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Jan Kruza

W perspektywie historycznej rozróżniamy dwa różne podejścia do błędów
popełnianych podczas lekcji języka obcego: tradycyjne i komunikatywne. We wcześniejszych metodach nauczania języków obcych (metoda gramatyczno-tłumaczeniowa,
metoda audiowizualna/audiolingwalna), w których forma wypowiedzi była ważniejsza
od treści, każdy błąd językowy był zjawiskiem niepożądanym i wymagał natychmiastowej reakcji nauczyciela w celu uniknięcia powstawania złych nawyków. Podejście
to stopniowo zmieniało się wraz z rozwojem metody komunikatywnej, w której treść
wypowiedzi zdecydowanie dominuje nad formą. Najważniejszym zadaniem ucznia jest
przekazanie określonego komunikatu, natomiast błąd językowy jest traktowany jako
zjawisko naturalne, świadczące o jego rozwoju językowym, na które w zasadzie należy
reagować tylko wtedy, gdy zakłóca on lub uniemożliwia komunikację. Niniejszy artykuł
jest próbą bardziej szczegółowej prezentacji tego nurtu.
Co uznajemy za błąd na lekcji języka obcego? Są dwie definicje określające
to zjawisko:
1. Każda forma językowa lub treściowa różniąca się od ogólnie przyjmowanej
normy natywnej, czyli stosowanej przez rodzimych użytkowników danego języka.
lub bądź także
2. Jakakolwiek wypowiedź ucznia odbierana przez nauczyciela jako wymagająca
naprawy.
Idealnie byłoby, gdyby formę błędną występującą na lekcji języka obcego można było
zdefiniować jako odstępstwo od wersji poprawnej językowo i jednocześnie
dostrzeganej przez nauczyciela. W praktyce reakcja nauczyciela na błędy zależy jednak
od jego kompetencji językowej, świadomości, co jest błędem a co nie, stylu nauczania,
osobowości i wielu innych czynników. Każdy nauczyciel może więc zareagować
zupełnie inaczej na identyczny błąd; reakcja jednego będzie ostra i natychmiastowa,
drugi natomiast uzna go za błahostkę niewartą poprawiania i ryzyka przerwania
uczniowi próby komunikacji językowej. Może też wystąpić reakcja nauczyciela na formę
językową, która według niego jest błędna, natomiast według normy używanej przez
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rodzimych użytkowników języka całkowicie poprawna. Z drugiej strony uczeń może
użyć formy błędnej, a nauczyciel uzna ją za poprawną. Powyższe przypadki są trudne
do uniknięcia w sytuacji, gdy w polskiej szkole języka obcego uczą głównie nauczyciele
polscy a nie natywni.
W aspekcie poprawiania błędów kluczową sprawą jest rozróżnienie między błędem
a pomyłką, mające istotny wpływ na formę, sposób i moment poprawy. Rzeczywisty
błąd to systematycznie popełniana dewiacja językowa wynikająca
z faktycznej niewiedzy, uczeń nie opanował poprawnie danej konstrukcji lub jej jeszcze
nie zna, a w związku z tym nie jest w stanie samodzielnie jej poprawić. Zwykle
poprawy musi tutaj dokonać nauczyciel, ewentualnie – przy zaistnieniu odpowiednich
warunków - można pozostawić ją innym uczniom. Z kolei pomyłka to przypadkowe
potknięcie językowe spowodowane na przykład zdenerwowaniem, zmęczeniem,
roztargnieniem, itp. Nauczyciel ma jednak pewność, że uczeń zna formę poprawną,
dlatego – tak często, jak to konieczne i możliwe – powinien mu stworzyć możliwość
autokorekty, unikając przy tym własnej interwencji.
W odniesieniu do komunikacji językowej najbardziej istotny jest podział na błędy
globalne – zaburzające komunikację i błędy lokalne – niezakłócające komunikacji.
W rozumieniu tego podziału w przypadku ustnego przekazu informacyjnokomunikacyjnego zalecane jest poprawianie wyłącznie błędów globalnych prowadzących do jego całkowitego, natychmiastowego zerwania lub zagrożenia, że odbiorca
komunikatu błędnie go zinterpretuje, co z kolei może doprowadzić do późniejszych
nieporozumień lub wyciągnięcia niewłaściwych wniosków. Błędy lokalne, które nie
stwarzają żadnych zagrożeń podczas procesu komunikowania lub później, należy
traktować ulgowo.
Drugim ważnym kryterium w aspekcie komunikacyjnym jest regularność
występowania błędów. Z jej perspektywy rozróżniamy błędy systematyczne, sporadyczne i przejęzyczenia. Poprawiać należy przede wszystkim błędy powtarzające się,
a więc występujące systematycznie, ponieważ mogą one być wynikiem faktycznego
braku wiedzy ucznia w danym zakresie. Błędy sporadyczne i przejęzyczenia
niekoniecznie świadczą o niewiedzy czy braku kompetencji ucznia, dlatego należy
podchodzić do nich ze zrozumieniem.
Prawidłowość tak opisanego powyżej traktowania błędów potwierdzają wyniki
badań przedstawiające reakcje rodzimych użytkowników danego języka na błędy
popełniane przez osoby uczące się go. Tym pierwszym w zrozumieniu wypowiedzi
obcokrajowców przeszkadzają przede wszystkim błędy ewidentnie zaburzające
komunikację oraz błędy pojawiające się notorycznie.
Oprócz rodzaju danego błędu wpływ na decyzję o poprawianiu go lub nie mają
również takie czynniki jak cel ćwiczenia, faza lekcji, sprawca błędu, możliwości,
potrzeby i oczekiwania uczniów oraz przekonania nauczyciela. W kontekście dwóch
pierwszych czynników, zresztą ściśle ze sobą powiązanych, najważniejsza jest zasada:
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Jeżeli celem zadania jest rozwijanie umiejętności płynnego posługiwania się językiem,
ustnego przekazywania informacji, wtedy absolutnie nie przerywamy wypowiedzi i nie
dokonujemy natychmiastowej poprawy danego błędu formy lub treści, chyba że jego
skutkiem będzie całkowite przerwanie procesu komunikacji. Błędy omawiamy ogólnie
po zakończeniu wypowiedzi, koncentrując się przede wszystkim na błędach
notorycznych i takich, które mogą ewentualnie doprowadzić do nieporozumień
komunikacyjnych. Można także zupełnie je zignorować, zwłaszcza gdy nie wystąpił
żaden z powyższych czynników ryzyka. Natomiast w fazie wprowadzania/utrwalania
nowych form leksykalno-gramatycznych, gdy celem zadania jest wyćwiczenie w uczniu
umiejętności poprawnego stosowania tych form oraz zapamiętanie ich, należy
reagować natychmiast na każde błędne ich użycie.
Reakcja na błędy musi – jak wspomniałem powyżej – uwzględniać także osobę
sprawcy. Większą tolerancją na błędy należy wykazać się w stosunku do uczniów
młodszych, uczniów na niższym stopniu zaawansowania językowego, a także tych
o nikłej motywacji do nauki, niskiej samoocenie lub z ewidentnymi zahamowaniami
językowymi, dysfunkcjami lub problemami edukacyjnymi, zwłaszcza podczas
doskonalenia umiejętności swobodnego mówienia. Należy w tym momencie docenić
odwagę i chęć mówienia, skupiając uwagę przede wszystkim na treści wypowiedzi
a nie na jej bardziej lub mniej poprawnej formie językowej. W ten sposób unikniemy
także zniechęcenia uczniów do prób wypowiadania się w przyszłości.
Jak wynika z powyższych uwag, napisanych pogrubioną czcionką, bardzo istotnym
elementem reakcji na błąd jest jej moment. Reakcji natychmiastowej, tj. w chwili
wystąpienia błędu – oprócz w/w błędów globalnych – zakłócających komunikację
i błędów występujących w elementach aktualnie ćwiczonych i słabo jeszcze
utrwalonych przez uczniów – można poddawać także błędy notoryczne (np.
nieprawidłowa odmiana czasownika w każdym kolejnym zdaniu), a także sporadyczne,
ale tylko w przypadku, gdy dany uczeń zwykle nie popełnia błędów i nie zniechęci się
interwencją nauczyciela. Reakcji późniejszej, tj. po zakończeniu wypowiedzi, - oprócz
błędów pojawiających się podczas rozwijania umiejętności mówienia, kiedy to
poprawność językowa przekazywanego komunikatu jest drugoplanowa - poddaje się
zazwyczaj przejęzyczenia, błędy marginalne i sporadyczne, jak też błędy popełniane
przez osobę zwykle unikającą ryzyka i niechętną do wypowiedzi.
Podsumowując należy stwierdzić, że podejście komunikatywne do błędów
popełnianych podczas lekcji języka obcego uwzględnia potrzeby i możliwości
indywidualnego ucznia, wspomaga go w procesie komunikacyjnym i nie zniechęca
go do podejmowania kolejnych prób mówienia w języku obcym, a wręcz odwrotnie –
zachęca, a także pozwala mu opanować sztukę autokontroli swojej wypowiedzi
i dokonywania autokorekty. Myślę, że przynosi to oczekiwany skutek. Jeszcze
kilkanaście lat temu od nauczycieli niemieckich, którzy mieli kontakt z polskimi
uczniami np. podczas wymian młodzieży, można było często usłyszeć, że ci drudzy
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mówią po niemiecku gramatycznie bardzo poprawnie, natomiast generalnie boją się
mówić ze względu na strach przed popełnieniem błędu. Obecnie takie opinie słyszy się
rzadko. Z drugiej strony nie można przyzwalać, żeby uczeń w klasie mówił „byle jakim
językiem z licznymi błędami różnego rodzaju”, aby się tylko odzywał, co było
akceptowane przez niektórych nauczycieli – zwłaszcza z krajów zachodnich – w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Całkowite akceptowanie błędów językowych na lekcji
doprowadzi do tego, że w realnej sytuacji komunikacyjnej uczeń będzie zagubiony,
postrzegany przez rodzimych użytkowników języka jako osoba nieznająca języka
i nieumiejąca się porozumieć nawet w najprostszych sprawach, co z biegiem czasu
może doprowadzić do zniechęcenia i zaprzestania posługiwania się tym językiem.

