dopasowa-
nie	go	do	potrzeb	rynku	pracy	–	to	tylko	niektóre	
działania,	 jakie	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodo-
wej	 zaplanowało	w	związku	z	ogłoszeniem	 roku	
szkolnego	 2014/2015	 ROKIEM	 SZKOŁY	 ZA-
WODOWCÓW.	

Mimo	wprowadzenia	poważnych	zmian	w	struktu-
rze	i	obudowie	programowej	szkolnictwa	zawodo-
wego	w	2012	r.,	postrzeganie	szkół	zawodowych	
jako	szkół	„drugiego	wyboru”	nadal	jest	w	Polsce	
bardzo	powszechne.	Dlatego	w	celu	odbudowy	po-
zytywnego	wizerunku	edukacji	zawodowej	Mini-
sterstwo	Edukacji	Narodowej	zaplanowało	szereg	
konkretnych	działań	usprawniających	szkolnictwo	
zawodowe.	
Należą	do	nich:
•	 Dopasowanie	kształcenia	zawodowego	do	
potrzeb	rynku	pracy;

•	 Uelastycznienie	ścieżek	zdobywania		 	
kwalifikacji;

•	 Pomoc	uczniom	i	rodzicom	w	planowaniu	
kariery	edukacyjno-zawodowej;

•	 Wsparcie	kadry	szkół	w	profesjonalnej		
realizacji	zadań;

•	 Poprawa	funkcjonowania	systemu		 	
egzaminowania;

•	 Podniesienie	atrakcyjności	kształcenia		
zawodowego;

•	 Poprawa	jakości	i	efektywności	kształcenia	
zawodowego.

Jednym	z	najważniejszych	priorytetów	MEN	jest	
współpraca	z	pracodawcami.	Dopasowanie	kształ-
cenia	zawodowego	do	potrzeb	rynku	pracy,	przy-
gotowanie	 uczniów	 do	 podjęcia	 zawodu	 czy	 też	
organizacja	 praktyk	w	 rzeczywistych	warunkach	
pracy	ma	zacieśnić	tę	współpracę.	
W	 bieżącym	 roku	 szkolnym	 (jak	 i	 w	 kilku	 na-
stępnych)	 dużo	 energii	 i	 środków	 przekaza-
nych	zostanie	 również	na	 to,	by	podnieść	 jakość																															
i	 efektywność	 kształcenia	 zawodowego,	 zwięk-
szyć	 jego	 atrakcyjność	 i	 dostępność.	W	 związku	
z	 tym	 projektowana	 jest	 już	 strona	 internetowa,	
na	 której	 zamieszczona	 zostanie	mapa	 zawodów	
i	szkół.	Gruntownej	przebudowie	poddany	został	

portal	www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl.	
Jego	 	 nowa	odsłona	nastąpi	w	 lutym	2015	 roku.	
Ponadto	 przygotowano	 dla	 nauczycieli	 szkolenia	
poświęcone	 tematyce	 poradnictwa	 zawodowego.	
Działania	te	mają	znacząco	pomóc	uczniom	i	ich	
rodzicom	w	wyborze	dalszej	ścieżki	edukacyjno-
zawodowej.	
O	 efektywności	 kształcenia	 zawodowego	 świad-
czą	 nie	 tylko	 wyniki	 egzaminów	 zewnętrznych,	
ale	 także	 osiągnięcia	 absolwentów	 na	 wyższych	
etapach	edukacyjnych	oraz	ich	umiejętności	znale-
zienie	się	na	rynku	pracy.	Szkoły	zawodowe	muszą	
więc	systematycznie	monitorować	losy	absolwen-
tów.	Aby	pomóc	szkołom	w	realizacji	tego	zadania	
opracowane	zostaną	narzędzia	badawcze.	Dyrek-
torzy	szkół	i	nauczyciele	zostaną	przygotowani	do	
właściwego	ich	stosowania	i	interpretacji.			
Zaplanowane	 obszary	 zmian	 w	 szkolnictwie	 za-
wodowym	robią	duże	wrażenie.	Jednakże	 ich	re-
alizacja	bez	wątpienia	pochłonie	ogromne	środki	
finansowe.	Minister	 Edukacji	 Narodowej	 Joanna	
Kluzik-Rostkowska	 zapowiedziała,	 że	 w	 nowej	
perspektywie	finansowej	 jej	resort	przeznaczy	na	
rozwój	 szkolnictwa	 zawodowego	 120	 mln	 euro,						
a	w	budżetach	marszałków	województw	na	ten	cel	
będzie	700	mln	euro.	Te	pieniądze	zasilą	nie	tylko	
szkoły,	 które	 dzięki	 nim	 będą	 mogły	 rozszerzyć	
i	 rozwinąć	swoją	bazę	dydaktyczną,	ale	będą	 też	
przeznaczane	na	ściślejszą	współpracę	szkół	z	pra-
codawcami.	 Ponadto	 wsparcie	 trafi	 też	 m.in.	 do	
placówek	kształcenia	praktycznego	i	ustawiczne-
go,	ośrodków	kształcenia	i	doskonalenia	zawodo-
wego	oraz	Ochotniczych	Hufców	Pracy.	Dlatego	
należy	oczekiwać,	 że	 tym	 razem	będziemy	mieli	
do	 czynienia	 z	 autentycznym	 renesansem	 szkol-
nictwa	zawodowego,	a	nie	 tylko	z	 jego	powierz-
chowną	kosmetyką.
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	 Jedna	 z	 większych	 szkół	 wrocławskich	 jako	
swoje	 motto	 przyjęła	 hasło:	 „W	 naszej	 szkole	
każdy	uczeń	ma	talent	–	przynajmniej	jeden”.	Za-
chwyciło	 mnie	 to	 podejście.	 Doświadczenia	 tej	
szkoły	w	zakresie	wspierania	 różnorakich	uzdol-
nień	uczniów	są	wieloletnie	 i	można	 się	pokusić	
o	 analizę	 wyników	 szkoły	 w	 tym	 zakresie.	 Nie	
była	 to	szkoła	ani	najlepsza,	ani	najgorsza,	moż-
na	 rzec,	 że	była	przeciętna	 jeśli	 chodzi	o	wyniki	
egzaminów	 zewnętrznych.	 To	 co	 było	 najtrud-
niejsze	 na	 początku	 drogi	 wspierania	 uzdolnień	
uczniów	 to	 konsekwentne	 trzymanie	 się	 zasady,	
że	 najważniejsze	 jest	 wspieranie	 talentów,	 a	 nie	
wynik	 egzaminów	 zewnętrznych.	Wiązało	 się	 to	
z	niepewnością,	 jakie	będą	efekty,	ale	w	mieście	
szkoła	szybko	zyskała	opinię,	że	tu	można	rozwi-
jać	swoje	zainteresowania,	pasje,	hobby.	Okazało	
się,	że	dla	uczniów	i	 ich	rodziców	takie	warunki	
są	 atrakcyjne.	 Szkoła	 zaczęła	 cieszyć	 się	 coraz	
większą	 popularnością,	 a	 wkrótce	 liczba	 podań																																																													
w	rekrutacji	przerosła	możliwości	lokalowe	szko-
ły.	 Co	 z	 jakością	 pracy	 szkoły?	 Szkoła	 ma	 naj-
większą	liczbę	laureatów	różnorakich	konkursów.	
Wyniki	egzaminów	zewnętrznych	są	z	roku	na	rok	
lepsze.	Wnioski	są	takie,	że	do	szkoły	trafia	z	roku	
na	 rok	 młodzież	 z	 większymi	 możliwościami,																																	
z	 wyższymi	 wynikami	 ze	 szkoły	 podstawowej,																																																																			
z	drugiej	strony	wspieranie	zainteresować	uczniów,	
praca	nad	ich	rozwojem	przynosi	efekt	w	postaci	
wyników	egzaminacyjnych.

	 Zgodnie	 z	 rozporządzeniem	 MEN	 z	 dnia	 30	
kwietnia	2013	r.	w	sprawie	zasad	udzielania	i	or-
ganizacji	 pomocy	 psychologiczno-pedagogicznej	
w	publicznych	przedszkolach,	szkołach	i	placów-
kach	uczeń	zdolny	jest	zakwalifikowany	do	grona	
uczniów	 ze	 specjalnymi	 potrzebami	 edukacyjny-
mi.	Wymaga	więc	dostosowania	warunków	i	wy-
magań	do	swoich	potrzeb.	Jakie	są	potrzeby	takie-
go	ucznia?

	 Uczeń	 zdolny	 z	 reguły	 wśród	 licznych	 nad-
pobudliwości	 odznacza	 się	 nadpobudliwością	
intelektualną.	 Wzorowy	 uczeń	 ze	 świadectwem																								
z	czerwonym	paskiem	to	nie	jedyny	obraz	ucznia	
zdolnego.	Wiele	 aktów	prawnych	 od	 ustawy	 po-
cząwszy	odnosi	się	w	swej	treści	do	ucznia	zdol-
nego.	Ale	żaden	jednak	z	tych	aktów	prawnych	nie	

definiuje	tego	ucznia.	W	literaturze	popularnonau-
kowej	znajdziemy	wiele	definicji	ucznia	zdolnego,	
często	różniących	się	od	siebie	znacznie.	Jedni	au-
torzy	stawiają	na	wysoki	poziom	IQ,	inni	odnoszą	
się	do	sfery	czynności	potrzebnych	do	pomyślne-
go	 wykonywania	 zadań	 szkolnych.	 Jeszcze	 inni	
mówią,	 że	 uczeń	 zdolny	 to	 ten	kreatywny,	 twór-
czy.	Szeroką	definicję	podaje	Danuta	Nakoneczna,	
wieloletni	praktyk,	założycielka	Szkoły	Twórczej.	
Dokonuje	 ona	 podziału	 uczniów	 zdolnych	 na	 5	
grup:
1.	Uczniowie	o	wysokich	zdolnościach	intelektu-
alnych,	 którzy	 odznaczają	 się	 równie	 wysokimi	
osiągnięciami	w	zakresie	większości	przedmiotów	
wykładanych	w	szkole.
2.	 Uczniowie	 o	 dość	 dużych	 uzdolnieniach	 in-
telektualnych,	 którzy	 osiągają	 wysokie	 wyniki																							
w	zakresie	niektórych	–	wybranych	przedmiotów	
kształcenia.
3.	Uczniowie,	którzy	nie	są	ponadprzeciętnie	zdol-
ni,	a	dobre	wyniki	w	nauce	zawdzięczają	głównie	
własnej	pracowitości	oraz	opiece	ze	strony	środo-
wiska	społecznego.
4.	Uczniowie	o	dużych	zdolnościach	 intelektual-
nych,	którzy	nie	osiągają	zadowalająco	wysokich	
wyników	w	nauce.	Ci	uczniowie	rozwijają	swoje	
talenty	poza	systemem	klasowo-lekcyjnym.
5.	Uczniowie	z	ukrytymi	 talentami,	które	zostają	
ujawnione	 nie	 za	 pomocą	 testów,	 lecz	 na	 skutek	
działania	 silnych	 bodźców	 mobilizujących	 do	
pracy	oraz	w	wyniku	zapewnienia	uczniom	odpo-
wiednich	warunków	do	tworzenia.

	 Model	 pracy	 z	 uczniem	 zdolnym	 zakłada																			
w	pierwszym	rzędzie	przyjęcie	przez	nauczyciela	
definicji	ucznia	zdolnego.	Nowoczesny	nauczyciel	
zada	sobie	pytania:	kim	jest	uczeń	zdolny,	z	któ-
rym	chcę	pracować,	jakimi	cechami	się	odznacza	
i	 jakie	aktywności	podejmuje.	Po	drugie	 taki	na-
uczyciel	określi	swoje	własne	zasoby:	jaką	wiedzą	
merytoryczną	dysponuję,	co	jest	moją	pasją,	jakie	
mam	doświadczenie,	w	czym	i	jak	mogę	wspierać	
mojego	ucznia	zdolnego.	Kolejny	krok	to	identy-
fikacja	uczniów	zdolnych:	gdzie	są	Ci	uczniowie	
w	klasie,	jakie	mają	osiągnięcia,	jak	się	wypowia-
dają,	 jak	 piszą,	 co	 ich	 interesuje,	 jakie	mają	 sła-
be	 i	mocne	 strony.	Kiedy	 już	 zidentyfikuję	 swo-

Irena	Poździech
konsultant	ds.	WOS
W-MODN	w	Elblągu

Praca	z	uczniem	zdolnym	na	lekcjach	historii	i	wos



35

Doskonalenie Otwarte 1-2015

ich	uczniów	zdolnych	planuję	dla	nich	konkretne	
działania.	Nie	ograniczam	się	do	tego,	że	stawiam	
szóstkę	 za	 zrobienie	 standardowych	 zadań.	 Mu-
szę	 pamiętać,	 że	 uczeń	 zdolny	ma	 swoje	 potrze-
by.	Chce	wiedzieć	więcej,	chce	pogłębiać	wiedzę,		
chce	uczyć	się	inaczej.	Z	reguły	uczy	się	szybciej	
niż	jego	koledzy,	a	proste	polecenia	typu	„zanotuj,	
wypisz	przyczyny	 i	 skutki	 z	 tekstu	podręcznika”	
są	dla	niego	nieatrakcyjne	i	nie	wymagają	żadnego	
wysiłku	intelektualnego.	Wszyscy	wiemy,	że	mu-
simy	indywidualizować	proces	nauczania	na	 lek-
cji,	ale	większość	nauczycieli	pyta	„jak	to	robić?”.	
Uczeń	 zdolny	 wymaga	 dostosowania	 narzędzi																
i	metod	pracy	do	swoich	potrzeb.	Przygotowanie	
zadań	 złożonych	 czy	 niestandardowych	 wyma-
ga	od	nauczyciela	zaangażowania	i	dodatkowego	
wysiłku.	A	 przy	 uwzględnieniu	 okoliczności,	 że	
każdy	uczeń	zdolny	jest	 inny	wysiłek	nauczycie-
la	będzie	jeszcze	większy.	Jednak	na	pewno	warto	
go	podjąć.	Ewaluacja	naszej	nauczycielskiej	pracy	
pozwoli	dostrzec	efektywność	tych	działań.

	 Kiedy	zastanawiałam	się,	jakie	zadania	zapro-
ponować	 uczniowi	 zdolnemu	 w	 codziennej	 na-
uczycielskiej	 pracy,	 uznałam,	 że	 pomocna	 może	
być	pogłębiona	diagnoza	ucznia.	Można	do	 tego	
wykorzystać	np.	testy	badające	inteligencje	wielo-
rakie	wg	H.	Gardnera.	Określenie	dominującej	in-
teligencji	wielorakiej	ucznia	pozwala	wykorzysty-
wać	potencjał,	którym	dysponuje	młody	człowiek.	
I	 ten	potencjał	 trzeba	wspierać.	 Jak	wykorzystać	
diagnozę	IW?	Jeżeli	młody	historyk	ma	rozwiniętą	
inteligencję	 lingwistyczną	to	chętnie	będzie	pisał	
referaty,	dłuższe	wypracowania,	będzie	pracował	
z	 tekstem	źródłowym,	przeanalizuje	 źródła	 akto-
we.	Postawi	hipotezy	i	napisze	rozprawkę.	Uczeń	
z	 rozwiniętą	 inteligencją	matematyczno-logiczną	
chętniej	 popracuje	 z	 materiałem	 statystycznym,	
a	analiza	zestawień	i	tabelek	sprawi	mu	przyjem-
ność.	W	oparciu	o	takie	źródła	zauważy	i	sformu-
łuje	 różne	 problemy,	 których	 nie	 dostrzegą	 inni.	
Ucznia	z	rozwiniętą	inteligencją	kinestetyczną	za-
angażuje	każde	działanie,	każda	aktywność.	Może	
to	być	np.	przygotowanie	wystawki,	gazetki,	wy-
konanie	 plakatów.	 Rozwinięta	 inteligencja	 intra-
personalna	będzie	sprzyjać	wszelkiej	pracy	zwią-
zanej	z	refleksją,	oceną	znaczenia,	formułowaniem	
własnego	 zdania,	 argumentowaniem.	 Dziecko																																																																																												
z	 inteligencją	 wizualno-przestrzenną	 chętnie	 bę-
dzie	 pracowało	 z	 mapą.	 Będzie	 ona	 dla	 niego	
kopalnią	 informacji,	 przeanalizuje,	 a	 nawet	 sam	
opracuje	 legendę	mapy.	Więcej	 zapamięta,	 przy-

gotowując	materiał	w	 postaci	mapy	myśli	 niż	w	
formie	notatki	linearnej.	Wykresy	i	barwne	diagra-
my	są	dla	niego	inspiracją	do	podejmowania	wy-
siłku	umysłowego.	Dominująca	inteligencja	przy-
rodnicza	może	oznaczać,	że	uczeń	chętnie	uczy	się																																																																																													
w	 terenie	 np.	 odkrywając	 historię	 w	 zabytkach,	
przygotowując	relacje	filmowe.	Taki	uczeń	przed-
stawi	korzyści,	umiejętnie	powiąże	wszystkie	sfe-
ry	 procesu	 historycznego	 (polityczne,	 gospodar-
cze,	społeczne).	