Artykuł napisałem w oparciu o opracowanie Ewy Lewickiej-Mroczek „Błąd językowy na lekcji języka obcego.
Sposoby reagowania i terapii” zawarte w zbiorze „Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć
językowych” pod redakcją Hanny Komorowskiej, wydanie I, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Warszawa 2009
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Komunikacja w przyrodzie
Janina Meller

Co powiedział dzięcioł sowie?
O czym szemrze w zdroju woda?
Co rechoczą żaby w rowie?
To i owo wie… przyroda.
J.M

Zachowania społeczne i komunikacja w świecie przyrody budzi tyleż emocji,
co refleksji. „Zachowujesz się jak zwierzę”, „całkowite zezwierzęcenie” – to
określenia, które słyszymy w przypadkach skrajnych zachowań ludzi.
Czy rzeczywiście jesteśmy gorsi od zwierząt albo… lepsi?
Nie sposób w jednym artykule rozprawić się z rozległym, nie do końca
naukowo zgłębionym tematem komunikacji w świecie istot żywych. Również
nie jest możliwe unikniecie odniesień do nas – przedstawicieli, bądź co bądź
gatunku Homo sapiens sapiens (człowiek rozumny współczesny).
„Być albo nie być” od zarania dziejów zależało od komunikacji między
osobnikami, populacjami, gatunkami i grupami społecznymi a dziś ilość
przesyłanych informacji i kodowanych sygnałów rośnie w świecie ludzi w iście
zawrotnym tempie. Cyfryzacja może przyspiesza komunikację, ale czy zbliża
nas do siebie, zmniejsza dystans, uspołecznia? Cóż, jakie czasy, takie
komunikaty (język, znaki, symbole).
W przyrodzie, która jak dotąd obywa się bez telefonu i komputera, swoisty
język przekazu też ewoluował, podlegał postępowi.
Komunikacja, czyli co?

„Komunikacja (w etologii – „psychologia zwierząt”) zachodzi wtedy, kiedy
sygnał, który w tym celu wyewoluował jest wysyłany do odbiorcy, a odbiorca
na niego odpowiada.”
Konieczność komunikacji jest uzasadniona potrzebą dzielenia się informacją.
Konsekwencją dobrego przepływu informacji jest wzrost dostosowania.
Nie zawsze wysyłane sygnały (informacje) są prawidłowo identyfikowane, stąd
potrzebne jest skoordynowanie aktywności grupy. Zwierzęta komunikują się

wysyłając sygnały o określonym znaczeniu. Postawa, ruch, dźwięk, sygnał
chemiczny są podobne w wykonaniu każdego członka stada (inaczej niż
u ludzi). Mogą być dyskretne i stopniowane lub bardziej złożone, lecz
wszystkie cechuje stereotypowość. W ten sposób bardziej przyciągają uwagę i
są łatwo odróżniane od innych sygnałów.
Etologia, nauka badająca zachowania zwierząt, pomaga nam zrozumieć
zjawiska socjologiczne w przyrodzie a możliwe, że pomoże nam ludziom
wybrnąć z zawiłych stosunków międzyludzkich. (V. Dröscher).
Tyle uczymy się na lekcjach biologii o odruchach (wg Iwana Pawłowa,
laureata Nagrody Nobla) a zaniedbujemy wiedzę o instynkcie, który podobnie
jak odruch, sterowany jest czynnikiem stymulującym, np. grożącym
niebezpieczeństwem. Sygnały nerwowe komórek czuciowych są przesyłane
przez rdzeń kręgowy do pnia mózgu i móżdżka tak u zwierząt jak i u ludzi.
Uczucia wyższe (radość, smutek, strach, złość, przerażenie, gniew, agresja,
antypatia, nadzieja i miłość) i instynkty są ze sobą nierozerwalnie sprzężone.
Gdy coś odczuwamy, to jest to podświadoma sprawka instynktów. Erich von
Holst, opierając się na badaniach prowadzonych w Instytucie Fizjologii
Zachowań im. Maxa Plancka, twierdzi, że instynkt wywołuje odpowiedni
nastrój zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Taki pogląd, przez niektórych
oprotestowany, bardzo nas ludzi do świata zwierząt zbliża.
Jak już wspomniałam, sygnały komunikacyjne stają się bardziej zróżnicowane
w miarę rozwoju ewolucyjnego. Wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie tzw.
schematu wdzięku obserwujemy u ptaków, które uruchomiły całą gamę
optycznych i akustycznych sygnałów.
Sygnał „kochaj mnie”

Zachowania zwierząt są jednoznaczne, ale czasem zaskakujące w całej
sekwencji zdarzeń. Karol Lorenz (laureat Nagrody Nobla) wykonał pewne
doświadczenie. Trzymał w ręce głośno piszczące pisklę krzyżówki, podczas,
gdy obok przechodziła piżmówka (inny gatunek kaczki) z gromadą swoich
młodych. Piżmówka, po usłyszeniu pisklęcia, rzuciła się na naukowca, bijąc
go skrzydłami. Gdy odebrała mu kaczątko, szybko wyprowadziła je w bezpieczne miejsce. Uwolnione pisklę usiłowało dołączyć do stada kaczuszek
piżmówek, a wtedy kaczka (mama) zdecydowanie je odganiała, a nawet
atakowała. Co się stało? Otóż najpierw piżmówka instynktownie zareagowała
na wołanie pisklęcia (obcego gatunku) o pomoc, ponieważ brzmiało ono
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU
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podobnie, jak sygnał akustyczny „kochaj mnie” jej własnych piskląt. Potem
kaczka zwróciła jednak uwagę na sygnał optyczny (ubarwienie pisklęcia) inny
niż u jej gromadki. Szybko uznała je za obce i zaatakowała, chroniąc w ten
sposób swoje dzieci.
Sygnały „kochaj mnie” mają podstawowe znaczenie w sytuacji oszczędzania
i ochrony potomstwa. Może dziwi nas, że niektórzy ptasi rodzice bezceremonialnie wyrzucają niektóre pisklęta z gniazda, a jednak schemat jest bardzo
prosty – są to tzw. instynktowne pomyłki. Przytoczę przykład łabędzi.
Ich pisklęta są z reguły szare, ale około piętnastu procent ma również białe
piórka. One nie są już dla rodziców ich „ślicznościami”, więc nie czują potrzeby
ochraniania ich i je zabijają.
Małe ptaki śpiewające (za Katharine Heinroth) mają charakterystyczne dla
gatunku jaskrawe barwy ukryte głęboko w krtani. Na widok rodzica, który
przybywa z pokarmem, szeroko otwierają dziobki, aby te barwy
zademonstrować. Ptasi rodzice, po okazaniu przez pisklę „dowodu
identyfikacji”, instynktownie wpychają kęs w otwarty dziobek, choćby sami byli
bardzo głodni. W tym przypadku został wykorzystany tzw., „sygnał dzieciątka”.
W przyrodzie mamy też do czynienia z … oszustwem. Znana powszechnie
kukułka zwana jest „gniazdowym pasożytem”, ponieważ podrzuca swoje jaja
do gniazd innych ptaków. Stwierdzono, że mały kukułczy intruz jest doskonałym
oszustem upodabniającym perfekcyjnie znaki piskląt swoich żywicieli, np.
pliszek. Bywa, że są to jeszcze ostrzejsze kontrasty (rysunki) niż u piskląt
gospodarzy. W efekcie intruz może liczyć na lepsze traktowanie niż właściwe
potomstwo.
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kopytne uderzają nogami o ziemię; bobry uderzają ogonem o wodę; dzięcioły
tłuką dziobem o pnie drzew; pajęczaki pocierają o siebie różnymi częściami
cytoszkieletu; świerszcze trą skrzydłami o odnóża. A wszyscy odgrywają
jedyny w swoim rodzaju koncert życia.
Sygnalizację chemiczną zwierzęta stosują np. przy znaczeniu granic
terytorium lub przy wabieniu partnerów płciowych. Feromony sygnalizują
i zapoczątkowują zmiany w zachowaniu i strategiach życiowych zwierząt
społecznych, takich jak pszczoły i niektóre ssaki. Synchronizują one cykle
reprodukcyjne u gatunków kooperujących w wychowaniu młodych (samice
rodzą synchronicznie).
Zapach, to jeden z najsilniejszych sygnałów komunikacyjnych w przyrodzie.
Dotyk, czyli bezpośredni kontakt fizyczny, to sposób na przekazanie
informacji w bliskim kontakcie i jest dość czytelny również dla nas ludzi.
Osobnik dominujący kładzie łapę na grzbiecie podporządkowanego (np.
u psów). Iskające się naczelne nie tyle dbają o higienę, co okazują sobie
przywiązanie.
Samce kretoszczurów, żab, nartników nadają sygnały sejsmiczne (uderzając
w podłoże, wodę), które przywabiają samicę do miejsca godów. Jest to
komunikat szybszy od dźwięku. Jeszcze szybsze są sygnały elektryczne,
których zwierzęta używają do tych samych celów, co innych sygnałów. Miedzy
innymi są to: orientacja w terenie, sygnały grożące, zaloty, obrona terytorium,
skupianie się w ławice.
Rygory objętościowe tego artykułu ograniczają ilość podawanych tutaj
przykładów, dlatego przedstawię w tym miejscu tylko dwa wybrane,
najbardziej spektakularnych w mojej ocenie przykłady:

Rytuały zalotów

Komunikacja wykorzystuje wiele kanałów sensorycznych: widzenie, słuch,
zmysł chemiczny, dotyk, pole elektryczne. Przekazy wizyjne są szybkie, ale
czytelne tylko z bliskiego dystansu. Jest ich duże bogactwo i łatwo zlokalizować
nadawcę sygnału. Różnorodne sygnały odbierane słuchem mogą być
przekazywane na duże odległości, zwłaszcza w wodzie. Niektóre gatunki
wykorzystują melodię inne rytm. Dźwięki są generowane przez układy
oddechowe, przez uderzanie w elementy środowiska lub pocieranie jednych
elementów ciała o drugie. Żaby i ropuchy używają worków rezonatorowych.
Podobne struktury wykorzystują fregaty i łabędzie a także niektóre ssaki, np.
najgłośniejsze zwierze lądowe – wyjec (Alouatta poigra). Króliki i zwierzęta

Płetwale błękitne (największe ssaki) porozumiewają się wydając dźwięki
o bardzo niskich częstotliwościach (3-4 Hz) transmitowane w wodzie na
odległości 100-6500 km . Taki zasięg umożliwia im pozostawanie w kontakcie
nawet na obszarze całego oceanu.
Fenomenem jest komunikacja w świecie pszczół, które porozumiewają się
na wiele różnych sposobów i czynią to z tak niezwykłą precyzją, że nasz
gatunek to fascynuje a czasem zawstydza. Zapachy, dźwięki a zwłaszcza
pszczele tańce są wyrafinowanym sposobem komunikowania się
w społeczeństwie. Taniec okręcany (zataczanie kręgów) to informacja
o odległości i kierunku, w którym znajduje się pożytek. Taniec wywijany (lub
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU
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potrząsany – odwłokiem na boki) informuje, że pożytek znajduje się daleko
(dalej niż 100 m...). W orientacji przestrzennej pszczoły wykorzystują też
widzenie ultrafioletu (część promieniowania słonecznego – promienie UV)
nawet w pochmurny dzień.
Dlaczego zwierzęta komunikują się ze sobą?

Komunikacja oraz kontakt fizyczny utrzymują spójność grup oraz par
połączonych na stałe lub częściej na czas rozrodu. Wygląda na to, że
w przyrodzie najważniejszy jest czas (… i to nie jest nam obce!). Więc po co
go tracić na niewłaściwe „skierowanie uczuć”, czyli kojarzenie. Szybkie i trafne
rozpoznawanie własnego gatunku, kasty, populacji, krewnych to połowa
sukcesu. Rozpoznanie i przepędzenie intruza jest specjalnością ssaków
utrzymujących terytoria grupowe. U ptaków dialekty śpiewu służą dokładnemu
rozpoznaniu członków lokalnej populacji, choć pozornie pieśń jest taka sama
dla całego regionu. Eksperymenty (Ken Yasukawa, 1982) dowodzą,
że poszczególne osobniki rozpoznają się nawzajem po śpiewie, a u małp
człekokształtnych nawet po cechach wyglądu (J. Goodall i G. Schaller).
Niektóre sygnały alarmowe są podobne dla zwierząt żyjących na tym samym
terenie. Jest to uzasadnione wspólnym zagrożeniem tym samym drapieżnikiem. Dla ptaka wróblowatego nie ma znaczenia, kto zawiadomił o niebezpieczeństwie, ważne, że skutecznie. Zdarza się jednak w przyrodzie, że mamy
do czynienia z szachrajstwem. Na przykład bogatka wysyła ponad sześćdziesiąt
procent fałszywych sygnałów alarmowych! Dlaczego? – to sposób na pozbycie
się konkurencji, np. wróbli na żerowisku, które ostrzeżone, błyskawicznie
uciekną.

to mowa artykułowana i przy tym sceptycyzmie pozostanę…
Interesuje i ciekawi nas sposób komunikowania się zwierząt, lecz czy to jest
zainteresowanie obustronne? Czy zwierzęta właściwie odczytują nasze
komunikaty, komunikaty Homo sapiens, istoty myślącej, świadomie
wysyłającej sygnały, słowa i cały ten nasz arsenał środków przekazu?
Człowiek rozumny, dysponujący inteligencją i świadomością ma niestety
te przywarę, że nie zawsze chce być jednoznaczny i zwodzi odbiorcę. Zagubił
gdzieś instynkt, który istoty zwierzęce prawie nigdy nie zawodzi. Można się
pogubić, ale nie wolno przestać szukać dróg porozumienia w harmonii
z całym światem przyrody.
Człowiek jest częścią przyrody –
są na to niezbite dowody.
I jeśli ktoś myśli rozumnie,
temu „część przyrody” brzmi dumnie.

A kontrowersji nie unikniemy…

Czy można porozmawiać z małpą, koniem, psem czy papugą? Czy zwierzęta
mają swój własny język, którego nie rozumiemy? Wreszcie, czy rozumieją nasze
komunikaty i czy są w stanie nauczyć się ludzkiego języka?
Badania nad szympansami prowadzą do wniosku, że różnice anatomiczne
uniemożliwiają małpom artykułowanie dźwięków ludzkich. Co prawda,
szympansy są zdolne opanować niektóre słowa albo znaki, które symbolizują
przedmioty, osoby i wydarzenia, pod warunkiem, że są w danym momencie
obecne, lecz uczą się jedynie przez naśladownictwo. Dalej jednak nie jest

Źródła:
Barbara Bożymowska – „Mowa ciała zwierząt”, Wyd. ASTRUM, Wrocław 1995
Vitus B. Dröscher – „Zachowania zwierząt. Skuteczne strategie przetrwania”, Grupa Wyd. Bertelsmann,
Media, W-wa 2001
B. Mońka, B. Matuszewska, S. Turek – „Porozum się albo giń”, Wydawnictwo Bright Future, (MOBI) 2012
Wszystkie przykłady komunikacji w świecie zwierząt podane w artykule mają oparcie w badaniach
naukowych przeprowadzonych przez wybitnych biologów.
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Czy wiesz, co widzisz
czyli o komunikacji wizualnej.
Agnieszka Czystaw

Obraz to z pewnością jeden z podstawowych sposobów opisywania i spostrzegania świata; to dialog pomiędzy autorem i odbiorcą. Czasem, podczas tej
rozmowy, przekaz dociera do nas w sposób jednoznaczny i klarowny, innym
razem wodzimy wzrokiem po obrazie i nie do końca jesteśmy pewni, czy
zobaczyliśmy wszystko; czy zobaczyliśmy to, co nadawca chciał nam przekazać.
Bez wątpienia elementarnym uwarunkowaniem naszego widzenia jest
fizjologia i zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie - przede wszystkim
światło i ruch. Ale w procesie percepcji otaczającego nas świata uczestniczą też
procesy i umiejętności takie, jak pamięć, uwaga, doświadczenie, wiedza,
wyobraźnia... One sprawiają, że
zauważamy więcej niż widzimy.
Czasami podczas patrzenia ważniejszy
jest racjonalizm, innym razem intuicja.
W różnym stopniu angażujemy
w spostrzeganie serce i rozum,
Mickiewiczowskie czucie i wiarę oraz
szkiełko i oko.
Obrazy Marca Chagalla to na pewno
uczucie, emocje, wrażenia. Zmysłowo
traktowany kolor, poetyka, surrealizm
i zawieszenie praw fizyki. Nie szukajmy tu logiki, realnie określonej
przestrzeni, następstw czasu.
Malarstwo Chagalla to wizje i sny,
liryka i humor. Każdy dostrzeże tu coś
innego, zobaczy inaczej i inne sprawy
uzna za ważne, za swoje lub obce.
To świat, który przede wszystkim
Król Dawid, Marc Chagall, 1951
angażuje nasze emocje.