	 Uwzględniając	wszechstronny	 rozwój,	można	
bazować	 na	 mocnych	 stronach	 ucznia.	 Świado-
mość,	 że	 podejmuje	 on	 aktywności	 w	 jego	 do-
minującym	 profilu,	 pozwala	 nam	wyzwalać	 całą	
sferę	motywacyjną.	Przyjazne	dla	ucznia	środowi-
sko	pracy	rozwija	jego	zainteresowania,	a	nauczy-
cielom	daje	wskazówkę,	jak	formułować	zadania	
dodatkowe,	 jakie	narzędzia	wykorzystać,	 jak	po-
głębiać	 i	 poszerzać	 wiedzę	 oraz	 motywować	 do	
podejmowania	wysiłku	 intelektualnego	na	pozio-
mie	potrzeb	dziecka	zdolnego.

	 Warsztaty	 dla	 nauczycieli	 historii	 i	 wiedzy													
o	 społeczeństwie,	 które	 realizowałam	 w	 powia-
tach	województwa	warmińsko-mazurskiego,	stały	
się	 inspiracją	 do	 napisania	 kilku	 zdań	 na	 ten	 te-
mat.	Ewaluacja	szkoleń	zdecydowanie	potwierdza	
potrzebę	doskonalenia	umiejętności	formułowania	
zadań	i	tworzenia	niestandardowych	kart	pracy	dla	
ucznia	 zdolnego.	 Doświadczenia	 nauczycieli	 są																	
w	tym	zakresie	bardzo	różne.	Współpraca	i	twór-
cza	 atmosfera	 na	 warsztatach	 przyniosła	 efekt															
w	 postaci	 licznych	 zadań	 uwzględniających	 róż-
norodne	 preferencje	 i	 zainteresowania	 uczniów.	
Wszystkich	nauczycieli	zainteresowanych	zagad-
nieniem	zapraszam	na	konsultacje.
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	 Odpowiedź	 na	 pytanie	 postawione	 w	 tytule	
artykułu	 nurtuje	 od	 dawna	 nie	 tylko	 polską,	 ale												
i	europejską	edukację.	Zobaczmy,	 jak	z	 tym	pro-
blemem	spróbowano	sobie	poradzić	we	Francji.
Kilka	lat	temu	w	jednym	z	liceów	ogólnokształcą-
cych	zaproszono	uczniów	klas	drugich	na	zajęcia	
zatytułowane	„Nauczyć	się	lepiej	uczyć”.	W	trak-
cie	tych	spotkań	uczniowie	wraz	z	nauczycielami	
poddali	analizie	swoje	sposoby	uczenia	się,	orga-
nizację	czasu	pracy,	sposoby	rozumowania.
Stwierdzono,	że	z	zasady	 traktuje	się	wszystkich	
uczniów	 jako	osoby,	 które	wiedzą	 jak	pracować.	
Nauczyciele	przekazują	wiedzę	a	uczniowie	mają		
poradzić	sobie	samodzielnie	z	zadaną	pracą	domo-
wą,	 której	 celem	 jest	 sprawdzenie	 zastosowania	
zdobytej	wiedzy	w	praktyce.	Szczególnie	w	szko-
łach	ponadgimnazjalnych	odrabiając	pracę	domo-
wą	uczniowie	mają	za	zadanie	wykonać	polecenia	
typu:	 rozwiąż,	 zredaguj,	 wyjaśnij,	 przeanalizuj,	
zinterpretuj	itp.
To	trochę	tak	jakby	nauczyciel	wychowania	fizycz-
nego	w	trakcie	lekcji	wyjaśnił	szczegółowo	zasa-
dy	gry	w	koszykówkę,	ale	mecz	polecił	rozegrać																																							
w	ramach	zadania	domowego.
Francja	od	dawna	poszukuje	rozwiązania	tego	pro-
blemu.	Na	paryskim	uniwersytecie	Piotra	i	Marii	
Curie	wprowadzono	eksperymentalnie	zajęcia	dla	
studentów	pierwszego	roku	z	metod	uczenia	się.
Za	motto	 tych	 zajęć	 posłużyło	 równanie	 Helene	
Suquet:
	 sukces	=	motywacja	x	(organizacja	+	praca)
Helene	Suquet	była	pomysłodawczynią	tych	zajęć,	
które	 początkowo	 były	 realizowane	 na	 zasadzie	
dobrowolności.	Trzy	lata	później	zajęcia	cieszyły	
się	 tak	dużą	popularnością,	 że	 zostały	uznane	za	
obowiązkowe.	 Studenci	 chcieli,	 jak	 najszybciej	
nauczyć	się	właściwego	zarządzania	czasem,	na-
być	 umiejętność	 właściwego	 sporządzania	 nota-
tek,	wypracować	osobisty	sposób	uczenia	się.
Uniwersytet	Paul	Sabatier	z	Tuluzy	zrobił	krok	da-
lej.	Oprócz	zajęć	z	metod	uczenia,	zaproponowano		
studentom	starszych	lat,	aby	stali	się	nauczycielami																																																																												
i	 przewodnikami	 nowo	 przyjętych.	 Bardzo	 szybko	
odnotowano	 znaczny	 spadek	 porażek	 na	 egzami-
nach.
Ministerstwo	oświaty	uważa,	że	jeśli	nie	pomoże	
się	 każdemu	 studentowi	 w	 opanowaniu	 najsku-

teczniejszych	dla	niego	metod	uczenia	 się	 to	nie	
osiągnie	 się	 sukcesów	 i	 jakość	 edukacji	 będzie	
spadać.	Coraz	częściej	podkreśla	się,	że	należało-
by	wprowadzić	ten	model	już	od	początku	eduka-
cji.	Nauczyciele	szkół	podstawowych	powinni	po-
święcać	choćby	pół	godziny	dziennie	na	dokładne	
omówienie	zadań	do	wykonania	w	domu.	Ucznio-
wie	na	każdym	etapie	edukacyjnym	powinni	mieć	
prawo	 do	 pracy	 w	 małych	 grupach,	 w	 których	
mogą	liczyć	na	wsparcie,	podpowiedź,	wyjaśnie-
nie	a	nie	być	pozostawionym	samym	sobie.
	 Każde	 dziecko	 powinno	 otrzymać	 w	 szkole	
wsparcie	i	nie	obawiać	się	krytyki.	Jeśli	czegoś	nie	
rozumie,	albo	nie	wie	 jak	się	czegoś	nauczyć,	 to	
do	nauczyciela	należy	wyjaśnienie	wszelkich	wąt-
pliwości.
We	 Francji	 wiele	 szkół	 wprowadziło	 dodatkowe	
zajęcia,	które	uczą	 jak	 się	uczyć.	W	 trakcie	 tych	
zajęć	uczniowie	otrzymują	wsparcie	w	rozpozna-
niu	własnych	sposobów	uczenia	się,	przygotowu-
ją	się	do	właściwego	rozwiązywania	zadań,	które	
mają	wykonać	 samodzielnie.	 Od	 lat	 funkcjonują	
również	grupy	wsparcia,	w	których	uczniowie	klas	
starszych	 pomagają	 kolegom	 z	 klas	 młodszych.	
Eksperyment,	 który	 zapoczątkowały	 uczelnie	
wyższe	powoli	obejmuje	wszystkie	etapy	eduka-
cyjne,	ale	ciągle	na	zasadzie	dobrowolności.	Zapo-
trzebowanie	na	tego	typu	zajęcia	jest	duże,	ale	po-
dobnie	jak	w	Polsce	brak		rozwiązań	systemowych	
powoduje,	 że	 niewielu	 nauczycieli	 interesuje	 się	
organizacją	pracy	ucznia	i	jego	motywacją.	Szko-
da,	bo	zapotrzebowanie	jest	ogromne.	Wydawnic-
twa,	portale	internetowe	prześcigają	się	w	liczbie	
publikacji	 poświęconych	 metodom	 skutecznego																
i	 szybkiego	 uczenia.	 W	 większości	 te	 pozycje																																																														
adresowane	są	do	maturzystów	i	studentów	-	a	co	
z	uczniami	szkół	podstawowych	i	gimnazjów?
W	polskich	szkołach	jest	bardzo	duża	oferta	zajęć	
dodatkowych	 poszerzających	 wiedzę	 (przygoto-
wania	do	konkursów)	 lub	utrwalających	materiał	
(zajęcia	 wyrównawcze).	 Może	 warto	 pomyśleć						
o	stworzeniu	zajęć,	które	nauczą	uczniów	technik	
szybkiego	 zapamiętywania,	 rozpoznawania	 wła-
snych	sposobów	uczenia	się,	właściwego	 	zorga-
nizowania	i	zaplanowania	czasu	pracy.
Większość	 nauczycieli	 skarży	 się,	 że	 uczniowie	
nie	 odrabiają	 prac	 domowych,	 nie	 przygotowują	

Jadwiga	Hryniewicz
konsultant	ds.	języków	romańskich	i	ewaluacji

W-MODN	w	Elblągu

Jak	się	uczyć,	żeby	się	nauczyć?



37

Doskonalenie Otwarte 1-2015

się	 do	 zajęć	 a	 rodzice	 nie	 zajmują	 się	 sprawami	
szkolnymi	 dzieci	 i	 zaczynają	 reagować	 dopiero	
wtedy,	gdy	dziecko	wpada	w	kłopoty.
	Ponownie	pojawia	się	pytanie	-	kto	w	takim	razie,	
jeśli	nie	nauczyciel	ma	nauczyć	dziecko	poprawne-
go	planowania	procesu	uczenia	się	tak,	aby	nauka	
była	procesem	efektywnym,	kto	ma	mu	pomóc	we	
właściwej	 ocenie	 swoich	możliwości,	 kto	 udzieli	

mu	konstruktywnych	porad	i	właściwie	oceni.
Im	wcześniej	uczeń	będzie	wiedział	jak	zarządzać	
skutecznie	 swoim	 czasem	 i	 właściwie	 wykorzy-
stać	swoje	możliwości	tym	szybciej	stanie	się	sa-
modzielny	w	trudnym	procesie	uczenia	się

Bibligrafi	a	

„Apprendre	à	bien	apprendre”-	Beslu	François-Xavier	22/09/2002

	 Mózg	dorosłego	człowieka	niezbyt	chętnie	re-
zygnuje	z	wcześniej	wytyczonych	szlaków	(dróg	
utartych	 na	 przestrzeni	 lat).	 Jest	 przystosowany	
głównie	 do	 przetwarzania	 (analizowania)	 pobie-
ranych	 informacji.	W	 ten	 sposób	 trwale	 zapisuje	
je	w	 pamięci,	 unikając	 nudnych,	męczących	 po-
wtórzeń.	Rozwiązywanie	typowych	zadań	nie	pro-
wokuje	analizowania	i	przetwarzania		informacji,																																																									
w	związku	z	czym	nie	prowadzi	też	do	ich	zapa-
miętania.	 Sytuacja	 ulega	 zmianie,	 kiedy	 ludzie	
sami	tworzą,	konstruują	zadania	i	klucze	z	prawi-
dłowymi	odpowiedziami
Jak	 postawić	 „na	 nogach”	 edukację	 stojącą	 „na	
głowie”?
	 Nauczyciele	coraz	częściej	ulegają	zniecierpli-
wieniu.	Kiedy	 ich	starania	nie	przynoszą	oczeki-
wanych	efektów,	winę	za	niepowodzenia	przypi-
sują	uczniom.		
Co	w	edukacji	jest	ważniejsze	-	przebieg	procesu	
kształcenia	czy	efekty?	Rozsadek	podpowiada	 to	
pierwsze,	ale	nauczycielskie	życie	rozliczane	jest	
z	tego	drugiego.	Mózg	pięciolatka	to	mózg	geniu-
sza.	 Kreatywne	 zabawy	 (działanie),	 to	 najlepszy	
bodziec	 stymulujący	 jego	 rozwój.	Czy	 edukacja,	
którą	proponujemy	dzieciom,	wykorzystuje	poten-
cjał	dziecka,	czy	próbuje	zmieścić	go	w	utartych	
ramach	 i	schematach?	I	 tak	 i	nie.	Logika	podpo-
wiada:	„Dostosuj	to,	co	robisz	do	egzaminów	ze-
wnętrznych!	Zdrowy	rozsądek	ostrzega”.

	Jak	to	pogodzić	ze	sobą?
		 Zamiast	 tradycyjnych	 form	 nauczania	 w	 po-
staci	zajęć	 lekcyjnych	warto	zainicjować	zajęcia,																																																				
w	których	wykorzystywane	są	różnorodne	techni-
ki		aktywizujące	 i	 skłaniające	 do	 kreatywnego	
myślenia	i	pokonywania	ograniczeń.	Uczenie	wie-
lozmysłowe,	 bezpośrednie	 działanie	 z	 własnym	
komentarzem	 dziecka,	 zaangażowanie	 emocjo-
nalne	sprawia,	że	edukacja	jest	efektywna,	a	tym	
samym	lepsza	i	skuteczniejsza.	Wieloletnie	przy-
zwyczajenia	 w	 nauczycielskiej	 pracy,	 doświad-
czenia	z	własnej	edukacji	sprawiają,	że	większość	
nauczycieli	 „wykłada”,	 dźwigając	na	 sobie	brze-
mię	eksperta	„od	wszystkiego”.	O	ile	prostsze	jest	
zachęcenie	uczniów,	aby	sami	poszukiwali	 infor-
macji	i	„chwalili	się”	nimi	przed	kolegami	w	kla-
sie.	W	 ten	 sposób	uczą	 się	 zdobywania	 informa-
cji,	zapamiętywania,	analizowania,	przetwarzania																																	
w	najbardziej	skuteczny	i	przyjazny	dla	siebie	spo-
sób.	Przecież	aby		dzieci	mogły	zgromadzić	wia-
domości	i	odpowiednio	umiejscowić	je	w	mózgu,	
oprócz	 czasu,	 potrzebują	 też	 zrozumienia	 relacji	
między	informacjami.	Warto,	aby	zadnia	stawiane	

Agata	Urbańska	
konsultant	ds.	edukacji	wczesnoszkolnej

W-MODN	w	Elblągu

DNA	edukacji,	czyli	dlaczego	należy
	wspierać	rozwój	młodszego	dziecka?

Alicja	Guła
konsultant	ds.wychowania	przedszkolnego
W-MODN	w	Elblągu
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dzieciom		zachęcały	do	badania,	sprawdzania,	po-
szukiwania	i	dociekania.	Wtedy	nie	będzie	to	tylko	
zbiór	informacji	przygotowany	przez	nauczyciela,	
ale	„wytropiony”	i	zaprezentowany	przez	ucznia.	
A	 jest	 to,	 z	 punktu	wiedzenia	pracy	mózgu,	 naj-
korzystniejsza	 strategia	 uczenia	 się.	 Informacje,	
które	mają	silne,	emocjonalne	powiązania	wyko-
rzystują	silne	strony	mózgu.	Są	lepiej	przyswajane	
niż	suche,	podręcznikowe	wywody	i	pozostawia-
ją	trwały	ślad	w	pamięci.	Dzieci	budują	w	mózgu		
pojęcia,	a	następnie	dowiadują	się,	jaka	jest	ich	na-
zwa.	To	proces	przeciwny	do	uczenia	się	definicji	
i	regułek.	