Emocje angażuje również fotografia. Rzadko kto ogląda (choć może
w czasach portali: Picasa-Google, Flickr i Facebook i innych lepiej użyć czasu
przeszłego oglądał), bez wzruszeń rodzinne albumy. Chyba nikt obojętnie nie
patrzy na zdjęcia publikowane w ramach konkursu World Press Photo, takie
chociażby jak te, które zrobił Hocine Zaourar w roku 1997. Fotografia
przedstawia kobietę płaczącą przed szpitalem Zmirli w Algierze, gdzie złożono
rannych i zabitych w masakrze w Bentalha.
W listopadzie 1990 roku magazyn LIFE opublikował wstrząsającą fotografię
Davida Kirbiego umierającego w szpitalu z powodu AIDS. Wokół łóżka widzimy
zgromadzoną rodzinę. Ciało Kirbiego jest zniszczone przez chorobę, a jego
wzrok wpatrzony jest w coś poza doczesną rzeczywistością. Zdjęcie zrobione
przez studentkę dziennikarstwa Therese Frare szybko stało się symbolem walki
z AIDS. Mówiło się o nim, że wprowadziło AIDS do domów. Patrząc na tę
fotografię patrzymy znacznie dalej poza kadr.
Powyższe obrazy widzimy przede wszystkim sercem, przez pryzmat naszych
doświadczeń życiowych i empatii. Są jednak sytuacje w których żeby zobaczyć,
trzeba wiedzieć więcej. Takim przykładem jest reklama kapeluszy firmy
Hut_Weber.
Co tak naprawdę widzimy? Nasze doświadczenie życiowe sprawia, że
w kształtach, które pojawiły się przed naszymi oczami rozpoznajemy obraz
głowy. Nasza wiedza pozwala nam odkodować kontekst - widzimy Hitlera
i Chaplina.
Podobne odwołanie do naszej wiedzy i inteligencji stosuje austriacki grafik
Albert Exergian. Jest on autorem serii plakatów do seriali telewizyjnych. Nie
byle jakich seriali, bo dla niektórych można zaryzykować stwierdzenie kultowe.
Jeśli znamy serial, możemy razem z autorem bawić się ironicznym komentarzem lub trafną puentą. Jeśli nie mieliśmy okazji zobaczyć tych produkcji,
rysunki są na tyle intrygujące, że można skusić się na obejrzenie filmu.
Realizacja graficzna jest bardzo prosta, motyw oczywisty ale wybrany
bezbłędnie.
Takie realizacje graficzne prowadzą nas od ilustracji do informacji wizualnej,
u podstaw której leży uporządkowanie, konsekwencja, spójność i dyscyplina.
Tu nie ma miejsca na interpretację. Komunikat musi być czytelny i jednoznaczny, odwoływać się przede wszystkim do inteligencji, wiedzy życiowej
i wyuczonej, Mickiewiczowskiego szkiełka i oka.
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Informowanie wizualne odbywa się w wielu sferach. Jedna z nich to
orientacja w przestrzeni - odpowiednie komunikaty graficzne, samodzielne
lub uzupełnione tekstem, pozwalają nam dotrzeć do celu, poruszać się
bezpiecznie. Przykładem takiej informacji jest każda mapa, plan miasta czy
metra, jak chociażby ten autorstwa Harrego Becka z 1933 r.
„W latach 20. mapy londyńskiego metra stały się niezwykle trudne do odczytania, ponieważ próbowały wiernie odtworzyć przebieg linii i usytuowanie
geograficzne stacji. W 1933 roku, Beck stworzył nową mapę na podstawie
wykresu, uwzględniając, zamiast geograficznego położenia stacji, ich
wzajemne relacje przestrzenne. Jej podstawą była siatka ośmiokąta, linie
przebiegały pod kątem prostym lub 45 stopni. Dzięki temu mapa stała się
niezwykle klarowna. Stała się ona standardem w tworzeniu map połączeń
komunikacyjnych.”1
Druga sfera jest niejako również związana z nawigacją.Ma nas bezpiecznie
(bezstresowo) przeprowadzić z punktu A do punktu Z przez wszystkie mniej
lub bardziej skomplikowane punkty pośrednie. To instrukcje.
Trzeci obszar to wizualizacja, gdzie złożone zjawiska są oswajane przez
obraz. link
Czwarta dziedzina to objaśnianie świata - diagramy, wykresy, rysunki
wspomagające przekazywanie wiedzy; również wizualna organizacja
materiałów dydaktycznych. Mistrzowskim przykładem jest dzieło Charlesa
Minarda. Schemat francuskiego inżyniera przedstawia marsz armii Napoleona
na Moskwę oraz tragiczny jej odwrót.

14

Na jednym rysunku udało się pokazać wiele danych, ale najbardziej zasługuje
na uwagę sposób w jaki zostały one zaprezentowane. Minard pokazał kierunki
marszu, za pomocą nazw miejscowości umiejscowił marszrutę w przestrzeni.
Liczby oraz zróżnicowanie grubości i koloru kształtu ilustrują liczebność armii
na początku i na końcu kampanii. Na dole autor umieścił wykres średnich
temperatur, oznaczając newralgiczne punkty. Tak pokazane dane nie są jedynie
suchymi liczbami - stają się obrazem dramatu.
Innym przykładem graficznego opisywania świata jest ISOTYPE - system
minimalistycznych, graficznych symboli i znaków za pomocą których można
opisać społeczeństwo, przyrodę, gospodarkę, historię, religię i wiele innych
aspektów naszego życia. link 1, link_2
„...Za twórcę Isotype jest powszechnie uważany Otto Neurath, austriacki
socjolog, zajmujący się także ekonomią polityczną i innymi naukami
społecznymi, wizjoner, aktywny promotor nowego sposobu kształcenia
i informowania ludzi, specjalista od języka i komunikacji.”2
Tak jak uczymy się czytać, musimy uczyć się też widzieć. By zrozumieć
wizualny przekaz potrzebna jest wiedza, zarówno ta zdobywana sercem i jak
szkiełkiem. Wiele symboli z minionych wieków stało się dla nas współczesnych
niezrozumiałych np. znaki tempariuszy. Wielu nowych musimy się ciągle uczyć
- chociażby tych ze świata technologii. Żeby komunikacja była efektywna
potrzeba zarówno zdolnych nadawców = twórców, jak i kompetentnych
odbiorców = nas wszystkich. Uczmy się więc widzieć.

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_Beck
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/ISOTYPE
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Podział uczniów na grupy językowe
według stopnia zaawansowania znajomości języka
obcego w szkole ponadgimnazjalnej.

Niniejszy artykuł opiera się na opracowaniu autorstwa Ośrodka Rozwoju Edukacji
„Organizacja języka obcego nowożytnego w szkole ponadgimnazjalnej w kontekście
nowej podstawy programowej i nowych ramowych planów nauczania”, zawartym
w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”
i będącym próbą odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości dyrektorów szkół
oraz nauczycieli języków obcych kierowane do ORE i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Powyższe opracowanie uzupełniłem o wnioski, jakie nasunęły mi się po analizie
egzaminu gimnazjalnego z języków obcych w maju 2012. Po raz pierwszy przeprowadzono go na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
§ 6 przepisów przejściowych z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.
zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych stanowi, że wyniki części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (część dotycząca języka
obcego) po raz pierwszy będą brane pod uwagę począwszy od rekrutacji uczniów
do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. Zauważmy, że chodzi tutaj
o rekrutację uczniów do szkoły, natomiast nie wspomina się nic o ich przydziale
do poszczególnych grup językowych czy odpowiednich klas.
Załóżmy jednak, że cały proces rekrutacji i następującego potem w/w przydziału
chcemy oprzeć wyłącznie o wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
na poziomie podstawowym. Czy będzie to prawidłowa decyzja? Moim zdaniem
absolutnie nie i są przynajmniej dwa powody, aby uwzględnić tutaj również inne
czynniki:
1. Zjawisko „uciekania w drugi język podczas egzaminu”
Jest ono skutkiem wprowadzenia egzaminu na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy
w roku 2012 uczniowie - za pośrednictwem rodziców/opiekunów - stanęli przed
koniecznością wyboru dowolnego języka obcego na egzaminie gimnazjalnym
z dwóch, których obowiązkowo uczyli się w szkole. Wybór ten wiązał się ściśle
z poziomem egzaminu. Jeżeli uczeń wybrał język, który kontynuował w gimnazjum
po szkole podstawowej, wówczas musiał zdawać egzamin na poziomie podstawowym

i rozszerzonym. Natomiast jeżeli wybrał język, którego naukę rozpoczął dopiero
w gimnazjum, to mógł poprzestać na poziomie podstawowym. Teoretycznie
zdecydowana większość uczniów powinna wybierać język „pierwszy”, który opanowali
znacznie lepiej, ponieważ uczyli się go kilka lat dłużej i – w gimnazjum – w większej
ilości godzin niż języka „drugiego”. (Najczęściej stosowany podział w cyklu 3-letnim
to 9 godzin języka „pierwszego” i 5 godzin „drugiego”.) Jak wyglądało to w praktyce,
pokazuje zestawienie liczby uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego
zdających testy standardowe z języków obcych na obu poziomach:

poziom

poziom

Różnica między liczbą
zdających/zgłoszonych
do PP i PR

2012 przystąpili

15681

12793

2888

18,42%

2013 zgłoszeni

15306

12112

3194

20,87%

Rok

Status

Liczba zdających/zgłoszonych

co stanowi %
zdających/
zgłoszonych do PP

Wytłuszczone liczby wskazują najprawdopodobniej na to, że istnieje zjawisko
„uciekania w drugi język obcy” i że nie jest ono wcale tak marginalne, jak można było
przypuszczać wcześniej. Niepokojący jest fakt, że wykazuje ono tendencję rosnącą.
Inne przyczyny w/w różnic między liczbami zdających oba poziomy są przypuszczalnie
wyjątkami. Sądzę, że przyczyną tego zjawiska jest w największym stopniu niechęć
uczniów do formułowania wypowiedzi pisemnej oraz obawa przed 2 zadaniami
sprawdzającymi umiejętność stosowania środków językowych na poziomie
rozszerzonym. Może ono zaciemniać obraz kompetencji językowych poszczególnych
uczniów i utrudniać ich przydział do właściwej grupy językowej czy klasy. Logiczne jest
bowiem, że - ze względu na w/w uwarunkowania - tacy „uciekający” uczniowie wcale
nie prezentują wyższego poziomu w swoim „drugim” języku niż w „pierwszym”;
najczęściej jest odwrotnie. Fakt ten potwierdzają liczne rozmowy z nauczycielami.
Jeżeli więc wynik egzaminu na poziomie podstawowym będzie jedynym kryterium
przydziału do grup/klas, może nagle okazać się, że różnica między kompetencjami
takich uczniów i uczniów, którzy uczyli się danego języka jako pierwszego, będzie
ogromna, a tym samym powstanie grupa złożona z uczniów o bardzo zróżnicowanym
poziomie. Ze względu na to, że egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie
podstawowym składa się wyłącznie z zadań zamkniętych, może on różnicować
umiejętności poszczególnych uczniów i osiągane przez nich wyniki jedynie w sposób
bardzo ograniczony oraz stwarzać możliwość przypadkowego zgadywania
prawidłowych rozwiązań.
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2. Zakres egzaminu na poziomie podstawowym
Jak wspomniałem powyżej, wszystkie zadania egzaminacyjne na poziomie podstawowym są zadaniami zamkniętymi, uczeń nie pisze ani jednego słowa w języku obcym.
Zadania te sprawdzają rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego
i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, czyli wyłącznie bierną znajomość
języka (w odróżnieniu od egzaminu na poziomie rozszerzonym, który oprócz
sprawności rozumienia sprawdza także umiejętność pisania własnej wypowiedzi oraz
stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli czynną znajomość języka –
oczywiście z wyjątkiem sprawności mówienia). A przecież już na pierwszej lekcji
wymagamy od ucznia, który uczył się języka wcześniej, żeby coś powiedział lub napisał.
Tymczasem na przykład może okazać się, iż uczeń, który uzyskał wcale nie najniższy
wynik na egzaminie, nie potrafi skonstruować prostej wypowiedzi ustnej bądź pisemnej
i nie nadaje się do grupy/klasy, do której właśnie przydzieliliśmy go wyłącznie w oparciu
o wynik egzaminu na poziomie podstawowym.
Mam nadzieję, że opisane powyżej okoliczności spowodują, iż wynik egzaminu
gimnazjalnego na poziomie podstawowym nie będzie jedynym kryterium przydziału
do określonej grupy językowej czy klasy.

„Tak więc najważniejszym działaniem decydującym obecnie i w ciągu najbliższych lat
szkolnych o tym, do której grupy językowej o określonym poziomie nauczania ma
zostać zakwalifikowany uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, powinna być przeprowadzona
przez szkołę diagnoza. … Można ją przeprowadzić w formach przyjętych przez szkołę
i może ona polegać na przykład na analizie:
wyników nauczania w gimnazjum (ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum
i wynik egzaminu gimnazjalnego),
testu diagnostycznego przeprowadzonego w szkole w pierwszych dniach września.
Podziału na grupy pod względem zaawansowania znajomości języka można też
dokonać już w trakcie nauki w szkole (np. po pierwszej klasyfikacji śródrocznej –
wówczas to jej wyniki mogą decydować o podziale na grupy).” *
Jeżeli chodzi o w/w test diagnostyczny, to bezcelowe wydaje się być użycie testu
gimnazjalnego z ubiegłych lat, ponieważ w takim przypadku ponownie sprawdzimy
wyłącznie bierną znajomość języka. Wynik egzaminu gimnazjalnego na poziomie
podstawowym można śmiało uznać za poziom kompetencji danego ucznia w zakresie
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego. Przy opracowywaniu testu
diagnostycznego ograniczyłbym się raczej do zadań sprawdzających umiejętność
konstruowania własnej wypowiedzi pisemnej oraz stosowania poprawnych struktur
leksykalnych i gramatycznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby dodatkowo sprawdzenie
sprawności mówienia chociażby w formie krótkiej rozmowy, jednak ze względów
czasowo-organizacyjnych może to okazać się trudne do przeprowadzenia.
Sądzę, że taka rzetelna i wielostronna diagnoza sprawi, że zakwalifikowanie ucznia
na jej podstawie do określonej grupy językowej/klasy będzie trafne i umożliwiające mu

rozwój umiejętności w grupie uczniów reprezentujących zbliżony poziom kompetencji
językowych, a także zapobiegnie konieczności późniejszego przeniesienia go do innej
grupy.
Poniżej cytuję za w/w opracowaniem ORE przykłady wykorzystania wyników diagnozy
do kwalifikacji uczniów do określonej grupy językowej:
„Wynik diagnozy może pokazać, że dwaj absolwenci gimnazjum, którzy
uczyli się w gimnazjum języka obcego na poziomie „III.0” (i w zasadzie obaj
powinni zostać zakwalifikowani w liceum lub technikum do grupy językowej
realizującej program nauczania na poziomie „IV.1” w zakresie podstawowym),
mają taki poziom kompetencji językowych, że jeden z tych uczniów zostanie
zakwalifikowany do grupy językowej z poziomem „IV.1p.”, a drugi do grupy
z poziomem „IV.0” (dla początkujących).
Z drugiej strony może mieć miejsce również taki przypadek, że uczeń, który
nie uczył się w gimnazjum jakiegoś języka obcego (ale uczył się go w szkole
podstawowej, samodzielnie lub w formach pozaszkolnych), zostanie
zakwalifikowany do grupy realizującej nauczanie na poziomie „IV.1p.” (lub
nawet „IV.1r.” - poziom rozszerzony), gdyż taki poziom jego kompetencji
ustalono w wyniku diagnozy.
Kwalifikowanie do odpowiednich grup językowych absolwentów gimnazjum, którzy
uczyli się języka obcego na poziomie „III.1” (kontynuacja po szkole podstawowej),
powinno odbywać się analogicznie do opisanego wcześniej przykładu uczniów, którzy
uczyli się języka obcego na poziomie „III.0”.
W związku z powyższymi przykładami chciałbym odnieść się do sprawy, która cały czas
budzi wiele wątpliwości wśród dyrektorów szkół i nauczycieli języków obcych.
Podstawa programowa w części „Zalecane warunki i sposób realizacji” stwierdza,
iż „warunkiem rozwijania umiejętności językowych na IV etapie edukacyjnym jest
zapewnienie uczniowi kontynuacji nauki języka obcego nowożytnego na poprzednim
etapie edukacyjnym. Nauczyciele powinni właściwie określić i wykorzystać
umiejętności uczniów zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych”. Powyższe
przykłady potwierdzają jednak, że nie powinno odbywać się to automatycznie, tzn.
nie należy np. przydzielać ucznia do grupy kontynuacyjnej wyłącznie w oparciu o fakt,
że uczył się danego języka obcego w gimnazjum. Niezbędna jest solidna i trafna
diagnoza określająca rzeczywiste umiejętności ucznia. Tylko ona może uchronić szkołę
przed ewentualnymi zarzutami o niewłaściwej kwalifikacji poszczególnych uczniów
do grup językowych czy klas.