Co	czynią	negatywne	uczucia?	
	 Przede	 wszystkim	 straszą	 i	 zniechęcają.	
Uczniowie	 szybko	 uczą	 się,	 że	 bezpieczniej	 jest	
nie	 podejmować	 ryzyka	 niż	 stać	 się	 jego	 ofiarą.	
A	przecież	mądrze	wykorzystane	ryzyko	i	odwa-
ga	dają	spełnienie	i	poczucie	edukacyjnej	prawdy.	
Błąd	to	przecież	kolejna	próba!	 	Podobnie	dzieje	
się	z	nauczycielami.		Dość	szybko	nagłaśniane	są	
nauczycielskie	potknięcia	i	nieprawidłowości.	Ci,	

którzy	podejmują	 ryzyko	pozytywnej,	przyjaznej	
edukacji	 rzadko	 otrzymują	 podziw	 i	 wsparcie.	
Kiedy	 jednak	 sięgniemy	 pamięcią	 do	 własnych	
szkolnych	doświadczeń,	z	pewnością	odnajdziemy	
nauczyciela,	który	budził	nasz	podziw	i	szacunek.	
Warto	 zastanowić	 się,	 co	 się	 na	 to	 złożyło?	 Jak	
czuliśmy	się	na	jego	lekcjach,	co	zachęcało	nas	do	
uczenia	się	i	ile	trudnych	zagadnień	zapamiętywa-
liśmy.	Może	pomimo	wszelkich	przeciwności	na-
uczycielskiego	losu	(częste	reformy	i	modyfikacje,	
góra	 dokumentów...),	 warto	 pozytywnie	 zapisać	
się	w	pamięci	uczniów.	
	 Wszyscy	 możemy	 być	 ofiarami	 niedbałej	
edukacji	 i	 właśnie	 dlatego	 na	 DOBREJ	 i	 SKU-
TECZNEJ	edukacji	powinno	zależeć	całemu	spo-
łeczeństwu.	Czas	szybko	mija.	Dzisiejsi	pierwszo-
klasiści,	 szybciej	niż	myślimy,	będą	prawnikami,	
lekarzami,	 nauczycielami,	 politykami....	 To,	 co	
dziś	proponujemy,	wkrótce	otrzymamy	jako	infor-
mację	zwrotną.
Dlatego	warto	mieć	na	uwadze	każde	dziecko,	bo	
żadne	z	nich	nie	uzyska	szansy	po	raz	drugi.

 Świat	zewnętrzny	ma	szeroki	wachlarz	propo-
zycji	dla	młodego	człowieka.	Niestety,	nie	zawsze	
jest	to	dobra	oferta.		Zdarzają	się	negatywne	zja-
wiska:	 alkohol,	 narkotyki,	 przemoc…	Kuszą	 też	
dobra	materialne.	 Jak	 się	w	 tym	nie	 zgubić?	 Jak	
znaleźć	właściwą	drogę?		Odpowiedzi	na	tego	ro-
dzaju	pytania	szukali	uczestnicy	XIII	Archidiece-
zjalnego	Przeglądu	Twórczości	Religijnej	Kościo-
ła	Greckokatolickiego,	którzy	przybyli	17.11.2012	
r.	do	Górowa	Iławeckiego.

	 Dwustu	 czterdziestu	 młodych	 wykonawców					
w	różnorodnych	programach	próbowało	wskazać,	
jak	można	radzić	sobie	z	trudnościami	we	współ-
czesnej	 rzeczywistości,	 skąd	 czerpać	 energię.								
W	atrakcyjny	 sposób	grupy,	przygotowane	przez	

katechetów	i	nauczycieli	prezentowały	insceniza-
cje,	których	motywem	przewodnim	były:	„Święte	
Sakramenty	i	modlitwa”.	Młodzież	chętnie	sięgała	
po	różne	formy	wyrazu:	dramę,	pantomimę,	z	za-
pałem	 odgrywała	 otrzymane	 role.	Wykorzystano	
recytację	 i	śpiew,	starano	się	 twórczo	podejść	do	
tematu.		Na	pewno	nie	jest	łatwo,	będąc	uczniem	
podstawówki,	gimnazjum	czy	nawet	liceum,	pró-
bować	 w	 scenicznym	 entourage’u	 rozstrzygać	
ludzkie		dylematy	i	proponować	rozwiązania.	Po-
mocne	może	być	sacrum	–	owe	„Święte	Tajemni-
ce”	-	i	to	przede	wszystkim	chciano	zasugerować	
oglądającym.	 Wśród	 występujących	 byli	 także	
najmłodsi	 –	przedszkolaki,	 które	dzielnie	 radziły	
sobie	na	scenie.	Aby	ożywić	kontakt	z	publiczno-
ścią	angażowano	 ją	do	wspólnego	śpiewania,	ar-

	Ks.	Jan	Łajkosz
	 Jestem	konsultantem	ds.	religii	greckokatolickiej	w	W-MODN	w	Elblągu.	Prowadzę	szkolenia	dla	
nauczycieli	-	katechetów	religii	greckokatolickiej.	Organizuję	też	szereg	przedsięwzięć	katechetycznych,	
które	aktywizują	i	motywują	katechetów.	Od	kilkunastu	lat	organizuję	Przeglądy	Twórczości	Religijnej.	
Ich	celem	 jest	wymiana	doświadczeń	katechetycznych,	 integracja	dzieci	 i	młodzieży	greckokatolickiej.	
Proponuję	czytelnikom	materiał	napisany	przez	matkę	jednego	z	uczestników	XIII	Przeglądu.	

Katarzyna	Pasławska-Iwanczewska

W	poszukiwaniu	wartości
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tyści	symbolicznie	częstowali	chlebem	czy	zauro-
czył		obecnych	spadający	deszcz	serc.	
	 Nie	 byłoby	 tego	 przedsięwzięcia,	 gdyby	 nie	
pomysłodawca	 i	 organizator	 ksiądz	 Jan	 Łajkosz	
z	 greckokatolickiej	 parafii	 Podwyższenia	Krzyża	
Świętego	w	Górowie	Iławeckim.	Jest	on	jednocze-
śnie	wizytatorem	katechetycznym	w	Archidiecezji	
Przemysko	–	Warszawskiej	UKGK	i	konsultantem	
ds.	religii	greckokatolickiej	W-MODN	w	Elblągu.	
Stąd	też	wykonawcy	przyjechali		z	różnych	grec-
kokatolickich	 parafii:	 Warszawy,	 Olsztyna,	 El-
bląga,	Pasłęka,	Godkowa,	Giżycka	 czy	bliskiego	
Lelkowa.	 Nasz	 powiat	 reprezentowała	 młodzież													
i	dzieci	z	kilku	placówek:	Zespołu	Szkół	w	Kan-
dytach,	Szkoły	Podstawowej	w	Górowie	 Iławec-
kim,	 Zespołu	 Szkół	 z	Ukraińskim	 Językiem	Na-
uczania	w	Górowie	Iławeckim	oraz	Zespołu	Szkół																																																																																																								
z	 Ukraińskim	 Językiem	 Nauczania	 w	 Bartoszy-
cach.	Ich	programy		bardzo	podobały	się	oglądają-
cym.	Recenzowano	je	na	bieżąco	gorącymi	okla-
skami.	Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 upominki,	

pamiątkowe	znaczki,	a	także	niektórzy	mogli	wy-
grać	nagrody	w	przeprowadzonej	loterii.
Religijne	 święto	 szybko	 dobiegło	 końca.	 Jak	
zauważyła	 Joanna	 Poźnikiewicz	 z	 Warmińsko-					
Mazurskiego	Ośrodka	Doskonalenia	Nauczycieli							
w	Elblągu,	warto	 podejmować	 trud	 realizowania	
takich	inicjatyw,	ponieważ	może	on	procentować	
pozytywnie	w	przyszłości.	Obcowanie	 z	 uniwer-
salnymi	 wartościami	 chrześcijańskimi	 na	 pewno	
wzmacnia	duchowo.	
Niewątpliwie	potrzebne	są	też	autorytety.	Przywo-
łano	więc	postaci,	które	na	to	zasługują	m.in.	Pa-
triarchę	kard.	Josyfa	Slipyja.	Przez	18	lat	więziony	
na	 Syberii	 w	 sowieckich	 łagrach,	 mimo	 szykan	
pozostał	wierny	UKGK,	 dlatego	w	 pieśni	 o	 nim	
–	 przypomnianej	 podczas	 Przeglądu	 -	 	 zawarte	
są	znane	słowa:	per aspera ad astra – przez cier-
nie do gwiazd.	 Takie	 sentencje	 zapadają	 mocno																								
w	pamięć	i	stają	się		wyrazistą	pamiątką	zabraną					
z	 religijno	 –	 poetyckiego	 spotkania.	Może	 staną	
się	przesłaniem	na	resztę	życia?

Magdalena	Jankum	
konsultant	ds.	geografii	i	przyrody

W-MODN	w	Elblągu

Cyber	rzeczywistość
„Jeśli	myślisz,	że	potrafisz,	albo	myślisz	że	nie	potrafisz,	

to	w	obu	przypadkach	masz	rację”
Henry	Ford

	 Żyjemy	 w	 czasach,	 gdzie	 przyszło	 się	 nam		
zmierzyć	 z	 „cyber”	 rzeczywistością.	 Szkoła	 nie	
zawsze	 jest	 na	 tę	 rzeczywistość	w	 pełni	 przygo-
towana.	Niekiedy	przyczyna	tkwi	w	bazie	dydak-
tycznej,	która	jest	niewystarczająca,	a	niekiedy	to	
niewłaściwe	podejście	nauczyciela,	który	nie	po-
dejmuje	się		nowych	wyzwań	i	w	związku	z	tym	
nie	 tworzy	 obrazu	 nowoczesnego	 nauczyciela.																																			
Co	 w	 takim	 razie	 rozumiemy	 przez	 pojęcie	 no-
woczesny	 nauczyciel?	 Według	 mnie	 to	 taki	 na-
uczyciel,	 który	 idzie	 z	 duchem	 czasu,	 korzysta																								
z	różnorodnych	metod	pracy,	wykorzystuje	nowo-
czesne	technologie	ICT	i	stosuje	się	do	odgórnych	
zaleceń	zapisanych	w	Rozporządzeniu	MEN	czy	
w	podstawie	programowej.	Polska	szkoła	niestety	
mocno	zakorzeniła	sobie	przestarzałe	metody	pra-
cy,	które	dawno	przestały	trafiać	do	ucznia	osadzo-
nego		w	cyber	przestrzeni.	Mam	wrażenie,	że	nie	
potrafi	przestawić	się	na	tory	bycia	przewodnikiem	
zajęć	edukacyjnych	i	odsunąć	metodę	wykładu	na	

dalszy	 plan.	 Zazwyczaj	 nauczyciel	mówi:	 ”mnie	
tak	 uczono	 i	 osiągnąłem	 swój	 cel,	 więc	 ja	 też																																																																																																
w	 ten	sposób	będę	pracował”.	 Jednak	zapomina-
my	 o	 tym,	 że	 	 młodzież	 sprzed	 kilikudziecięciu	
lat	 (nasi	 rodzice),	 czy	 my	 sami,	 była	 osadzona															
w	innej	rzeczywistości.	My	mieliśmy	minimalizm	
związany	z	szarą	codziennością,	pustymi	półkami	
w	sklepach	czy	gazetkami	szkolnymi	często	opra-
cowanymi	 z	 szarej	 prasy.	Taka	młodzież	 na	 lek-
cji	cieszyła	się,	gdy	nauczyciel	omawiając	temat,	
potrafił	 	 odwołać	 się	 do	 pocztówek	 sukcesywnie	
przywożonych	 przez	 swoich	 podopiecznych.	
Uczniowie	 słuchali	 z	 wielkim	 zainteresowaniem	
wykładu	 nauczyciela,	 bo	 tylko	 dzięki	 temu	 po-
znawali	świat	otaczający.	Jednak	obecna	młodzież	
osadzona	 jest	 w	 nowoczesnej	 technologii,	 gdzie		
nierzadko	obraz	występuje	w	3D.	Dlatego	też	lek-
cja	prowadzona	starymi	metodami	i	środkami	dla	
cyber	ucznia	jest	nudna	a	w	efekcie	nie	daje	pożą-
danego	efektu.	Uczeń	potrzebuje	obrazu,	by	móc	
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wiązać	pewne	zależności	oraz	ruchu,	czyli	działań.	
To	dlaczego	nie	dostosować	się	do	jego	potrzeb?	
W	podstawie	 programowej	 kładziony	 jest	 nacisk	
na	to,	byśmy	kształtowali	u	uczniów	umiejętności	
pracy	w	zespole.	Ta	umiejętność	jest	bardzo	ważna		
i	powinna	być	jak	najwcześniej	kształtowana	czyli	
już	na	pierwszym	etapie	edukacyjnym.	Jednak	sta-
tystyki	nie	są	optymistyczne.	Badania	potwierdza-
ją,	że	nauczyciele	bardzo	rzadko	decydują	się	na	
tę	metodę.	Często	twierdzą,	że	mają	poczucie	stra-
conego	czasu,	 gdy	 	 nie	 „wyłożą”	materiału	 i	 nie	
podyktują	notatki	do	zeszytu.	Jest	 to	błędne	koło	
zarówno	dla	nauczyciela,		jak	i	samego	ucznia.	
Przede	wszystkim	 nowoczesny	 nauczyciel	 powi-
nien	 zmienić	 swoje	 nastawienie.	 Powinien	 być	
moderatorem	zajęć,	być	doradzą	ucznia	oraz	men-
torem.	 Z	 pewnością	 być	 proaktywny,	 czyli	 kon-
centrować	 się	 na	 wysiłku,	 na	 który	 ma	 wpływ.	
Działać	z	wizją	osiągnięcia	celu.	Ciągle	poszuki-
wać	pomysłów	na	ciekawe	lekcje.
	 Rynek	 internetowy	 oferuje	 szkołom	 	 mnóstwo	
materiałów	 dydaktycznych,	 którymi	 jesteśmy									
w	stanie	zainteresować	uczniów.	Internet	jest	wy-
tworem	 sieci	 telekomunikacyjnych,	 technologii	
komputerowych	 oraz	 mediów	masowych,	 stano-
wi	 środek	 komunikacji	 i	 przekazu	 oraz	 potężne	
archiwum	wszelkich	współczesnych	form	zapisu.	
Internet	pozwala	oprócz	wymiany	plików,	na	wy-
mianę	myśli,	poznanie	poglądów	ciekawych	ludzi,	
korzystanie	z	dorobku	ośrodków	naukowych.	Po-
nadto	rozpalił	ciekawość	świata	i	przybliżył	odle-
głe	kultury.	Pozwala	na	rozwijanie	zainteresowań				
i	stanowi	pomoc	w	edukacji.	Obecnie	korzystanie	
z	Internetu	jest	niemal	nieograniczone	i	opiera	się	
na	wykorzystaniu	coraz	to	szybszych	narzędzi.
Od	 listopada	 2014	 roku	 nauczyciele	 wszystkich	
etapów	edukacyjnych	mogą	korzystać	z	zasobów	
platformy	 EDUSCIENCE,	 która	 według	 mnie	
stanowi	 „kopalnię”	 materiałów	 dla	 	 nauczycieli	
przedmiotów	przyrodniczych	i	nauczycieli	eduka-
cji	 wczesnoszkolnej.	 Od	 scenariuszy,	 kart	 pracy,	
prezentacji	 multimedialnych,	 filmów,	 animacji,	
zasobów	 interaktywnych	 po	 lekcje	 on-line	 z	 na-
ukowcami	 i	 badaczami	 z	 całej	Polski.	Dzięki	 tej	
platformie	można	„przenieść”	uczniów	na	polską	
stację	badawczą	na	Spitsbergen	czy	na	statek	ba-
dawczy	Horyzont,	gdzie	uczniowie	na	żywo	mogą	
zadawać	pytania	badaczom.	Takie	doświadczenia	
są	nieporównywalne	z	żadną	inną	metodą	i	niosą	
za	sobą	wymierne	efekty.		
Nauczyciel,	któremu	chce	się	chcieć,	zawsze	szu-
ka	nowych	pomysłów,	ciekawych	rozwiązań.	Ba-

zuje	na	aplikacjach,	w	których	korzysta	z	narzędzi,	
które	w	przystępny	sposób	wprowadzają	uczniów	
w	 tajniki	 nauki	 różnych	 dziedzin	 na	 przykład:																				
z	 astronomii,	 kartografii,	 meteorologii	 itp.	 onli-
ne.seterra.net,	 www.spicynodes.org/index,	 www.
bbc.co.uk/scotland/pinball/dotdash,	 www.learnin-
gapps.org,	itp.
Obecnie	 w	 polskich	 szkołach	 następuje	 ten-
dencja	 wzrostowa	 wykorzystania	 platformy																																						
e-learningowej.	Dominuje	platforma	Moodle,	któ-
ra	jest	zintegrowanym	systemem,	wspomagającym	
proces	 nauczania	 online.	 Platforma	 umożliwia 
zamieszczanie	 materiałów	 dydaktycznych,	 do-
stępnych	tylko		określonej	grupie	użytkowników.																																																																																					
Na	przykład	pliki	tekstowe,	pliki	graficzne,	prezen-
tacje	multimedialne,	filmy	 itp.	Platforma	ułatwia	
komunikację	 między	 nauczycielem	 a	 uczniem.	
Posiada	narzędzia	do	sprawdzania	wiedzy	i	umie-
jętności	uczniów,	 tworzenia	bazy	pytań	oraz	wy-
pracowanie	skali	ocen.	Dzięki	niej	można	również	
prowadzić	zajęcia	pozalekcyjne.	
Właściwe	 wykorzystanie	 nowych	 technologii	
komputerowych	 może	 wpłynąć	 pozytywnie	 na	
rozwój	 młodzieży,	 przyczynić	 się	 do	 uzyskania	
wysokich	 osiągnięć	 w	 szkole,	 rozwinąć	 dobre	
relacje	 interpersonalne	 oraz	 umożliwić	 zdobycie	
wysokiej	pozycji	w	zespole	klasowym	i	w	środo-
wisku	lokalnym.
Nowoczesny	nauczyciel	z	 jednej	strony	musi	pa-
miętać	 o	 tym,	 aby	 być	 dobrym	 przewodnikiem	
zajęć	edukacyjnych	i	prowadzić	je		w	sposób	nie-
stereotypowy,	 przeciwdziałający	 defaworyzacji.	
Powinien	 posiadać	 określone	 cechy	 osobowości	
i	 określone	 umiejętności:	 kreatywność,	 unikanie	
posługiwania	 się	 schematami,	 otwartość,	 komu-
nikatywność,	 unikanie	 stereotypowego	 myślenia	
i	 działania,	 entuzjazm	 i	 aktywność,	 optymizm																					
i	 poczucie	 humoru.	 Powinien	 posiadać	 wrażli-
wość,	 zdolność	 rozumienia	 problemów	 uczniów,	
zdolność	motywowania	uczniów	i	oddziaływania	
na	 nich,	 cierpliwość	 i	 opanowanie,	 elastyczność,	
samodyscypliną,	 umiejętność	 diagnozowania,	
konsekwencją	w	wymaganiach.
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Nauczyciel	 to	 zawód,	 który	wymaga	 od	 nas	 sta-
łego	 doskonalenia	 się	 a	 tym	 samym	 reagowania	
na	wprowadzane	zmiany,	nasze	aktualne	potrzeby	
zawodowe	oraz,	a	może	przede	wszystkim,	potrze-
by	naszych	uczniów.	Jest	wiele	możliwości	i	form	
podnoszenia	 naszych	 kwalifikacji,	 dzięki	 którym	
możemy	wprowadzić	 zdobyte	 umiejętności	 i	 do-
świadczenia	 do	 naszego	 warsztatu	 pracy.	 Kursy,	
seminaria,	 warsztaty,	 konferencje	 itp.	 –	 wszyscy	
znamy	 te	 formy	 i	 z	nich	korzystamy,	najczęściej	
na	poziomie	krajowym.	Nie	ma	jednak	powodów,	
aby	ograniczać	 się	 tylko	do	ofert	 krajowych.	Co	
więcej,	 poprzez	 jedno	 działanie,	możemy	 jedno-
cześnie	 zaspokajać	 swoje	 potrzeby	 edukacyjne	
jak	i	odpowiadać	na	potrzeby	edukacyjne	naszych	
uczniów.	 Jak	 to	możliwe?	Takim	działaniem	 jest	
realizacja	 międzynarodowego	 projektu	 współ-
pracy	 środowisk	 edukacyjnych,	 dzięki	 czemu	
podnosimy	 nasze	 kompetencje	 zawodowe,	 spo-
łeczne,	kulturowe	i	osobiste,	niezależnie	od	etapu	
edukacji,	w	którym	pracujemy,	ani	wieku	naszych	
uczniów.	Dokładnie	to	samo	zyskują	nasi	odbiorcy	
czyli	uczniowie!	Z	taką	ofertą,	skierowaną	do	sze-
roko	rozumianego	środowiska	edukacji,	wychodzi	
program	Erasmus+.	

Program	 ten	 wszedł	 w	 życie	 1	 stycznia	 2014	 r.										
i	zastąpił	dotychczasowe	programy:	„Uczenie	się	
przez	całe	życie”	(oraz	jego	programy	sektorowe	
–	Erasmus,	Leonardo	da	Vinci,	Comenius	i	Grund-
tvig),	 akcję	 Jean	 Monnet,	 program	 „Młodzież									
w	działaniu”	oraz	pięć	 innych	programów	(m.in.	
Erasmus	 Mundus	 i	 Tempus).	 Po	 raz	 pierwszy									
w	historii	programów	edukacyjnych	Unii	Europej-
skiej,	wspierane	będą	również	inicjatywy	związa-
ne	ze	sportem.	Realizacja	programu	zaplanowana	
jest	na	siedem	lat,	czyli	do	roku	2020.

W	swoich	założeniach	Program	Erasmus+	nie	róż-
ni	 się	 zasadniczo	 od	 zakończonego	właśnie	 pro-
gramu	„Uczenie	się	przez	całe	życie”.	Największy	
nacisk	 w	 nowym	 programie	 został	 położony	 na	
edukację	formalną	i	pozaformalną	służącą	rozwi-
janiu	umiejętności	uczniów,	nauczycieli	i	pracow-
ników	oraz	poprawy	ich	sytuacji	na	rynku	pracy.

W	 praktyce	 program	 Erasmus+	 umożliwia	 za-
graniczną	mobilność	–	wyjazdy	w	celach	eduka-
cyjnych	 na	 rzecz	 wzmacniania	 innowacyjności	
i	 budowania	wiedzy.	W	 programie	 podkreśla	 się	

szczególnie	znaczenie	współpracy	międzysektoro-
wej	(różne	sektory	edukacji,	instytucje	na	różnym	
szczeblu	i	o	różnym	profilu)	i	wzmacnianie	efektu	
synergii	pomiędzy	sektorami	edukacji	a	środowi-
skiem	pracy.

Siedmioletni	 budżet	 programu	 wynosi	 14.7	 mld	
EUR,	co	stanowi	40%	wzrost	w	stosunku	do	po-
przedniej	edycji	programów	unijnych	w	dziedzinie	
edukacji.	 Z	 możliwości	 programu	 będzie	 mogło	
skorzystać	ponad	4	miliony	młodych	ludzi	–	stu-
dentów	i	dorosłych	–	zdobywając	doświadczenie	
zawodowe,	 studiując	 szkoląc	 się	 lub	 odbywając	
wolontariat	za	granicą.	Przewidziany	budżet pro-
gramu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld 
EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone 
na działanie programu w Polsce.	Tak	więc	„tort”	
do	podziału	 jest	 bardzo	duży,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	
dużo	więcej	osób	i	instytucji	może	zostać	benefi-
cjentami	programu	Erasmus+.

Struktura	programu	Erasmus+	została	uproszczo-
na	w	stosunku	do	poprzedniej	edycji	programów					
i	obejmuje	trzy	główne	typy	działań:
•	 Akcja	1:	mobilność	edukacyjna	(wyjazdy									
w	celach	edukacyjnych),

•	 Akcja	2:	współpraca	na	rzecz	innowacji													
i	wymiany	dobrych	praktyk,

•	 Akcja	3:	wsparcie	reform	w	obszarze	edukacji.
oraz	2	rodzaje	działań	„specjalnych”	zarządzanych	
centralnie:	Jean	Monnet	i	Sport.

Przyjrzyjmy	 się	 sektorowi	 Erasmus+	 Edukacja	
szkolna	i	jego	akcjom	1	i	2,	które	są	bardzo	popu-
larne	wśród	wnioskodawców.

Erasmus+	 Edukacja	 szkolna	 to	 sektor	 realizują-
cy	akcje	1	i	2	programu	Erasmus+	w	odniesieniu	
do	przedszkoli,	 szkół	podstawowych,	gimnazjów	
i	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	 Kontynuuje	 trady-
cje	 programu	 Comenius	 działającego	 w	 latach	
2007-2013.	Erasmus+	Edukacja	szkolna	promuje	
również	 udział	 w	 działaniach	 scentralizowanych	
programu	Erasmus+	(akcja	3),	zarządzanych	przez	
Agencję	 ds.	 Kultury	 i	 Sektora	Audiowizualnego	
(EACEA)	w	Brukseli.

Maria	Chodakowska-Malkiewicz
konsultant	języka	angielskiego	i	edukacji	europejskiej	W-MODN	w	Elblągu

Ekspert	Erasmus+		Ambasador	eTwinning

to	program	dla	nas!
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Mobilność	edukacyjna	–	Akcja	1

Mobilność kadry
Projekty	 realizowane	w	 ramach	 akcji	 1.	 „Mobil-
ność	kadry”	w	obszarze	edukacji	szkolnej	mają	na	
celu	podniesienie jakości i atrakcyjności kształ-
cenia oraz kompetencji pracowników	 szkół																						
i	 przedszkoli	 poprzez	 dofinansowanie	 różnych	
form	doskonalenia	zawodowego	za	granicą,	takich	
jak	job	shadowing,	kursy	metodyczne	oraz	staże.

Nauczyciele	i	szeroko	rozumiana	kadra	edukacyj-
na	 mają	 możliwość	 poznawania	 nowoczesnych																											
i	 innowacyjnych	metod	nauczania,	 co	ma	umoż-
liwić	 realizację	 celów	 całej	 instytucji:	 poprawę	
jakości	jej	pracy	w	wybranych	obszarach	oraz	na-
wiązanie	lub	pogłębienie	współpracy	międzynaro-
dowej.

Wspierane działania
•	 udział	pracowników	szkoły	w	wyjazdach	zagra-
nicznych	 dających	 im	 możliwość	 prowadzenia	
zajęć	 dydaktycznych	 w	 szkole	 partnerskiej	 za	
granicą	(teaching	assignment),

•	 szkolenia	dla	kadry	edukacyjnej	w	formie:	
udziału	 w	 kursach	 lub	 szkoleniach	 zagranicz-
nych,	obserwacji	pracy	zagranicznej	szkoły	part-
nerskiej	 lub	 innej	organizacji	działającej	w	ob-
szarze	edukacji	szkolnej	(job	shadowing).

Współpraca	na	rzecz	innowacji	i	do-
brych	praktyk	–	Akcja	2

Partnerstwa strategiczne
Projekty	realizowane	w	ramach	akcji	2.	„Partner-
stwa	strategiczne”	to	w	dużej	mierze	kontynuacja	
„Partnerskich	 projektów	 szkół”	 znanych	 z	 pro-
gramu	Comenius.	Polegają	na	międzynarodowej 
współpracy placówek edukacyjnych, władz 
oświatowych i innych instytucji	zajmujących	się	
edukacją	szkolną.

Celem	 działań	 powinno	 być	 wprowadzenie	 dłu-
gofalowych	 zmian,	 innowacji	 i	 dobrych	 praktyk	
wszędzie	 tam,	gdzie	 jest	 to	niezbędne	do	zapew-
nienia	wysokiej	jakości	kształcenia.
W	szczególności	chodzi	o	zwiększanie	osiągnięć	
młodych	 ludzi,	 szczególnie	 tych	 zagrożonych	
wczesnym	 opuszczeniem	 szkoły	 lub	 z	 niskim	
poziomem	 umiejętności	 podstawowych,	 a	 także										
o	podnoszenie	jakości	wczesnej	edukacji	i	opieki	
oraz	rozwijanie	i	wzmacnianie	kompetencji	zawo-
dowych	nauczycieli.

Wspierane działania
W	ramach	akcji	2.	w	sektorze	edukacji	szkolnej	do-
finansowanie	otrzymują	dwu-	lub	trzyletnie	projekty	
partnerstw,	 obejmujących	 przedszkola,	 szkoły	 pu-
bliczne	i	niepubliczne	oraz	władze	oświatowe	i	inne	
instytucje	działające	w	obszarze	edukacji	z	krajów	
uprawnionych	do	udziału	w	programie	Erasmus+.

W	ramach	akcji	można	realizować	trzy	typy	part-
nerstw:
• partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. 
Mogą	 w	 nich	 uczestniczyć	 co	 najmniej	 dwie	
szkoły	 z	 dwóch	 różnych	 krajów.	 Dzięki	 dofi-
nansowaniu	ich	uczniowie	mogą	wyjeżdżać	na	
dłuższe	okresy	do	szkół	partnerskich;

•	 partnerstwa strategiczne – konsorcja.	W	 ich	
skład	muszą	wchodzić	konsorcja	z	co	najmniej	
dwóch	krajów,	obejmujące	trzy	typy	instytucji:	
władze	oświatowe,	szkołę	i	inną	instytucję	dzia-
łającą	 w	 obszarze	 edukacji,	 adekwatną	 do	 te-
matyki	projektu	 (dawniej:	Projekty	Partnerskie	
Regio);

•	 partnerstwa strategiczne instytucji działają-
cych w obszarze edukacji.	Polegają	na	współ-
pracy	 co	 najmniej	 trzech	 dowolnych	 instytucji	
zajmujących	się	edukacją	z	trzech	różnych	kra-
jów;

•	 partnerstwa międzysektorowe.	 Polegają	 na	
współpracy	 co	 najmniej	 trzech	 dowolnych	 in-
stytucji	zajmujących	się	edukacją	z	trzech	róż-
nych	krajów.

Wszelkie	niezbędne	informacje	n/t	programu,	do-
kumentów	oraz	terminów	składania	wniosków	dla	
poszczególnych	Akcji	znajdziemy	na	stronie	pro-
gramu	http://erasmusplus.org.pl/

Skorzystajmy	zatem	z	tego,	co	jest	w	naszym	zasię-
gu!	Satysfakcja	gwarantowana.	Skąd	ta	pewność?	
Jestem	w	programie	od	jego	początku,	czyli	roku	
1998.	 Zaczynałam	 jako	 beneficjent	 i	 nadal	 nim						
jestem.	Moje	wieloletnie	doświadczenie	pomogło	
mi	również	zostać	najpierw	trenerem,	potem	eks-
pertem	programu	Comenius	a	teraz	ekspertem	Era-
smus+	 i	 ambasadorem	 eTwinning.	 Zapraszam	 do	
kontaktu	i	przygody	z	Erasmus+.	Naprawdę	warto!

Materiały	źródłowe:	http://erasmusplus.org.pl/
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Jerzy	Dorożko	
konsultant	ds.	informatyki

W-MODN	w	Elblągu

Tworzymy	multimedialną	historię	w	programie	
Photo	Story	3.0	PL	dla	Windows

Współczesny	nauczyciel	to	osoba	posługująca	się	
atrakcyjnymi,	prostymi	w	obsłudze	programami.
Jednym	z	takich	programów	jest	program	do	two-
rzenia	multimedialnych	pokazów	z	fotografii	(lub	
z	zeskanowanych	prac	plastycznych	uczniów)	jest	
Photo	 Story	 3.0	 dla	 Windows	 firmy	 Microsoft.	
Cały	proces	przygotowywania	zamyka	się	w	kil-
ku	 krokach	 od	 importu	 zdjęć,	 ew.	 podstawowej	
obróbki	 (przycinanie,	obrót,	 redukcja	efektu	 tzw.	
czerwonych	oczu,	nakładanie	filtrów	i	dodawanie	
napisów),	 poprzez	 możliwość	 nagrania	 własnej	
narracji,	dodanie	efektów	przejścia	i	kadrowania,	
kończąc	na	wzbogaceniu	całości	o	wybrany	pod-
kład	muzyczny.	Gotowy	 pokaz	może	 zapisać	 do	
pliku	video,	wysłać	 e-mailem	 lub	 zapisać	w	 for-
macie	przeznaczonym	dla	urządzeń	przenośnych.	
Jego	wersję	instalacyjną	możemy	znaleźć,	wpisu-
jąc	w	 przeglądarce	 internetowej	 adres	 http://tnij.
org/photostory.	Program	jest	darmowy	i	możemy	
zainstalować	 go	 w	 systemie	 operacyjnym	 Win-
dows	XP	lub	Windows	Vista.	Instalacja	nie	wyma-
ga	 specjalnych	 umiejętności	 –	 wystarczy	 zazna-
czać	sugerowane	przez	instalator	opcje.

Poniżej	przedstawimy	kroki	prowadzące	do	utwo-
rzenia	przykładowej	prezentacji.

1. Rozpoczynamy nową historię.
Program	komunikuje	się	z	nami	w	naszym	ojczy-
stym	 języku,	 a	 treść	 jest	 formułowana	w	 sposób

Ilustracja	1:	Okno	Photo	Story	po	uruchomieniu

jasny	i	czytelny.	Jeżeli	jest	to	nasza	pierwsza	histo-
ria	 (pokaz,	prezentacja)	pozostawiamy	domyślny	
wybór	i	klikamy	na	Dalej	>.