* Cytat z w/w opracowania ORE
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Jagoda Hryniewicz

Artykuł ten jest kontynuacją mojego artykułu sprzed siedmiu lat pod tytułem
„Czy potrzebna jest ewaluacja programów nauczania?” Dziś odpowiedź na wtedy
postawione pytanie wydaje się oczywista ponieważ Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
do użytku szkolnego podręczników jasno wskazuje, kto za ten wybór odpowiada.
Bardzo często nauczyciele decydują o wyborze programu jeszcze przed
rozpoczęciem roku szkolnego nie znając uczniów, z którymi przyjdzie im go realizować,
zapominając, że w ustawie o systemie oświaty nie jest podana data zatwierdzania
programu na nowy rok szkolny. Datę tę ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z radą
pedagogiczną. Najistotniejsze jest, aby ten termin nie zakłócił pracy szkoły, ale
pozwolił nauczycielom dobrze zdiagnozować klasy i właściwie dobrać, zmodyfikować
lub skonstruować program dla konkretnej klasy. Tak rzadko mówi się o radach
pedagogicznych, w trakcie których nauczyciele wymieniają się swoimi spostrzeżeniami
odnośnie klas po przeprowadzonych diagnozach przedmiotowych a przecież byłby to
niezwykle pomocne przy dostosowywaniu programów do potrzeb i możliwości
uczniów.
Realizacja programu nauczania dokonuje się zawsze w dwóch aspektach procesu
nauczania i procesu uczenia się mających bezpośredni wpływ na osiągnięcia
edukacyjne uczniów. Od koncepcji programu, właściwie dobranych treści, metod
nauczania i środków dydaktycznych zależy w dużej mierze jakość procesu i uzyskiwane
efekty.
Ponieważ jak wcześniej pisałam, program nauczania dla danego przedmiotu
wybierają nauczyciele prowadzący zajęcia i to oni powinni przy tym wyborze
uwzględnić zakres realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, możliwości
i potrzeby uczniów oraz bazę dydaktyczną szkoły. Aby ten wybór był jak najlepszy
konieczne jest dokonanie ewaluacji programu nauczania traktowanego jako dokument
szkolny jeszcze przed jego wdrożeniem.

Celem tego badania będzie zebranie informacji o:
zakresie realizacji podstawy programowej;
dostosowaniu programu do potrzeb i możliwości uczniów;
dostosowaniu programu do przyznanej liczby godzin nauczania przedmiotu;
proponowanych metodach nauczania;
zgodności proponowanych zasad oceniania z przepisami funkcjonującymi
w placówce;
zgodności założeń programu z zapisami w statucie szkoły i innych dokumentach
regulujących pracę placówki;
możliwości uwzględnienia zalecanych w podstawie programowej warunków
i sposobów realizacji programu.
Ewaluacja powinna polegać na zebraniu danych, ich analizie oraz na stawianiu
wniosków i formułowaniu rekomendacji co do decyzji jakie powinny być podjęte
w stosunku do danego programu (modyfikacja,zmiana czy pozostawienie go do
realizacji a może skonstruowanie własnego).
Przed trudnym wyborem stają także dyrektorzy placówek edukacyjnych, gdyż to
od ich decyzji zależy czy program zostanie dopuszczony do użytku w szkole. Rzetelnie
przeprowadzona ewaluacja programu nauczania powinna ułatwić dyrektorowi
podjęcie właściwej decyzji.
Poprawnie sformułowany wniosek o dopuszczenie programu może być rodzajem
arkusza analizy dokumentu (programu nauczania). Warto zadać pytanie jakie
informacje powinny znaleźć się w takim wniosku? Na stronach internetowych można
odnaleźć wiele propozycji gotowych wniosków, ale często zawarte w nich informacje
są zbyt ogólnikowe i nie ułatwiają podjęcia właściwej decyzji.Dobrze skonstruowany
wniosek powinien potwierdzić zgodność struktury programu z rozporządzeniem z dnia
8 czerwca 2009 roku i określić zakres realizacji podstawy programowej (wskazać
ewentualne rozszerzenia) oraz wskazać działania, które po przeprowadzonej diagnozie
dostosują program do potrzeb i możliwości uczniów.
Jeśli wybrany program jest modyfikacją już istniejącego programu ważne jest
sprecyzowanie czego te modyfikacje dotyczą: zakresu treści, proponowanych metod,
propozycji kryteriów i zasad oceniania czy założeń ogólnych programu, tak aby były
zgodne ze specyfiką szkoły i klasy. Należy pamiętać, że każda modyfikacja narusza
strukturę programu i dlatego trzeba szczególnie zadbać o jego poprawność pod
względem merytorycznym i dydaktycznym.
Ponieważ nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określa ogólne cele
kształcenia na danym etapie edukacyjnym, najważniejsze umiejętności ( umiejętności
ponadprzedmiotowe), treści nauczania i wymagania szczegółowe dla przedmiotu, cele
wychowawcze oraz zalecane warunki i sposoby realizacji, zasadne jest podjęcie przez
nauczycieli próby skonstruowania własnego programu nauczania uwzględniającego
specyfikę szkoły i klasy, dla której jest przeznaczony. Ponownie należałoby
przeprowadzić ewaluację programu po zakończeniu jego realizacji a szczególnie wtedy
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jeśli szkoła uzyskuje niesatysfakcjonujące wyniki z egzaminów zewnętrznych. Wówczas
stawiamy sobie pytanie w jakim stopniu zostały zrealizowane cele założone w programie w stosunku do potrzeb i założeń egzaminów zewnętrznych.
Przedmiotem ewaluacji mogą być te aspekty programu,które decydują o jego jakości
jako narzędzia służącego realizacji celów edukacyjnych. Wówczas będziemy zbierać
informacje o:
efektywności nauczania (wyniki klasyfikacji, wyniki egzaminów zewnętrznych, liczba
laureatów olimpiad, konkursów);
informacyjnej i motywacyjnej roli stosowanych zasad oceniania;
efektywności stosowanych metod nauczania;
stopniu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb uczniów.
W zależności od potrzeb szkoły i nauczycieli można sformułować wiele pytań
badawczych. Oto niektóre z nich:
W jakim zakresie program kształci umiejętności ponadprzedmiotowe (np. te które
najsłabiej wypadły na egzaminie zewnętrznym)?
W jakim stopniu program nauczania rozwija lub kształci daną umiejętność?
W jakim zakresie program jest dostosowany do możliwości, potrzeb
i aspiracji uczniów?
Każde z postawionych powyżej pytań powinno zostać rozbudowane o wskaźniki, które
pozwolą na szczegółową ocenę elementów programu jako wyznaczników skuteczności
działań.
Aby udzielić odpowiedzi na postawione pytania należy zaplanować procedurę
badawczą i określić kto lub co będzie naszym źródłem informacji. W zależności od tego
czy będą to dokumenty czy ludzie dobierzemy odpowiednią metodę i narzędzie
badawcze.
Spośród metod stosowanych w ewaluacji programów po zakończeniu ich realizacji
najczęściej stosowane są:
analiza dokumentu (arkusz analizy dokumentu)
ankieta adresowana do uczniów (kwestionariusz ankiety).
Po przeprowadzonym badaniu niezwykle ważne jest zgromadzenie danych i ich
wnikliwa analiza,w wyniku której będzie można dokonać właściwej oceny
programu i podjąć stosowne decyzje:
jakie zmiany wprowadzić, co ulepszyć a co zmienić ( modyfikacja programu)
odstąpienie od realizacji programu (zmiana programu).
Nowe metody kształcenia i innowacje pedagogiczne,żeby były skuteczne muszą mieć
oparcie w dobrych programach. Nauczyciele wiedzą, że wybór i ocena programu jest
niezwykle ważna. Pochopna decyzja może przynieść niepowetowane szkody.
Zatem od ewaluacji programów nauczania nie ma odwrotu i pewne mechanizmy ich
oceny powinny zostać wypracowane, aby dbać permanentnie o podnoszenie jakości
kształcenia.