2. Importujemy obrazy i ustalamy ich  kolejność.

Ilustracja	2:	Importowanie	obrazów

Zakładamy,	 że	 fotografie	 (lub	 np.	 zeskanowane	
prace	plastyczne	dzieci)	zostały	zapisane	w	folde-
rze	znajdującym	się	na	pulpicie	naszego	kompute-
ra.	Chcąc	dodać	je	do	naszej	prezentacji,	wybiera-
my	przycisk	„Importuj	obrazy”	-	na	ekranie	ukaże	
się	nowe	okno	(Ilustracja	3),	w	którym	będziemy

Ilustracja	3:	Okno	wyboru	plików

mogli	 wybrać	 fotografie,	 przytrzymując	 klawisz	
Ctrl	na	klawiaturze,	 a	myszką	wskazując	wybra-
ne.	Jeżeli	chcemy	dodać	wszystkie	znajdujące	się									
w	wybranym	folderze,	wystarczy	że	wybierzemy	
na	klawiaturze	skrót	klawiaturowy	Ctrl+A	–	zosta-
ną	zaznaczone	wszystkie.	Nasz	wybór	potwierdza-
my	przyciskiem	„Otwórz”.
Miniatury	wybranych	grafik	ukażą	nam	się	na	dole	
okna.	Możemy	w	tym	miejscu	przeciągać	je	mysz-
ką	 (lub	 klikając	 w	 klawisze	 strzałek	 po	 prawej	
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stronie)	w	wybrane	miejsce	„kolejki”.
Po	ustaleniu	kolejności	klikamy	na	przycisk	„Dalej”.

3. Dodajemy tytuły.
Każdy	 z	 naszych	 obrazów	możemy	 opatrzyć	 ty-
tułem	-	może	to	być	dowcipny	komentarz,	nazwa	
miejscowości,	 imię	 sfotografowanej	 osoby	 itp.	
W	tym	celu	na	dole	okna	programu	(Ilustracja	4)	
wybieramy	 kliknięciem	myszy	 miniaturę	 obrazu	
(jego	powiększona	wersja	ukaże	się	w	oknie	pod-
glądu)	do	którego	chcemy	dodać	napis.	Na	prawo	
od	niego	widzimy	okno	edycji,	w	którym	umiesz-
czamy	nasz	wpis.

Ilustracja	4:	Okno	edycji	wpisu

Ukazuje	 się	 on	 domyślnie	 na	 środku	 obrazu,	 ale	
możemy	to	zmienić,	korzystając	z	ikonek	forma-
towania	nad	oknem	edycji.	
Znajdziemy	 tu	 również	 ikonkę	 umożliwiającą	
zmianę	 atrybutów	 użytej	 czcionki	 (np.	 jej	 wiel-
kość	i	kolor).

Ilustracja	5:	Zmiana	koloru	i	wielkości	czcionki

Nasze	 tytuły	 dodajemy	 do	 kolejnych	 fotografii,	
modyfikujemy	 ich	 położenie	 i	 atrybuty	 czcionki,	
po	czym	klikamy	na	przycisk	Dalej>.

4. Mikrofon w dłoń!
W	tym	kroku	nasza	historia	wzbogaci	 się	o	głos	

narratora	 oraz	 „efekty	 specjalne”.	 Zacznijmy	 od	
narracji.

Ilustracja	6:	Czas	na	głos	narratora...

Oczywiście	będzie	nam	potrzebny	podłączony	do	
komputera	mikrofon;	wystarczy	najprostszy.	Kiedy	
jesteśmy	już	gotowi	do	nagrania	głosu,	wystarczy	
kliknąć	w	prawej	części	okna	przycisk	z	czerwo-
ną	kropką	–	nagranie	rozpocznie	się	(Ilustracja	7).	
Możemy	je	w	każdej	chwili	zatrzymać	przyciskiem	
obok.	Podczas	nagrania	widzimy	czas,	 jaki	minął	
od	 jego	początku.	Jeżeli	nie	 jesteśmy	zadowoleni			
z	naszych	„głosowych”	poczynań,	możemy	zawsze	
narrację	usunąć	i	nagrać	na	nowo.	W	każdej	chwili	
możemy	sprawdzić	podgląd	naszej	prezentacji	przy	
pomocy	przycisku	Podgląd.	To	jednak	nie	wszyst-
ko,	czego	możemy	dokonać	z	pomocą	dostępnych	
w	aktualnym	kroku	narzędzi.

Ilustracja	7:	Zakładka	„Ruch	i	czas	trwania”...	

Aby	się	przekonać,	jakie	jeszcze	kryje	sekrety,	po-
winniśmy	kliknąć	Dostosuj	ruch.
W	nowo	otwartym	oknie	mamy	dostęp	do	zakładki	
Ruch	 i	czas	 trwania	 (Ilustracja	7)	gdzie	możemy				
z	pomocą	narzędzia	kadrowania	sprawić,	że	nasze	
fotografie	„ożyją”.	W	tym	celu	zaznaczamy	opcję	
Określ	pozycję	początkową	i	końcową	ruchu.	Mo-
żemy	teraz	użyć	narzędzia	kadrowania.	Efekt	jego	
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działania	obejrzymy	w	Podglądzie.	Warto	również	
skorzystać	z	drugiej	zakładki	nazwanej	Przejście.

Ilustracja	8:	...	i	zakładka	„Przejście”.

Tu	możemy	ustalić	rodzaj	oraz	czas	przejścia	pod-
czas	 zmiany	 fotografii.	 Widzimy	 sąsiadującą	 ze	
sobą	parę	oraz	pośrodku	podgląd	przejścia,	które	
możemy	wybierać	spośród	wielu	dostępnych	efek-
tów.	Do	kolejnych	obrazów	możemy	przechodzić	
za	pomocą	przycisków	strzałek	u	dołu	okna.

5. Niech gra muzyka...
Najwyższy	czas	wzbogacić	naszą	historię	o	pod-
kład	 muzyczny.	 Zamknijmy	 zatem	 poprzednio	
otwarte	okno,	w	którym	zadbaliśmy	o	„efekty	spe-
cjalne”	-	program	może	zapytać	o	to	czy	ma	zapisać

Ilustracja	9:	Wybieramy	na	nasze	tło	muzyczne.

specjalne”	-	program	może	zapytać	o	to	czy	ma	za-
pisać	zmiany.	Nasza	odpowiedź	brzmi	TAK.	Zno-
wu	klikamy	na	„Dalej”	 i	mamy	 teraz	możliwość	
dodania	muzyki.
Wybierając	opcję	„Utwórz	muzykę”,	możemy	wy-
brać	jedną	z	kilkudziesięciu	dostępnych	w	samym	
programie	melodii,	które	dodatkowo	możemy	mo-
dyfikować,	wybierając	odpowiednie	 tempo,	natę-
żenie	i	nastrój.	Gdyby	jednak	okazało	się,	że	żad-
na	z	nich	nie	jest	odpowiednia	dla	naszej	historii,	
możemy	skorzystać	z	innej	dowolnej	zapisanej	np.	

w	pliku	w	formacie	MP3,	którą	możemy	wybrać,	
klikając	na	przycisku	„Wybierz	muzykę...”.

6. Czy to już koniec?
Przyszedł	 czas,	 kiedy	 powinniśmy	 krytycznym	
okiem	przyjrzeć	 się	 naszym	dokonaniom.	Klika-
my	na	przycisk	„Podgląd”.	Jeżeli	to,	co	zobaczy-
my	i	usłyszymy,	zadowoli	nas,	możemy	przejść	do	
ostatniego	 kroku.	 Jeżeli	 nie,	możemy	 cofnąć	 się	
do	 dowolnego	miejsca	 naszej	multimedialnej	 hi-
storii	i	dokonać	poprawek.	Służy	do	tego	przycisk	
„Wstecz”.

7. Zapisujemy naszą prezentację.
Wszystko	 gotowe,	 dopięte	 na	 ostatni	 guzik?												
W	takim	razie	przyszedł	czas	na	zapisanie	efektów	
naszej	pracy	do	pliku.

Ilustracja	10:	Gdzie	zapisać	plik?

W	 nowym	 oknie	 zatytułowanym	 Zapisz	 historię	
wskazujemy	 docelowe	miejsce	 (np.	 pulpit)	 i	 za-
twierdzamy	poprzez	Zapisz	(Ilustracja	10).	Teraz	
po	kliknięciu	na	bardzo	dobrze	 znanym	nam	 już					
z	poprzednich	kroków	przycisku	Dalej>,	rozpocz-
nie	się	ostateczne	tworzenie	pliku	multimedialne-
go	zawierającego	nasze	obrazy,	narrację	oraz	pod-
kład	muzyczny.

Ilustracja	11:	Chwila	cierpliwości	i	gotowe!

Po	kilkudziesięciu	 sekundach,	może	 kilku	minu-
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tach	–	wszystko	zależy	od	mocy	naszego	kompu-
tera	 oraz	 ilości	 użytych	 do	 prezentacji	 obrazów	
plik	jest	gotowy,	o	czym	informuje	nas	stosowny	
komunikat	(Ilustracja	12).

Ilustracja	12:	Kończymy	pracę	z	programem	Photo	Story.

W	wybranym	przez	 nas	wcześniej	miejscu	 znaj-
dziemy	plik,	który	po	otworzeniu	w	naszym	ulu-
bionym	 odtwarzaczu	 plików	 multimedialnych	
ukaże	nasze	filmowe	dzieło.

Chcemy	 zaproponować	 Państwu	 materiał	 meto-
dyczny	 dotyczący	 budowania	 autorytetu	 współ-
czesnego	 nauczyciela.	 Na	 jego	 podstawie	 może	
powstać	warsztat	skierowany	do	rad	pedagogicz-
nych,	 zespołów	wychowawczych	 lub	 zaintereso-
wanych	 tematyką	 nauczycieli.	 Zaprezentowany	
materiał	wzbogaci	waszą	wiedzę	i	podniesie	umie-
jętności	wychowawcze,	niezbędne	w	trudnej	pracy	
wychowawcy.	Zachęcamy	pedagogów,	psycholo-
gów,	 liderów	 zespołów	wychowawczych	 lub	 ze-
społów	dydaktycznych	do	przeprowadzenia	zajęć.	
Na	 zakończenie	 artykułu	 przedstawimy	 gotowy	
scenariusz	 zajęć	 z	 zakresu	 budowania	 autorytet,	
aby	ułatwić	i	uporządkować	zdobytą	wiedzę.

Funkcjonowanie	 współczesnej	 szkoły,	 pośpiech,	
nadmiar	 obowiązków	 i	 ukierunkowanie	 głównie	
na	wyniki	egzaminów,	testów,	matur	-	sprawia,	że	
zapominamy	jakie	są	podstawowe	powinności	na-
uczyciela.	
Zapraszamy	zatem	w	podróż	do	czasów,	gdy	sami	
byliśmy	uczniami,	aby	przybliżyć	sobie		świat	na-

szego	ucznia	i	wychowanka.
Na	 początku	 proponujemy	 ćwiczenie	 „Wehikuł	
czasu”1,	 które	 jest	 oparte	 na	 refleksji	 ukazującej	
różnorodne	 postawy	 nauczycieli.	 Przenosimy	 się	
w	czasie	 i	 stajemy	 się	ponownie	uczniami.	Ćwi-
czenie	zabiera	nas	w	przeszłość,	dla	jednych	wcale	
nie	tak	odległą,	dla	drugich	to	czas	odległy	i	być	
może	zapomniany.	Zadamy	pytania,	które	nie	wy-
magają	pisemnych	odpowiedzi.	To	pytania	reflek-
syjne	 a	 odpowiedzi	 mają	 służyć	 samopoznaniu								
i	zdefiniowaniu	własnych	postaw	wobec	uczniów.
Spróbujmy	udzielić	odpowiedzi	na	poniższe	pyta-
nia:
•	Co	myślałeś	i	jak	się	czułeś	gdy	nauczyciel	zwra-
cał	się	do	Ciebie	po	imieniu,	po	nazwisku?
•	Jak	się	czułeś	i	co	myślałeś,	gdy	nauczyciel	nie	
mógł	zapanować	nad	klasą?	
•	Co	myślałeś,	gdy	nauczyciel	„nakładał	na	twarz	
maskę”?
•	Co	myślałeś,	 gdy	 nauczyciel	 przegadywał	 całą	
lekcję	o	swoim	prywatnym	życiu?
•	Co	myślałeś,	gdy	nauczyciel	na	„siłę	chciał	zo-

Jolanta Jankowska
konsultant	ds.	wychowania	prorodzinnego

W-MODN	w	Elblągu

Budowanie	autorytetu	nauczyciela
Trzeba	od	każdego	wymagać	tego,	co	on	może	wykonać	-	

podjął	Król	-	Autorytet	polega	przede	wszystkim	na	rozsądku.
Antoine	de	Saind	Exupery	„Mały	książe”

1	Ćwiczenie	z	warsztatów	W.	Papis,	Życie	i	miłość

Bożena	Rokicka
konsultant	ds.	pedagogiki	i	opieki
W-MODN	w	Elblągu
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stać	kumplem”?

Wasze	 odpowiedzi	 przypomniały,	 co	 sami	 jako	
uczniowie	ceniliście	najbardziej		w	swoich	nauczy-
cielach.	Co	było	dla	was	ważne?	Gdy	 tworzymy						
z	Państwem	w	czasie	spotkań	warsztatowych	por-
tret	ulubionego	nauczyciela	z	przeszłości	najczę-
ściej	 wymieniacie	 takie	 cechy	 jak:	 rozumiejący,	
ciepły,	 cierpliwy,	 wyrozumiały,	 surowy,	 kompe-
tentny,	sprawiedliwy,	opiekuńczy,	posiadał	humor,	
potrafił	utrzymać	dyscyplinę,	stawiał	jasne	grani-
ce,	 pasjonat,	 surowy,	 dyscyplinujący,	 przystojny,	
dobry	organizator,	przygotowany	do	lekcji,	solid-
ny,	staranny,	uśmiechnięty,	pogodny,	wykształco-
ny,	 wspierający,	 elegancki,	 zadbany,	 dostrzegał	
potencjał,	 konsekwentny,	 zaangażowany,	 dający	
poczucie	bezpieczeństwa,	kochał	to,	co	robił,	mo-
gliśmy	z	nim	o	wszystkim	porozmawiać....
Warto	aby	ten	wypracowany	materiał	na	stałe	zna-
lazł	swoje	miejsce	w	pokoju	nauczycielskim.	Po-
zwoli	nam	pamiętać	o	tym,	co	jest	w	naszej	pracy	
ważne.

Co to znaczy osobowość nauczyciela?
Na	to	pytanie	poszukamy	odpowiedzi	w	 literatu-
rze.	 Co	 na	 temat	 osobowości	 nauczyciela	 i	 jego	
umiejętności	napisali	uznani	pedagodzy	i	psycho-
lodzy.	 „Osobowość	 nauczyciela,	 termin	 różnie	
rozumiany,	np.	J.W.	Dawid	za	główne	cechy	o.n.	
uważał	miłość	dusz	ludzkich,	potrzebę	doskonało-
ści,	poczucie	obowiązku	i	odpowiedzialność,	we-
wnętrzną	prawdziwość	i	moralną	odwagę.	Z.My-
słakowski	 –	 kontaktowość	 nauczyciela,	 żywość	
wyobraźni,	instynkt	rodzicielski,	zdolność	do	wy-
rażania	uczuć	i	nastawienie	psychiki	na	zewnątrz.	
Przez	o.n.	można	rozumieć	stopień	zaawansowa-
nia	nauczyciela	w	poznawaniu,	rozumieniu	i	war-
tościowaniu	stosunków	panujących	w	świecie,	że	
szczególnym	uwzględnieniem	procesów	kształce-
nia	i	wychowania,	oraz	w	twórczym	przekształca-
niu	tych	stosunków”2 
Osobowość	 nauczyciela,	 jego	 kompetencje	 za-
wodowe,	 umiejętności	 interpersonalne	 oraz	 duża	
wrażliwość	na	potrzeby	uczniów	stanowią	swoiste		
narzędzie	 pracy	 decydujące	 o	 jego,	 nauczyciela,	
sukcesach	bądź	porażkach	zawodowych.	Koniecz-
nym	wręcz	warunkiem	skutecznych	oddziaływań	
wychowawcy	jest,	zdaniem	prof.	Z.	Gasia	prezen-
towanie	w	relacjach	z	uczniem	takich	cech	osobi-
stych	jak:
•	świadomość	siebie	i	swojego	systemu	wartościo-
waniu

•	przezywanie	i	okazywanie	uczuć
•	 bycie	 wzorem	 postaw	 i	 zachowań	 dla	 wycho-
wanka
•	zainteresowanie	ludźmi	i	sprawami	społecznymi
•	jasne	zasady	etyczne
•	poczucie	odpowiedzialności.
Równie	 ważne	 są	 umiejętności	 wychowawcy	
tzn.	„...jego	sprawność	w	zakresie	nawiązywania	
i	 utrzymywania	 osobowego	 kontaktu	 z	 wycho-
wankiem,	 okazywanie	 mu	 zrozumienia,	 dawa-
nie	oparcia	 itd.,	w	celu	 tworzenia	mu	warunków	
do	 konstruktywnego	 zaspokajania	 potrzeb,	 aby																				
w	efekcie	mógł	on	podjąć	trud	realizowania	zadań	
rozwojowych	i	osiągać	cele	rozwojowe”3 
Charakteryzujący	 się	 powyższymi	 cechami																																								
i	 umiejętnościami	 nauczyciel	 nie	 tylko	 wspiera	
rozwój	 ucznia,	 ale	 jednocześnie	 doświadcza	 po-
czucia	skuteczności	własnego	działania.	Natomiast	
deficyty	 w	 zakresie	 kompetencji	 i	 umiejętności	
mogą	powodować	sytuacje	stresowe,	a	w	efekcie	
prowadzić	do	wypalenia	zawodowego.	Prof.	Jacek	
Pyżalski	 i	 dr	 Piotr	 Plichta	 podkreślają.	 „Uczenie	
drugiego	 człowieka	 jest	 zajęciem	 wyjątkowym,	
odróżniającym	je	od	innych	profesji.	Po	pierwsze-	
nauczyciel	pracuje	sobą,	tzn.	tym	kim	jest,	tym	co	
potrafi	i	w	co	wierzy.	Po	drugie-	istotą	jego	pracy	
jest	bliska	relacja	z	drugim	człowiekiem.	Po	trze-
cie	-	relacja	ta	w	zasadzie	charakteryzuje	się	tym,	
że	 osoba	 pomagająca	 jest	 aktywna,	 dająca	 nato-
miast	osoba	będąca	odbiorcą	pomocy	 jest	 bierna	
i	zależna”4
  
Czym jest autorytet i jak go zbudować?
Najgorzej,	gdy	szkoła	ucieka	się	do	takich	metod,	
jak	zastraszanie,	przemoc	czy	sztuczny	autorytet.	
Metody	 te	 niszczą	u	 uczniów	naturalne	odruchy,	
szczerość	 i	 wiarę	w	 siebie,	 czyniąc	 z	 nich	 ludzi	
uległych.	