Diagnostyka edukacyjna
– geneza, systematyka, metodologia.
Ryszard Wodzisławski

Problem dobrej diagnozy występuje we wszystkich sferach praktycznej działalności człowieka.
Rozpoczynając każde zorganizowane działanie należy rozpocząć od opisu i wyjaśnienia sytuacji działania,
a więc podania najpełniejszej diagnozy zastanego stanu rzeczy.1
1.Pojęcie diagnozy:
Termin diagnoza pochodzi z języka greckiego (diagnōsis) - oznacza rozpoznanie,
a ściślej identyfikacja. Na początku wiązał się jedynie z medycyną. Pierwsze wzmianki
o diagnozie można odnaleźć już w starożytności, w pracach szkoły Hipokratesa.
Pierwotnie więc termin „diagnoza” służył określaniu stanu organizmu w stadium
choroby. Pojęcie „diagnozy” z nauk medycznych przyjęła jako pierwsza w naukach
społecznych pedagogika społeczna dzięki Mary Richmond (1917), która pisała na
temat diagnozy m. in. że nie wolno zadowolić się stwierdzeniem różnych objawów
wykroczeń ludzi, lecz trzeba dociekać przyczyn, poszukując ich zarówno w osobach,
jak też sytuacji środowiskowej. W Polsce prekursorką badań diagnostycznych
w naukach społecznych była Helena Radlińska. Obecnie dzięki zmianom zachodzącym
w polskiej edukacji coraz większego znaczenia nabiera diagnostyka edukacyjna.
Niniejszy artykuł zawiera próbę zebrania podstawowych definicji, typów i rodzajów
diagnozy, głównie w odniesieniu do edukacji.
Współczesna interpretacja pojęcia diagnoza podkreśla jego dwa składniki: zebranie
potrzebnych danych i ich krytyczne opracowanie w drodze rozumowania. Definicja,
która wydaje się być najtrafniejsza brzmi: „Diagnoza to rozpoznanie na podstawie
zebranych objawów znanych ogólnie prawidłowości badanego stanu rzeczy przez
przyporządkowanie go dotyku albo gatunku, dalej przez wyjaśnienie genetyczne
i celowościowe, określenie jego fazy i przewidywanego rozwoju (S. Ziemski).
Definicja ta zawiera w sobie wiele aspektów, dlatego wyróżnić możemy diagnozy
cząstkowe, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. Poznanie diagnostyczne
wg S. Ziemskiego opiera się na dwóch głównych elementach: doświadczeniu i rozumowaniu. Opis możliwie wielostronny cech i objawów danego zjawiska, uzyskany
w drodze obserwacji, badań specjalnych i eksperymentów, ma na celu zebranie
danych, dotyczących badanego przedmiotu i jego otoczenia. Stanowią one podstawę
dalszych rozumowań prowadzących do diagnozy. Z definicji tej jasno wynika, że mamy
do czynienia z dwiema podstawowymi czynnościami diagnostycznymi, a są to:
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1. zebranie w odpowiedni sposób danych, które wymagają interpretacji
2. określenia na ich podstawie badanego stanu rzeczy
W poznaniu diagnostycznym oprócz doświadczenia i rozumowania ważna jest również
osoba diagnosty, gdyż w jakimś stopniu musi on polegać na swojej intuicji. Intuicja łączy
się z doświadczeniem i znajomością danej dziedziny. Na podstawie doświadczenia, jakie
badacz posiada, intuicja pozwoli mu na szybsze dopasowanie objawów do odpowiedniego typu czy gatunku. Diagnoza stawiana w oparciu o intuicję musi być jednak
potwierdzona przez badania i metodyczne rozumowanie.
2. Diagnoza pedagogiczna:
Diagnoza w pedagogice społecznej to rozpoznanie na podstawie zebranych i ocenionych danych z różnych źródeł poszczególnego stanu i jego genezy lub przyczyn oraz
wyjaśnienie znaczenia i etapu rozwoju, a także ocena możliwości jego zmiany w kierunku pedagogicznie pożądanym. Diagnoza taka jest diagnozą rozwiniętą i posiada ona
5 etapów cząstkowych (wg S. Ziemskiego):
1. diagnoza klasyfikacyjna – odpowiada na pytanie jakie przyczyny pierwotnie
zadziałały,
2. diagnoza genetyczna – odpowiada na pytanie jaki ciąg zdarzeń doprowadził
do stanu obecnego,
3. diagnoza znaczenia dla całości – odpowiada na pytanie jakie znaczenie dla całości,
w której znajduje się dany przedmiot czy proces ma jego stan obecny,
4. diagnoza fazy – odpowiada na pytanie w jakiej fazie rozwoju znajduje się ten stan,
5. diagnoza rozwojowa (prognostyczna) – odpowiada na pytanie w co ten stan
rozwinie się w przyszłości.
Nie w każdym przypadku diagnozowania występują wszystkie aspekty diagnozy
rozwiniętej i nie w każdym przypadku wszystkie są jednakowo ważne i znaczące.
Jednakże dwa etapy powinny wystąpić zawsze: diagnoza klasyfikacyjna (niezbędne jest
zaklasyfikowanie danego stanu rzeczy) oraz diagnoza genetyczna (wyjaśnienie uwarunkowań istniejącego stanu rzeczy).
Wymieniona tutaj kolejność elementów i faz pełnej diagnozy może się zmieniać
w różnych sytuacjach. Rozpoczyna się zwykle od zadań, do których rozwiązania mamy
już dostateczne dane, a następnie przechodzi się do rozwiązania innych zadań
diagnostycznych, poszukując dalszych danych. Diagnoza pedagogiczna jest diagnozą
rozwiniętą. Nie ogranicza się do sprawdzania i oceniania stanu osiągnięć ucznia, lecz
obejmuje także wyjaśnienie przyczyn (genezy) tego stanu i przewidywanie rozwoju
osiągnięć (prognozę). Przeszłość (indywidualna historia uczenia się i wychowania) jest
w niej podstawę interpretacji obecnych postępów ucznia, a teraźniejszość jest
podstawą przewidywania jego przyszłych postępów. W diagnozie pedagogicznej
rozważa się istotne elementy sytuacji pedagogicznej: warunki uczenia się, programy,
metody, wymagania, osiągnięcia poznawcze i motywacyjne. Na ten aspekt diagnozy

zwraca również B. Niemierko, twierdząc że diagnostyka edukacyjna jest rozpoznaniem
przebiegu uczenia się. Obejmuje ona wszystkie cztery grupy zmiennych czteroskładnikowego modelu kształcenia (kontekst, wejścia, przebieg i wyjścia systemu) ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu i jego oddziaływania na poszczególne fazy procesu
dydaktycznego2. Profesor B. Niemierko głosi, że celem diagnostyki edukacyjnej jest
dostarczenie uczniom i nauczycielom informacji wyjaśniającej przebieg i wyniki
uczenia się. Wynika to z przekonania, że to właśnie kontekst jest źródłem potrzeb
edukacyjnych społeczeństwa i celów kształcenia szkolnego. Inaczej mówiąc diagnosta
edukacyjny badając poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów nie pyta jaki osiągnęli oni
poziom lecz dlaczego uczniowie osiągnęli taki poziom.
Diagnozę pedagogiczną mogą (a może powinny ?) uzupełniać: diagnoza zdrowotna,
psychologiczna, socjologiczna oraz ekonomiczna.
Głównym odbiorcą diagnozy pedagogicznej jest sam uczeń – wychowanek, który
powinien w niej świadomie uczestniczyć, poznać jej wyniki oraz mieć pewien,
stosowny do wieku, udział w podejmowanych decyzjach. Natomiast pełnoprawnymi
użytkownikami diagnoz są rodzice, nauczyciele i wychowawcy ucznia. Im więcej o nim
wiedzą, tym większą mają szansę na dobranie stosownych oddziaływań. Diagnoza
pedagogiczna spełnia trzy funkcje:
1. stanowi punkt wyjścia w czynnościach projektowania
2. pozwala na systematyczną kontrolę przebiegu procesu wychowania
3. służy ocenie wyników działalności pedagogicznej umożliwiając kontrolę przebiegu
działań i korekturę danego lub następnego cyklu organizacyjnego działalności
pedagogicznej.
3. Diagnostyka dydaktyczno – wychowawcza:
Diagnostyka dydaktyczno – wychowawcza jest opisem i wyjaśnieniem sposobów
rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia, w tym zwłaszcza zmian
jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego. Diagnostyka ta
jako nauka jest interdyscyplinarna, ma swoją metodologię (procedurę postępowania
i narzędzia). Mówiąc najkrócej diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza opisuje,
prognozuje, i wyjaśnia proces dydaktyczno wychowawczy. Najczęstszą formą
diagnostyki jest obserwacja, test, ankieta, wywiad czy analiza dokumentów.
MODEL DIAGNOZY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ:
1. Wstępne przygotowanie,
2. Początkowa motywacja,
3. Treść kształcenia,
4. Warunki (kontekst) kształcenia,
5. Osiągnięcia poznawcze,
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6. Osiągnięcia motywacyjne.
Na wejściu i wyjściu tego modelu mamy indywidualne stany osiągnięć szkolnych,
poklasyfikowanych na dziedzinę poznawczą (dydaktyczną) i motywacyjną
(wychowawczą). W środku modelu mieści się treść kształcenia, opanowana przez
ucznia w określonych warunkach organizacyjnych. Model ten stanowi pojedyncze
ogniwo łańcucha wiążącego kolejne lekcje, działy programowe, klasy i szczeble
kształcenia.
1. Na wstępne przygotowanie poznawcze ucznia składają się osiągnięcia poznawcze,
które są niezbędne lub sprzyjające uczeniu się wybranej treści nauczania.
Te osiągnięcia obejmują pewne wiadomości, umiejętności (w tym umiejętność
uczenia się). Funkcją wstępnego przygotowania poznawczego jest skracanie czasu
uczenia się nowych wiadomości i umiejętności dzięki wykorzystaniu wiadomości
i umiejętności wcześniej nabytych. Główną zasadą diagnozy wstępnego
przygotowania poznawczego uczniów jest rozpoznawanie tego, co uczeń potrafi,
a nie tego, czego mu brak. Najbardziej użyteczne dla nauczyciela są naturalne
metody diagnozy wstępnego przygotowania poznawczego: rozmowy z uczniem,
wypracowania, zadania matematyczne, doświadczenia przyrodnicze, prace
artystyczne na wybrane tematy. W diagnozie profesjonalnej stosowane są testy
uzdolnień i testy osiągnięć, badające procesy myślowe ucznia na materiale
werbalnym i liczbowo – przestrzennym.
2. Wstępna motywacja obejmuje chęć uczenia się danego zakresu treści i cechy
osobowości wpływające na utrzymanie tej chęci mimo trudności, jakie zwykle
pojawiają się. „Trwanie przy zadaniu do wykonania” (pilność, uporczywość
wysiłku) uważa się obecnie za szczególnie ważną dyspozycję do osiągnięć
szkolnych. Motywacja silnie wpływa na przebieg uczenia się (niektórzy z entuzjazmem przystępują do nowego materiału, wielu traktuje go jako uciążliwy
obowiązek i nie wykracza poza minimum, a jeszcze inni przyjmują go wrogo,
przewidując klęski i niepowodzenia). Metodami zdobywania informacji o motywacji ucznia są:
a. obserwacja pracy ucznia, zwłaszcza w fazie początkowej oraz obserwacja jego
zachowania w czasie wolnym
b. wywiad z zastosowaniem kwestionariusza lub bez (swobodny)
c. ankieta kwestionariuszowa lub w postaci wypracowania szkolnego
na wybrane tematy
d. eksperyment pedagogiczny polegający na wyborze przedmiotu i treści
uczenia się, środków (np. lektur) i metod, form organizacyjnych zajęć. Ważna
jest życzliwa akceptująca postawa, która jest warunkiem uzyskania szczerych
wypowiedzi i znaczących zachowań niewerbalnych.
3. Treść kształcenia jest zbiorem czynności opanowywanych przez uczniów. Treść
kształcenia możemy przedstawić na podstawie B. Niemierko jako:
a. układ celów kształcenia (im wyższy cel kształcenia tym ważniejszy) cele