Albert	Einstein

Autorytet	jest	pojęciem	wieloznacznym.	Może	on	
określać:	osobę	zasługującą	na	takie	miano,	zespół	
cech	osobowych,	 które	 sprawiają,	 że	 podporząd-
kowujemy	 się	określonej	osobie.	Autorytet	 okre-
śla	 również	 relacje	 osoby	 z	 autorytetem	 i	 osoby	
odczuwającej	 wobec	 niej	 uznanie.	 Bywa	 tak,	 że	
jest	się	autorytetem	dla	pewnych	osób,	a	nie	 jest	
się	nim	dla	innych.	Obdarzanie	kogoś	autorytetem							
i	uznaniem	jest	zawsze	pozytywne.	Autorytet	nie	
wymaga	 relacji	 zwrotnych,	 ponieważ	 mogą	 być	
nim	 obdarzane	 osoby,	 których	 nie	 znamy.	 Nale-
ży	mieć	świadomość,	że	autorytetem	nie	stajemy	

12	W.	Okoń,	Nowy	słownik	pedagogiczny,	Wydawnictwo	Akademickie		Żak,	Warszawa	2007
13	Z.B.	Gaś,	Szkolny	program	profilaktyki:	istota,	konstruowanie,	ewaluacja,	Fundacja		Masz	szansę,	Lublin	2004
14	AJ.Pyżlski,	P.	Plichta,	Kwestionariusz	obciążeń	zawodowych	pedagoga	(KOZP),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego	2007
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się	na	zawsze.	Jest	to	długotrwały	i	ciągły	proces.	
Słownik	pedagogiczny	podaję	nam	taką	oto	defini-
cję	autorytetu.	„Autorytet	(łac.	auctoritas	–	powa-
ga,	znaczenie),	wpływ	osoby	lub	organizacji	cie-
szącej	 się	 ogólnym	uznaniem	na	 określoną	 sferę	
życia	społecznego.	A.	nauczyciela	szczególnie	ła-
two	ulegają	dzieci	w	młodszym	wieku	szkolnym,	
w	klasach	wyższych	obserwuje	się	wzrost	kryty-
cyzmu	 i	 osłabienie	 roli	 a.	 nauczyciela,	 niekiedy	
zaś	nawet	zanik	wszelkich	a.	Przykładem	tego	jest	
ruch	kontestacji,	który	ze	szczególną	siłą	pojawił	
się	w	19681	w	wielu	krajach	zachodnich.	Pedago-
gika	współczesna	 docenia	 rolę	 a.	 rodziców	 i	 na-
uczycieli,	łączy	wszakże	tę	rolę	z	rolą	świadomej	
dyscypliny	i	z	takim	kształtowaniem	wzajemnych	
stosunków	wychowawców	z	wychowankami,	aby	
cechowało	je	pełne	zrozumienie	zadań	z	obu,	stron,	
połączone	z	obustronnym	szacunkiem”5	      
W	zależności	od	tego	z	jakim	uczniem	pracujemy	
rozwój	autorytetu	przedstawia	się	następująco.
 
Młodszy	wiek	szkolny.
Nauczyciele	pracujący	z	dziećmi	w	tej	fazie	roz-
wojowej		są	w	najlepszej	sytuacji,	ponieważ		otrzy-
mują	oni	autorytet	niejako	w	darze,	z	urzędu.	Jest	
to	ten	szczególny	czas,	gdy	dziecko	o	swojej	na-
uczycielce	mówi	 i	co	najważniejsze	myśli	„moja	
Pani	jest	najładniejsza,	moja	Pani	jest	najmądrzej-
sza”.	 Gdy	 Pani	 poprosi	 o	 kasztany	 cała	 rodzina	
zbiera	 kasztany.	 Gdy	 Pani	 poprosi	 o	 upieczenie	
ciasta	 przez	 rodziców	 na	 święto	 klasy	wszystkie	
dzieci	podnoszą	ręce	do	góry.	W	tej	fazie	rozwoju	
nauczyciel	może	budować	autorytet,	opierając	się	
na	emocjach.	Dziecko	przejawia	akceptację	osoby	
lub	nauczyciela	jako	autorytetu.	Respektuje	zaka-
zy,	nakazy	aby	zyskać	jego	sympatię.

Średni	wiek	szkolny.
W	 tej	 fazie	 rozwojowej	podstawą	uznawania	au-
torytetu	dorosłych	jest	wartościowanie	ich	zacho-
wań,	głównie	relacji	z	dziećmi.	Młodzież	wykazu-
je	dużą	wrażliwość	na	autentyczność	nauczyciela				
i	 spójność	 zachowań	 z	 głoszonymi	 poglądami.	
Nieskutecznym	 będzie	 nauczyciel,	 który	 prowa-
dząc	 lekcję	 wychowawczą	 na	 temat	 szkodliwo-
ści	 palenia	 tytoniu,	 neguje	 nikotynizm,	 po	 czym	
uczeń	 spotyka	 go	 palącego.	Dynamiczny	 rozwój	
i	wzrost	krytycyzmu	sprawia	kwestionowanie	po-
stępowania	osób	dorosłych.	Okazuje	się	również,	
że	młodzi	cenią	sobie	pewien	dystans	nauczyciela	
wobec	uczniów6.

Starszy	wiek	szkolnym.
Pojawia	się	kryzys	autorytetów	rodzica	i	nauczy-
ciela.	Młodzież	dąży	do	usamodzielnienia	i	pragnie	
uwolnić	się	od	wszelkich	autorytetów.	W	tej	fazie	
rozwojowej	nauczyciel	może	budować	swój	auto-
rytet	 na	 wiedzy	 merytorycznej,	 profesjonalizmie																																																																																	
i	etyce	ogólnej.	Z	badań	wynika	(J.	Stefanowicz),	
że	w	tej	fazie	rozwojowej	bardzo	łatwo	tracą	auto-
rytet	nauczyciele,	którzy:
●	źle	lub	w	ogóle	nie	wyjaśniają	nowego	materiału
●	nie	wzbudzają	zainteresowania	uczniów
●	prowadzą	nudne	lekcje
●	niesprawiedliwie	oceniają
●	nie	potrafią	utrzymać	dyscypliny.
Należy	 pamiętać,	 że	 czynniki	 budujące	 autorytet	
na	każdym	poziomie	wieku	dzieci	to:
●	 spójność	wewnętrzna	 osoby	 (jedność	wartości					
i	zachowań,	werbalnych	i	niewerbalnych)
●	bezwzględne	szanowanie	godności	ucznia
●	kompetencja	profesjonalna
●	dobry	kontakt	emocjonalny
●	dostosowanie	własnych	zachowań	i	oczekiwań	do	
poziomu	dojrzałości	ucznia	(nie	oczekiwanie	wię-
cej,	niż	 to	wynika	z	poziomu	dojrzałości	dziecka,	
ale	nie	traktowanie	go	poniżej	jego	możliwości)7.

Rodzaje autorytetów w pedagogice.
W	życiu	szkolnym	najczęściej	spotykamy	dwa	ro-
dzaje	 autorytetów.	 Jest	 to	 autorytet	wyzwalający					
i	ujarzmiający.

Autorytet wyzwalający	–	prezentuje	cele	i	warto-
ści,	które	dobrowolnie	przyjmujemy	za	własne.
Autorytet	 taki	 sprawia,	 że	uruchamia	w	nas	dąż-
ność	 do	 podejmowania	 aktywności	 zmierzającej	
do	realizacji	tych	wartości	i	celów.
Można	więc	powiedzieć,	że	osoba	będąca	dla	nas	
autorytetem	wyzwalającym:
–	 inspiruje	i	konstruktywnie	wpływa	na	nasze	za-
chowanie,
–	 mobilizuje	nas	do	samodzielnego	podejmowa-
nia	zadań,
–	 pogłębia	w	nas	poczucie	odpowiedzialności	za	
własny	rozwój.	
Obcowanie	 z	 tego	 rodzaju	 autorytetem	 zdecydo-
wanie	wpływa	 na	 podniesienie	 poczucia	własnej	
wartości	oraz	sprawstwa.	

Autorytet ujarzmiający	–	wiąże	się	przeważnie	z	uży-
ciem	władzy	i	podporządkowaniem	sobie	osób	lub	grup.
O	autorytecie	ujarzmiającym	mówić	można	rów-
nież	w	takiej	sytuacji,	gdy	jest	on	postrzegany	jako	

5	W.	Okoń,Nowy	słownik	pedagogiczny,	Wydawnictwo	Akademickie	Żak,	Warszawa	2007
6	R.	Więckowski,	Życie	szkoły	10/82
7	E.	Maksymowska,	Z.	Sobolewska,	M	.Werwicka,	Wychowywać	ucząc,	Pakiet	edukacyjny	CODN,	Warszawa	2006
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niedościgły	i	obezwładniający.	Nikt	nie	decyduje	
się	na	próbę	dorównania	lub	zbliżenia	się	do	nie-
go.	W	takiej	sytuacji,	z	punktu	widzenia	rozwoju	
jednostki,	nie	jest	to	autorytet	konstruktywny,	nie	
buduje	samodzielności,	odpowiedzialności,	pozy-
tywnej	aktywności”.8
O	 autentycznym	 autorytecie	 nauczyciela	 może-
my	 mówić,	 gdy	 charakteryzuje	 się	 tym,	 że	 jest	
wewnętrzny	 i	 wyzwalający.	 Ten	 typ	 autorytetu	
sprawia,	 że	 uczniowie	 przyjmują	wartości	 i	 cele	
uznawane	przez	 nauczyciela.	Taki	 typ	 autorytetu	
wspiera	 rozwój	ucznia	 i	 jest	ważnym	elementem	
procesu	socjalizacji.	Wychowanie,	które	opiera	się	
na	tak	rozumianym	autorytecie	liczy	się	z	podmio-
towością	ucznia.
Każdemu	 nauczycielowi	 życzymy	 aby	 potrafił	
zbudować	taki	autorytet,	pamiętając	o	tym,	że	jest	
to	 proces	 ciągły	 wspierany	 autentycznością.	 Za-
praszamy	 na	 warsztaty	 dotyczące	 trudnej	 sztuki	
budowania	autorytetu.
Budowanie autorytetu nauczyciela – propozy-
cja scenariusza zajęć.

Cele : 
-	uczestnicy	znają	rodzaje	autorytetów	
- potrafią		planować	osobisty	rozwój	w	roli	autorytetu
-	prawidłowo	budują	własny	warsztat	pracy
-	zwracają	szczególną	uwagę	na	prawidłowe	rela-
cje	z	uczniami

Czas trwania: 3	-	4	godziny	dydaktyczne
Prowadzący:	pedagog	szkolny
Miejsce realizacji:	szkoła,	placówka	(zespół	wy-
chowawczy,	rada	pedagogiczna)
Metody:	 wykład,	 metody	 aktywne,	 elementy	
warsztatowe.
Materiały i środki dydaktyczne: rzutnik multime-
dialny,	laptop,	karty	ćwiczeń,	papier	szary,	mazaki

Planowany	przebieg	zajęć:

1. Prezentacja tematu i celu szkolenia.
2. Budowanie autorytetu nauczyciela - wycho-
wawcy we współczesnej szkole. 
•	Jakie	zachowania	uczniów	mogą	świadczyć	o	tym,	
że	darzą	Was	autorytetem	–	dyskusja	w	grupie. 
3. „Wehikuł czasu”9  – ćwiczenie oparte na do-
świadczeniu i refleksji ukazujące różnorodne 
postawy nauczycieli. Przenosimy się w czasie      
i stajemy się ponownie uczniami.
	 -	 Co	myślałeś	 	 i	 jak	 się	 czułeś,	 gdy	 nauczyciel	
zwracał	się	do	Ciebie	po	imieniu		i	nazwisku?

-	Jak	się	czułeś	i	co	myślałeś,	gdy	nauczyciel	nie	
mógł	zapanować	nad	klasą?
-		Co	myślałeś,	gdy	nauczyciel	„nakładał	na	twarz	
maskę”?
-	Co	myślałeś,	 gdy	 nauczyciel	 przegadywał	 całą	
lekcję	o	swoim	prywatnym	życiu?
-	Co	myślałeś,	gdy	nauczyciel	na	„siłę	chciał	zo-
stać	kumplem”?
4. Mój ulubiony nauczyciel z przeszłości
•	Każdy	uczestnik	 szkolenia	opisuje	 swojego	ulu-
bionego	 nauczyciela	 z	 przeszłości,	 który	 był	 jego	
autorytetem.	 Opowiada	 dlaczego	 wspomina	 go								
z	sympatią,	podaje	jakie	cechy	miał	ten	nauczyciel.
•	Prowadzący	w	czasie	prezentacji	wypisuje	na	pa-
pierze/tablicy	cechy		nauczyciela,	który	był	dla	nas	
autorytetem	gdy	byliśmy	uczniami

Mój ulubiony nauczyciel z przeszłości był:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
5. Analiza pojęcia autorytet
Wykład	na	temat	autorytetu.	
>	Czym	jest		autorytet?
>	Autorytet	a	aspekt	rozwojowy.
>	Czynniki	budujące	autorytet	na	każdym	pozio-
mie	wieku	rozwojowego	(czynniki	konieczne).	

6. Jakim jestem autorytetem dla młodzieży?
Rodzaje	autorytetów	w	naszym	życiu	-	dyskusja.
7. Podsumowanie zajęć metodą niedokończo-
nych zdań.
Uczestnicy	 wypowiadają	 zdanie,	 dodając	 swoje	
zakończenie.
Najważniejsze	czynniki	w	budowaniu	mojego	au-
torytetu	 to	 ..............................................................
................................................................................
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	 Edukacja	 przyrodnicza	 jest	 procesem	 dydak-
tyczno-wychowawczym,	 ukierunkowanym	 na	
poznanie	i	zrozumienie	funkcjonowania	przyrody																																				
i	środowiska.	Jest	to	„wychowanie	do	rozumienia				
i	 poszanowania	 przyrody	 ożywionej	 i	 nieoży-
wionej	 (pp	 -	podstawa	programowa	wychowania	
przedszkolnego	oraz	 kształcenia	 ogólnego	w	po-
szczególnych	typach	szkół	obowiązująca	od	roku	
szkolnego	2009/10).	
	 Edukacja	 przyrodnicza,	 aby	 przyniosła	 ocze-
kiwane	 efekty,	 jak	 każdy	 inny	 proces	 musi	 być	
dobrze	zaplanowana,	prowadzona	systematycznie	
i	długofalowo.	Powinna	być	skierowana	nie	tylko	
na	 przekazywanie	 wiedzy	 przyrodniczej,	 ale	 co	
ważniejsze,	 uczyć	 jak	 się	 tą	 wiedzą	 posługiwać	
w	 codziennych	 relacjach	 człowiek-środowisko.	
Chociaż	dla	edukacji	przyrodniczej	system	szkol-
ny	jest	podstawowym	oparciem,	to	również	takie	
instytucje,	jak	na	przykład	centra	edukacji	ekolo-
gicznej	wiele	robią	dobrego	w	tym	w	obszarze.	
	 Elbląskie	 Centrum	 Edukacji	 Ekologicznej	 od	
samego	 początku	 swojej	 działalności,	 a	 w	 tym	
roku	 obchodzimy	 jubileusz	 20-lecia,	 prowadzi	
liczne	 szkolenia,	 których	 celem	 jest	 podnoszenie	
kompetencji	 zawodowych	 nauczycieli	 edukacji	
przyrodniczej.	Kompetencje	nauczyciela,	to	klucz	
do	 sukcesu	 ucznia,	 zarówno	 w	 przeszłości,	 jak																																
i	 w	 XXI	 wieku.	 Dobry	 nauczyciel,	 to	 mistrz	 w	
swoim	 zawodzie,	 który	 potrafi	 zainteresować	
ucznia	 nauczanym	przedmiotem,	 a	 poprzez	 swój	
styl	 pracy	 budzi	 sympatię	 i	 zadziwia	 tematem.																																																																														
W	 sferze	 edukacji	 przyrodniczej,	 ekologicznej,	
budzi	zainteresowanie	otaczającym	światem	i	za-
chodzącymi	 w	 nim	 zjawiskami,	 otwiera	 umysły	
uczniowskie,	zachęca	do	wysiłku,	do	uczenia	się,	
inspiruje	 do	 rozwiązywania	 problemów	 i	 podej-
mowania	działań	na	rzecz	środowiska.	
	 Co	trzeba	więc	robić,	aby	być	dobrym	nauczy-
cielem?	 Jest	 to	 nie	 lada	 wyzwanie	 dla	 każdego	
pedagoga.	Myślę,	 że	 każdy	 z	 nas	 jest	w	 drodze,	
dąży	do	 tego,	aby	się	 takim	stać.	Stąd	 też	 to	na-
sze	permanentne	samodoskonalenie,	aby	nadążać	

ciągle	za	uczniem,	jego	potrzebami	i	wyzwaniami,	
jakie	stoją	przed	współczesną	szkołą.	Zatem	dobry	
nauczyciel	 musi	 stać	 się	 również	 nowoczesnym	
nauczycielem,	 który	 wykorzysta	 współczesne	
zdobycze	 techniczne,	 aby	 zainteresować	 ucznia	
swoim	przedmiotem,	rozbudzić	w	nim	drzemiący	
potencjał	i	rozwijać	jego	mocne	strony.	Elbląskie	
Centrum	Edukacji	Ekologicznej	poprzez	organizo-
wane	szkolenia	stara	się	wzbogacać	warsztat	pracy	
nauczycieli	przedmiotów	przyrodniczych	w	zakre-
sie	doboru	odpowiednich	metod	i	form	pracy.	
	 Nauczanie	 przedmiotów	 przyrodniczych																	
w	 przeciwieństwie	 do	 innych	 dziedzin	 jest	 spe-
cyficzne	 i	 rządzi	 się	 swoimi	prawami.	 Jak	poda-
je	podstawa	programowa	i	z	czym	się	oczywiście	
wszyscy	nauczyciele	-	przyrodnicy	zgadzają,	„wie-
dza	przyrodnicza	nie	może	być	kształtowana	wy-
łącznie	na	podstawie	pakietów	edukacyjnych,	in-
formacji	z	Internetu	oraz	innych	tego	typu	źródeł.	
Edukacja	przyrodnicza	powinna	być	 realizowana	
także	w	 naturalnym	 środowisku	 poza	 szkołą…”.	
Wychodząc	 naprzeciw	 tym	 wymogom	 i	 potrze-
bom,	ECEE	przygotowuje	nauczycieli	do	prowa-
dzenia	 zajęć	w	 naturalnym	 środowisku.	 Naszym	
priorytetem	jest	organizacja	zajęć	terenowych	dla	
nauczycieli	 w	 miejscach	 cennych	 przyrodniczo.	
W	 trakcie	 tych	 warsztatów	 nauczyciele	 zdoby-
wają	 umiejętności	 prowadzenia	 aktywnych	 za-
jęć	z	uczniami	w	oparciu	o	naturalne	środowisko	
przyrodnicze.	Podczas	zajęć	nauczyciele	oswajają	
się	z	terenem,	poznają	jego	walory	przyrodniczo-
edukacyjne,	aby	zauroczeni	pięknem	terenu,	móc	
wrócić	 w	 te	 miejsca	 ze	 swoimi	 uczniami.	 Przez	
lata	naszej	działalności	nauczyciele	poznali	m.in.	
walory	 przyrodniczo-edukacyjne	 Białowieskie-
go,	 Słowińskiego,	 Wolińskiego,	 Kampinoskie-
go,	Wigierskiego	 Parku	Narodowego	 oraz	 Parku	
Narodowego	 Bory	 Tucholskie.	 Poza	 parkami	
narodowymi,	 które	 są	 najwyższą	 formą	 ochrony	
przyrody,	zajęcia	dydaktyczne	przeprowadziliśmy																																										
we	 wszystkich	 parkach	 krajobrazowych	 woje-
wództwa	 warmińsko-mazurskiego:	 Mazurskim,	
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Welskim,	 Puszczy	 Rominckiej,	 Wysoczyzny	 El-
bląskiej,	Pojezierza	 Iławskiego	 i	Wzgórz	Dylew-
skich	 oraz	 parkach	 krajobrazowych	 położonych	
częściowo	w	granicach	naszego	województwa	lub	
bardzo	blisko	nas:	Brodnickim,	Górznieńsko-Lidz-
barskim,	Mierzei	Wiślanej.	Zajęcia	prowadziliśmy	
również	na	terenie	licznych	rezerwatów,	obszarów	
Natura	 2000	 i	 w	 nadleśnictwach.	 Systematycz-
nie	 organizujemy	 także	 pokazowe	 lekcje	 tereno-
we,	podczas	których	nauczyciele	zapoznają	się	w	
praktyce,	 doświadczając	 tego	 na	 sobie,	 jak	 taka	
modelowa	lekcja	przebiegać	powinna.	Cyklicznie	
już	od	wielu	lat	razem	z	Gimnazjum	w	Tolkmicku																																																																																																	
i	 Nadleśnictwem	w	 Elblągu	 organizujemy	 w	 te-
renie	 kilkugodzinną,	 otwartą	 dla	 uczniów	 i	 na-
uczycieli	lekcję	przyrody.	Pomagamy	też	szkołom																																																		
w	 przygotowywaniu	 takich	 zajęć.	 Służymy	 im	
pomocą	 metodyczną,	 merytoryczną,	 ale	 również	
finansową,	 pozyskując	 na	 edukację	 ekologiczną	
środki	z	WFOŚiGW	w	Olsztynie.	Będąc	świadomi,	
że	w	nauczaniu	przyrody,	spośród	metod	nauczania	
i	uczenia	się,	na	pierwsze	miejsce	wysuwają	się:	
obserwacja	i	eksperyment,	zachęcamy	nauczycieli	
do	częstego	wykorzystywania	 tych	metod.	Tylko	
stosowanie	metod	aktywizujących	może	przynieść	
oczekiwane	efekty.	Stąd	duży	nasz	nacisk	na	orga-
nizację	szkoleń	z	cyklu	„Aktywizacja	nauczyciela	
i	ucznia	podstawą	sukcesu	w	edukacji	przyrodni-
czej”.	W	 ramach	 tego	 cyklu	 szkoleń	 odbyły	 się,	
oprócz	opisanych	wyżej	zajęć	terenowych,	jeszcze	
inne	warsztaty,	 spośród	 których	warto	wymienić	
takie,	jak:	„Obserwacje	przyrodnicze,	jako	obliga-
toryjna	 metoda	 w	 nauczaniu	 przedmiotów	 przy-
rodniczych”,	 Jak	wyzwalać	 aktywność	 i	 tworzyć	
warunki	 do	myślenia	w	 edukacji	 przyrodniczej”,	
„Samodzielna	obserwacja	i	eksperyment	uczniow-
ski	 w	 realizacji	 nowej	 podstawy	 programowej”,	
„Eksperyment	w	edukacji	przyrodniczej,	jako	me-
toda	 wyzwalająca	 aktywność	 twórczą	 uczniów”,	
„Przez	 eksperyment	 do	 myślenia	 naukowego	 –	
tworzenie	i	analiza	zadań”	i	wiele	innych.	
	 Celem	 organizowanych	 przez	 ECEE	 szkoleń	
nauczycieli	 jest	 wskazanie	 drogi,	 w	 jaki	 sposób	
prowadzić	 mądrze	 i	 ciekawie	 edukację	 przyrod-
niczą,	 aby	 zainteresować	 uczniów	 przyrodą,	 jej	
prawami	 i	 problemami.	Uważam,	 że	 najważniej-
sze	jest	tworzenie	warunków,	aby	młody	człowiek	
był	 aktywny	w	procesie	 nauczania	 i	 uczenia	 się.	
Pozwólmy	mu	 badać	 i	 doświadczać	 i	 w	 oparciu																
o	te	metody	rozwijajmy	logiczne	myślenie.	Profe-
sor	Wiesław	Stawiński,	wybitny	dydaktyk	biologii	
wyraźnie	podkreśla,	że	„	w	doborze	strategii,	form	
i	metod	nauczania	trzeba	mieć	na	uwadze	zapew-
nianie	możliwie	wysokiej	aktywności	i	samodziel-
ności	uczniów	w	pracy	lekcyjnej	i	pozalekcyjnej.	

Stopniowe	zaznajamianie	 ich	z	metodami	pozna-
wania	przyrody	i	sposobami	korzystania	z	różnych	
źródeł	 informacji	naukowej	przygotowuje	 ich	do	
dostrzegania,	formułowania	i	rozwiązywania	pro-
blemów	 teoretycznych	 i	 praktycznych	 z	 różnych	
dziedzin	biologii	 i	ochrony	środowiska”	(Dydak-
tyka	biologii	i	ochrony	środowiska,	Warszawa-Po-
znań,	2000).
	 Jak	pisze	Anatole	France:
Sztuka	 nauczania	 jest	 tylko	 sztuką	 rozbudzania	
ciekawości	w	młodych	duszach	po	to,	aby	następ-
nie	je	zaspakajać…
 Myślę,	 że	 koordynowane	 przez	 ECEE	 liczne	
programy	edukacyjne,	do	realizacji	których	zachę-
caliśmy	nasze	placówki,	takie	jak:	Program	Green,	
Globe,	Czysta	Wisła	i	Rzeki	Przymorza,	Czym	sko-
rupka	za	młodu	nasiąknie	…,	Program	Ekozespo-
łów	i	wiele	innych	przyczyniały	się	do	rozbudza-
nia	w	młodych	duszach	ciekawości,	a	także	dawały	
możliwość	praktycznego	działania	przy	wykorzy-
staniu	najnowszych	narzędzi	badawczych.	
	 Również	poprzez	organizowane	przez	nas	wy-
jazdy	 nauczycieli	 do	 Centrum	 Nauki	 Kopernik	
w	Warszawie	 oraz	 do	Centrum	Nauki	EXPERY-
MENT	w	Gdyni	stwarzaliśmy	okazję	do	zapozna-
nia	 się	 z	możliwościami,	 jakie	 dają	współczesne	
zdobycze	 techniki	 w	 zrozumieniu	 i	 wyjaśnianiu	
wielu	zjawisk	ze	świata	przyrody.	Pomagaliśmy	też	
w	organizacji	wyjazdów	dzieci	i	młodzieży	szkol-
nej	 do	 tych	 wspaniałych	 centrów	 edukacyjnych,																																																																																																					
a	wszystko	 po	 to,	 aby	 rozwijać	w	 nich	 zaintere-
sowania	przedmiotami	przyrodniczymi.	W	rozwi-
janiu	pasji	odkrywcy,	badacza	dużą	rolę	spełniają	
również	 edukacyjne	 projekty,	 obecnie	 obowiąz-
kowe	w	gimnazjum.	Projekty	z	szeroko	pojętych	
względów	 edukacyjno-wychowawczych,	 propo-
nowane	 są	 również	 na	 innych	 etapach	 edukacyj-
nych,	 jako	 wartościowa	 metoda	 i	 forma	 pracy															
w	szkole.	W	ramach	nauczycielskich	warsztatów	
pokazaliśmy	w	sposób	praktyczny,	jak	uczniowski	
projekt	powinien	wyglądać,	 aby	przyniósł	 zapla-
nowane	efekty	edukacyjne.	Szkolenia	były	dosko-
nałą	okazją	do	uporządkowania	i	pogłębienia	wie-
dzy	 nauczycieli	 na	 temat	 projektu,	 jako	 strategii	
dydaktycznej	 a	 wykonywane	 przez	 uczestników	
warsztatów	ćwiczenia	przekonywały	o	ogromnych	
korzyściach,	jakie	osiągają	uczniowie	zdobywają-
cy	 za	 pomocą	 tej	metody	wiedzę	 i	 umiejętności.	
W	trakcie	szkoleń	nauczyciele	zostali	wyposażeni	
w	wiele	 praktycznych	wskazówek	 i	 porad	meto-
dycznych	dotyczących	wdrażania	projektów	edu-
kacyjnych	w	szkole.	W	roku	2011	Elbląskie	Cen-
trum	 Edukacji	 Ekologicznej	 wydało	 wspaniałą	
publikację	zatytułowaną	„	Od	projektu	do	efektu.	
Edukacja	dla	zrównoważonego	rozwoju	na	scenie,	
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przy	stoliku	 i	w	terenie”.	Książka,	która	za	spra-
wą	WFOŚiGW	w	Olsztynie	trafiła	nieodpłatnie	do	
szkół,	jest	formą	poradnika	dla	nauczycieli	edukacji	
przyrodniczej.	Jest	to	publikacja,	w	której	nauczy-
ciel	znajdzie	prawie	wszystko	na	temat	projektów,	
od	teorii	do	praktyki.	Oprócz	wiedzy	merytorycz-
nej,	bez	której	nie	może	być	mowy	o	prawidłowo	
prowadzonej	edukacji	ekologicznej,	zawiera	wiele	
przykładów	przeprowadzonych	w	praktyce	szkol-
nej	projektów	przyrodniczych.	Książka	powstała,	
aby	dostarczyć	ciekawych,	zielonych	inspiracji	do	
prowadzenia	 edukacji	 ekologicznej	 w	 szkołach,	
w	 celu	 jej	 uatrakcyjnienia,	w	 oparciu	 o	 aktywne	
poznawanie	 przyrody.	 Książka	 ta	 była	 też	 posu-
mowaniem	organizowanego	przez	wiele	lat	przez	
Centrum	konkursu	na	projekty	szkolne,	w	ramach,	
którego	 placówki	 realizowały	 wiele	 projektów	
przyrodniczych	na	rzecz	najbliższego	środowiska.	
Również	coroczny	konkurs	dla	przedszkoli	z	cy-
klu	„Warto	zobaczyć,	warto	przeżyć”	nieustannie	
zachęca	nauczycieli	tych	placówek	do	pracy	z	naj-
młodszymi	dziećmi	metodą	projektu.	
	 Konkursy	 i	 olimpiady	 spełniają	ogromną	 rolę	
w	 rozwijaniu	 zainteresowań	 przyrodniczych	
uczniów	 oraz	 w	 podwyższaniu	 ich	 motywacji	
uczenia	się.	Mając	powyższe	na	uwadze,	Elbląskie	
Centrum	Edukacji	Ekologicznej	od	wielu	 lat	 jest	
ich	stałym	organizatorem.	Adresowane	są	zarów-
no	do	uczniów,	 jak	 i	do	nauczycieli.	Na	stałe	do	
naszego	 kalendarza	 wpisał	 się	 wojewódzki	 kon-
kurs	fotograficzny,	którego	celem	jest	rozbudzanie	
zainteresowań	przyrodniczych,	budzenie	zachwy-
tu	 ojczystą	 przyrodą,	 kształcenie	 umiejętności	
prowadzenia	 obserwacji,	 jej	 dokumentowania													
w	 sposób	 jak	 najbardziej	 twórczy.	 Uczestnictwo	
w	 tym	konkursie	 zmusza	 do	wielkiej	 samodziel-
ności	 oraz	 daje	 możliwość	 pełnego	 wykorzysta-
nia	 dostępnych	mediów	 i	 nowoczesnych	 technik	
w	 celu	 utrwalenia	wszystkiego,	 co	w	 przyrodzie	
nas	 zachwyca,	 aby	móc	 się	 tym	pięknem	dzielić	
z	innymi.	Po	latach	doświadczeń	mogę	z	całą	od-
powiedzialnością	 stwierdzić,	 że	 tylko	 nauczyciel																																																																									
z	prawdziwą	przyrodniczą	pasją	zainteresuje	swo-
ich	 uczniów	 tym	 konkursem	 i	 rozwinie	 w	 nich	
pasję	 obserwowania	 i	 fotografowania	 pięknego	
świata	 przyrody.	 Nauczyciel	 pasjonat,	 to	 mistrz	
godny	naśladowania,	który	nie	zatrzymuje	swojej	
rozległej	wiedzy	dla	siebie,	ale	nią	zaraża,	dzieli	
się	z	innymi.	Tym	właśnie	nauczycielom	staramy	
się	 tworzyć	warunki	 do	 dzielenia	 się	 swoim	 do-
świadczeniem	z	innymi,	między	innymi	organizu-
jąc	konkursy	na	scenariusze	lekcji	przyrodniczych,	
zamieszczając	opisy	ich	działań	i	dokonań	na	stro-
nie	 internetowej	 ECEE	w	 dziale	 dobre	 praktyki,	
aby	 stanowiły	 źródło	 inspiracji	 i	wskazówek	 dla	

mniej	doświadczonych	nauczycieli.		
	 Także	 kolejny	 stały	 konkurs	 organizowany	
przez	 ECEE,	 konkurs	 na	 prezentacje	 multime-
dialne,	 którego	 stałym	 tematem	 jest	 środowisko,	
w	którym	żyjemy	i	funkcjonujemy	oraz	jego	pro-
blemy,	 zachęca	nauczycieli	 i	 uczniów	do	 zdoby-
wania	wiedzy	z	różnych	źródeł.	Konkurs	kładzie	
nacisk	 na	 wykorzystywanie	 nowoczesnych	 na-
rzędzi	i	technik,	szczególnie	urządzeń	i	aplikacji,	
które	 mogą	 zarejestrować	 obraz,	 dane	 zjawisko	
przyrodnicze,	 utrwalić	 je	 i	w	 sposób	 interaktyw-
ny,	 przy	 użyciu	 określonych	 narzędzi	 przybliżyć	
świat	przyrody	sobie	samemu	i	innym.	Celem	tego	
konkursu	jest	także	zachęcenie	nauczycieli	do	sto-
sowania	współczesnych	multimediów	w	procesie	
edukacyjnym,	jako	jednego	ze	sposobów	motywo-
wania	uczniów	do	zdobywania	wiedzy	i	wykorzy-
stywania	jej	w	wyjaśnianiu	zjawisk	i	rozwiązywa-
niu	problemów	środowiska.	
 Ważną	 formą	 działalności	 ECEE	 służącą	 do-
skonaleniu	 warsztatu	 pracy	 nauczyciela	 edukacji	
przyrodniczej,	 jest	 także	 inspirowanie	 i	organizo-
wanie	 przepływu	 informacji	 o	 aktualnych	 przed-
sięwzięciach	 i	wydarzeniach,	 a	 także	nowościach						
i	 osiągnięciach	 z	 dziedziny	 ekologii	 i	 ochrony	
środowiska.	Służy	 temu	między	 innymi	 systema-
tycznie	uaktualniana	przez	nas	strona	internetowa,	
prowadzone	 konsultacje	 dla	 nauczycieli	 i	 funk-
cjonująca	 w	 siedzibie	 Centrum	 biblioteka,	 której	
zbiory	są	na	bieżąco	uzupełniane	o	nowości	z	nauk	
przyrodniczych.	Oprócz	 pozycji	 książkowych	 bi-
blioteka	 dysponuje	 bogatym	 zbiorem	 czasopism	
o	 tematyce	 przyrodniczej,	 takich	 jak:	 „Przyroda	
Polska”,	 „Aura”,	 „Biologia	 w	 szkole”,	 „Eduka-
cja	 biologiczna	 i	 środowiskowa”	 i	 wiele	 innych,	
do	 korzystania	 z	 których	 zapraszamy	nauczycieli																																										
i	uczniów.	Z	naszych	zbiorów	bibliotecznych	oraz	
z	wielu	zgromadzonych	w	naszej	pracowni	pomocy	
dydaktycznych	można	skorzystać	zarówno	na	miej-
scu,	jak	i	je	wypożyczyć.	Serdecznie	zapraszamy.
	 Współczesny	 nauczyciel	 zdaje	 sobie	 sprawę											
z	 ogromnego	 postępu	 naukowego,	 technicznego											
i	wie,	że	aby	nadążyć	za	dzisiejszym	światem,	jego	
wyzwaniami	oraz	potrzebami	młodego	pokolenia,	
musi	się	cały	czas	rozwijać.	Nasza	instytucja	stara	
się	mu	w	tym	pomóc.	Warmińsko-Mazurski	Ośro-
dek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Elblągu	z	Elblą-
skim	 Centrum	 Edukacji	 Ekologicznej	 wychodzi	
naprzeciw	 tym	oczekiwaniom	 i	 podejmuje	wiele	
różnorodnych	działań,	które	wspierają	nauczyciela	
w	drodze	do	stawania	się	coraz	lepszym,	w	drodze	
do	 osiągnięcia	 mistrzostwa	 w	 swoim	 zawodzie,	
czego	życzymy	wszystkim	nauczycielom.	
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	 Diagności	edukacyjni	ze	szkół	podstawowych,	
ci	z	powołania	i	ci	z	nadania	otrzymali	w	tym	roku	
możliwość	 skorzystania	 z	 nowego	 narzędzia	 do	
analizy	wyników	sprawdzianu	w	klasie	VI	–	Kal-
kulatora	Edukacyjnej	Wartości	Dodanej.	Kalkula-
tor	SP	(program	do	pobrania	ze	strony	www.ewd.
edu.pl)	 może być wykorzystany przez szkoły 
podstawowe, które uczestniczyły w badaniu 
OBUT w roku 2011.	Do	wykonania	analiz	należy	
w	szkole	uprzednio	przygotować	plik	arkusza	kal-
kulacyjnego	w	formacie	Excela	zawierający	dane	
z	wynikami	uczniów	z	OBUT	a	2011	i	ze	Spraw-
dzianu	w	 roku	2014	oraz	dodatkowe	 informacje,	
takie	jak	płeć	i	dysleksja.	Szczegółowe	wskazów-
ki	dostępne	są	na	wspomnianej	stronie	w	zakładce	
„Szybki	start”.	

 W Załączniku 1.	 	zaprezentowano	autentycz-
ny	przykład	analizy	wyników	Sprawdzianu	2014	
w	Szkole	Podstawowej	w	Kamieniu	(szkoła	praw-
dziwa,	 nazwa	 zmieniona).	 W	 analizie	 uwzględ-
niono	wskaźniki	 EWD.	 SP	w	Kamieniu	 to	mała	
jednociągowa	szkoła	wiejska,	z	kilkunastoosobo-
wymi	 klasami.	 Przykład	 nie	 pretenduje	 do	 mia-
na	 wzorcowego,	 ale	 może	 okazać	 się	 przydatny											
w	 analizowaniu	 wyników	 dla	 małych	 szkół	 lub	
pojedynczych	oddziałów.
 Załącznik 2.	 jest	 przypomnieniem	 mojego	
felietonu	z	czasów,	gdy	Edukacyjna	Wartość	Do-
dana	wkraczała	 do	 gimnazjów.	 Ponieważ	w	 tym	
roku	mamy	jej	nową	odsłonę	i	nowych	odbiorców,	
postanowiłem	odgrzać	ten	tekst.

Romuald	Synak	
konsultant	ds.	fizyki	/	pomiar	dydaktyczy

W-MODN	w	Elblągu

Idzie	nowe	-	edukacyjna	wartość	dodana	
po	raz	pierwszy	w	szkołach	podstawowych

Andrzej	Gołota	
konsultant	ds.	matematyki

W-MODN	w	Elblągu

Zmiany	w	egzaminie	maturalnym	
z	matematyki	od	roku	2015

	 Egzamin	maturalny	z	matematyki	jako	egzamin	
obowiązkowy	 został	 przywrócony	 w	 roku	 2010.	
Przedtem	obowiązkową	maturę	polscy	uczniowie	
ostatni	raz	pisali	w	1983	r.	Zmiana	ta	została	wpro-
wadzona	z	myślą	o	absolwentach	potrzebnych	na	
nowoczesnym	 rynku	 pracy.	 Jak	 wskazują	 bada-
nia	 wśród	 absolwentów	 uczelni	 wyższych,	 75%	
kończących	 kierunki	 techniczne	 znajduje	 pracę	
w	 swojej	 specjalności,	 natomiast	 tylko	 25%	 ab-
solwentów	 kierunków	 humanistycznych	 pracuje																												
w	swoim	zawodzie.	Aby	studiować	kierunki	tech-
niczne,	wymagane	 jest	 od	 absolwenta	 szkoły	 po-
nadgimnazjalnej,	 zdawanie	 matury	 z	 matematyki	
na	poziomie	podstawowym	a	pożądane	by	było	na	
poziomie	rozszerzonym.	
	 W	 tym	 roku	 wyniki	 egzaminu	 maturalnego	 z	
matematyki	wzbudziły	duże	emocje.	Prześledźmy	
wyniki	egzaminu	maturalnego	z	matematyki	w	la-
tach	 2010-2014.	 Poniżej	 tabela	 z	 podstawowymi	
parametrami	 (dane	 bez	 egzaminu	 poprawkowego	
w	sierpniu):

Wyniki	egzaminów	(średnie	punktów)	na	poziomie	
podstawowym,	 które	 odbyły	 się	 w	 latach	 2010,	
2012,	 2013	 są	 dość	 zbliżone,	 natomiast	 wyniki									
z	lat	2011	i	2014	są	wyraźnie	niższe.	Jeśli	chodzi																																																																	
o	wyniki	z	roku	2011,	to	częściowo	można	je	wy-
tłumaczyć	 mniejszą	 liczbą	 zadań	 zamkniętych	
(23),	jednak	główną	przyczyną	wydaje	się,	że	jest	
trudność	arkusza.

	 Nowy	egzamin	maturalny	z	matematyki,	który	
będzie	obowiązywał	od	roku	2015,	dla	absolwen-
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tów	 liceum	 (dla	 absolwentów	 technikum	od	 roku	
2016),	będzie	nowy	tylko	na	poziomie	rozszerzo-
nym.	Poziom	podstawowy	jeśli	chodzi	o	strukturę	
arkusza,	nie	będzie	się	różnił	od	tego	co	było	w	la-
tach	2010-2014.	Należy	mieć	nadzieję,	że	trudność	
tego	 arkusza	 będzie	 porównywalna	 z	 arkuszem																																																								
z	 roku	 2010,	 2012,2013,	 a	 nie	 z	 roku	 2011,	 czy	
2014.	 Jedyne	 różnice,	 które	wystąpią	 na	 tym	po-
ziomie,	 to	 zakres	 treści,	 który	 wyznaczyła	 nowa	
podstawa	programowa.
	 To	co	nowe,	wydarzy	się	na	poziomie	 rozsze-
rzonym.	Nowa	będzie	struktura	tego	arkusza,	który	
zgodnie	z	informacją	zawartą	w	informatorze	ma-
turalnym	będzie	składał	się	z	trzech	grup	zadań:
	 I	grupa	-	zawiera	zadania	zamknięte.	Dla	każde-
go	z	tych	zadań	zdający	wskazuje	właściwą	odpo-
wiedź,	zaznaczając	swoją	decyzję	na	karcie	odpo-
wiedzi.	Zadania	punktowane	są	w	skali	0-1.
	 II	grupa	-	zawiera	zadania	otwarte	krótkiej	od-
powiedzi	w	tym	zadania	z	kodowaną	odpowiedzią.	
Zadania	z	tej	grupy	punktowane	są	w	skali	0-2,	0-3	
albo	0-4.	W	zadaniach	z	kodowaną	odpowiedzią,		
zdający	udziela	odpowiedzi	wpisując	żądane	cyfry	
otrzymanego	wyniku	do	odpowiedniej	tabeli.	Oce-
nie	podlega	tylko	zakodowana	odpowiedź.
	 III	grupa	-	zawiera	zadania	otwarte	rozszerzo-
nej	odpowiedzi.	Rozwiązując	zadania	z	tej	grupy,	
zdający	 ma	 wykazać	 się	 umiejętnością	 rozumo-
wania	oraz	dobierania	własnych	strategii	matema-
tycznych	 do	 nietypowych	 warunków.	 Zadania	 te	
punktowane	są	w	skali	0-5,	0-6	albo	0-7.
	 Ta	nowa	struktura	ma	zapewnić	nowe	cele,	któ-
re	są	stawiane	przed	egzaminem	maturalnym	z	ma-
tematyki	na	poziomie	rozszerzonym,	jak	czytamy	
w	informatorze:

„Egzamin	 na	 poziomie	 rozszerzonym	 zmieni	 się	
tak,	 by	 lepiej	 zmierzyć,	 w	 jakim	 stopniu	 zdający	
spełniają	wymagania	ogólne	podstawy	programo-
wej.	W	efekcie,	mniej	będzie	rozbudowanych	zadań	
sprawdzających	znajomość	algorytmów	i	umiejęt-
ność	posługiwania	się	nimi	w	typowych	zastosowa-
niach,	więcej	natomiast	zadań	sprawdzających	ro-
zumienie	pojęć	matematycznych	oraz	umiejętność	
dobierania	własnych	strategii	matematycznych	do	
nietypowych	warunków.	W	szczególności	oznacza	
to,	że	wymagania	szczegółowe	przypisane	w	pod-
stawie	 programowej	 do	 wcześniejszych	 etapów	
kształcenia	mogą	pojawić	się	w	nowym	kontekście.	
Dobrym	 przykładem	 takiej	 sytuacji	 może	 być	 za-
stosowanie	 twierdzenia	 Pitagorasa	 do	 obliczenia	
pola	przekroju	ostrosłupa,	w	szczególności	takiego	
ostrosłupa,	który	nie	jest	prawidłowy”.

Należy	również	zwrócić	uwagę,	że	nowy	wymóg	
zdania	egzaminu	maturalnego	polegający	na	przy-
stąpieniu	 do	 jednego	 egzaminu	 na	 poziomie	 roz-
szerzonym,	prawdopodobnie	sprawi,	że	populacja	
osób	 wybierających	 poziom	 rozszerzony	 zwięk-
szy	 się	 dwu	 a	 może	 nawet	 trzykrotnie.	 Obecnie	
poziom	 rozszerzony	 zdaje	 około	 15%	 zdających	
maturę,	natomiast	w	roku	2015	wskaźnik	ten	może	
wynieść	40%	a	może	nawet	50%	(dokładne	dane	
będą	 znane	w	 lutym,	 kiedy	mija	 termin	 złożenia	
ostatecznych	deklaracji	maturalnych	tegorocznych	
maturzystów).	Taka	formuła	egzaminu	z	zadania-
mi	zamkniętymi	 i	 zadaniami	krótkiej	 odpowiedzi	
w	porównaniu	do	obecnej	formuły,	gdzie	są	tylko	
zadania	otwarte	i	to	w	większości	rozszerzonej	od-
powiedzi,	stwarza	szansę,	że	uczniowie	wybierają-
cy	egzamin	maturalny	z	matematyki	na	poziomie	
rozszerzonym,	trochę	z	przymusu,	będą	mogli	roz-
wiązać	niektóre	zadania.
Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej	 w	 obecnym	
roku	 szkolnym	 jako	 jeden	 z	 priorytetów	 ogłosiło	
„Podniesienie	jakości	kształcenia	ponadgimnazjal-
nego	w	zakresie	umiejętności	określonych	w	pod-
stawie	programowej,	ze	szczególnym	uwzględnie-
niem	umiejętności	w	zakresie	matematyki”.	W	ślad	
za	tym	zostały	zorganizowane	z	inicjatywy	MEN,	
we	współpracy	z	Kuratorium	Oświaty,	Ośrodkiem	
Rozwoju	Edukacji,	Ośrodkami	Doskonalenia	Na-
uczycieli	wojewódzkie	konferencje	dla	nauczycieli	
matematyki	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	 Tematy-
ka	 tych	 konferencji	 dotyczyła	 analizy	 wyników	
egzaminu	maturalnego	 i	 zmian	w	 egzaminie	ma-
turalnym	 od	 roku	 2015.	 Ponadto	 planowane	 są	
zajęcia	warsztatowe	dla	 tych	nauczycieli,	 a	 doty-
czące	 nowych	 treści,	 które	 zostały	wprowadzone	
na	 poziomie	 rozszerzonym.	 Ponadto	 egzaminato-
rzy	egzaminu	maturalnego	mają	przejść	szkolenia	
uzupełniające	związane	ze	zmianami	w	egzaminie	
maturalnym.	
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