w postaci czynnościowej rozciągają się od gotowości do przypomnienia sobie
faktów do umiejętności strategicznych w zakresie rozwiązywania problemów
teoretycznych z danej dziedziny i do usprawnionych działań praktycznych
b. materiału kształcenia – jego struktura jest na tyle elastyczna, że porządek
tematów, drogi wnioskowania (indukcyjne i dedukcyjne) oraz poglądowe
przykłady mogą być dobrane wg potrzeb ucznia
c. wymagań dydaktycznych – dobrze przygotowani nauczyciele potrafią
sprecyzować hierarchię wymagań odpowiadającą skali stopni szkolnych.
Szczegółowa analiza treści kształcenia jest ważnym składnikiem diagnozy
pedagogicznej.
4. Wśród warunków kształcenia, obejmujących materialne i społeczne otoczenia
uczącego się, szczególną rolę odgrywa jakość nauczania, na którą składają się
wskazówki i zachęty dawane uczniowi, organizacja jego kontaktu z treścią
kształcenia oraz system wzmocnień utrwalających jego etapowe osiągnięcia.
Akcentując czynności dydaktyczno – wychowawcze możemy powiedzieć, że to jakość
nauczania, nie zaś osobowość nauczyciela, zapewnia uczniowi osiągnięcia szkolne.
Ważne jest także to, aby w pracy szczególnie z uczniami młodszymi, słabiej przygotowanymi poznawczo i mniej umotywowanymi, stosować odpowiednie środki dydaktyczne i urozmaicać sytuacje dydaktyczne. Brak środków jasno prezentujących
i rozszerzających dany zakres treści kształcenia ogranicza postępy wszystkich uczniów.
5. Osiągnięcia poznawcze uczniów w wybranym zakresie treści kształcenia mogą być
mierzone w ten sam sposób, jak jego wstępne przygotowanie poznawcze.
6. Osiągnięcia motywacyjne są stosunkiem ucznia do danej treści kształcenia po próbie jej opanowania. Zwykle rozwój poznawczy w danej dziedzinie pociąga za sobą
pewien rozwój motywacyjny i odwrotnie. Takie przyrosty osiągnięć są jednak
skromne. Ogólna motywacja do nauki zmienia się powoli, w ciągu setek i tysięcy
godzin przebywania ucznia w szkole.
4. Diagnostyka opiekuńcza:
W diagnozowaniu potrzeb opiekuńczych należy poznać określone zjawiska i fazy,
a przede wszystkim wszelkie potrzeby ludzkie, aby móc je zaspokoić, potrzeb tych jest
bardzo wiele rodzajów, dlatego też diagnoza opiekuńcza jest wysoce złożona. Tylko
stosunkowo proste potrzeby można ustalić przez obserwację, większość diagnozowania potrzeb opiekuńczych wymaga zorganizowanych i systematycznych czynności
badawczych przy wykorzystaniu wielostronnej wiedzy o ludziach i ich życiu.
Potrzeby opiekuńcze mogą być przyporządkowane wg środowisk wychowawczych
i właściwości organizmu dziecka:
1. Potrzeby opiekuńcze wynikające z działalności rodziny: pozbawienie opieki
(różne rodzaje sieroctwa), okresowe pozbawienie dziecka opieki, brak środków
materialnych,brak dostatecznej opieki w związku z pracą zawodową rodziców,
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zaburzenia funkcjonalne rodziny (rodzina w rozkładzie)
2. Potrzeby opiekuńcze związane z działalnością szkoły: bezpieczeństwo osobiste
dziecka, niepowodzenie szkolne (ich różne źródła), utrudniony dostęp do szkoły
ponadpodstawowej
3. Potrzeby opiekuńcze związane z aktywnością dziecka w środowisku: potrzeba
aktywności indywidualnej (praca, zabawa, nauka, wadliwa opieka nad dzieckiem
uzdolnionym), potrzeba kontaktów społecznych (brak umiejętności nawiązywania
kontaktów), potrzeba przydatności społecznej
4. Potrzeby wynikające z właściwości organizmu dziecka: defekty fizyczne, upośledzenia, zagrożenia zdrowia (zły stan higieny, choroby przewlekłe).
W diagnozie opiekuńczej ważną rolę spełniają zastosowane metody postępowania
diagnostycznego oraz osobowość osoby stawiającej diagnozę, gdyż bardzo często
kieruje się ona swoim doświadczeniem i intuicją. Techniki, jakie możemy wykorzystać
to: obserwacja, wywiad, ankieta, badanie dokumentów, test socjometryczny, pomiar,
statystyka. Narzędzia to: magnetofon, aparat fotograficzny, kamera video, skale
pomiarowe, kwestionariusze ankiety. W diagnostyce opiekuńczej stosuje się najczęściej diagnozę jednostkową, grupową lub środowiskową, jednakże należałoby zwrócić
szczególną uwagę na badania kompleksowo-środowiskowe, o charakterze socjologiczno – psychologicznym z zachowaniem algorytmu, tj. zbioru reguł określających
sposób rozwiązania postawionego problemu.
Przykładowy rejestr czynności w diagnostyce opiekuńczej:
1. Opis struktury rozpatrywanej rzeczywistości życia jednostki lub grupy ludzkiej.
2. Sformułowanie problemu badawczego i celu poszukiwań.
3. Rozpoznanie i analiza sytuacji badanej.
4. Pobieranie informacji z dostępnych źródeł celem ustalenia hipotezy badawczej.
5. Przyjęcie określonego zestawu metod, technik i narzędzi badawczych.
6. Przeprowadzenie badań diagnostycznych, zbieranie wyników.
7. Opracowywanie diagnozy – analiza wyników.
8. Opracowywanie projektów dotyczących zapewnienia prawidłowego przebiegu
pożądanego procesu.
9. Weryfikacja teoretyczna projektów.
10. Wybór projektu najbardziej optymalnego i jego uzasadnienie w świetle
praktycznych doświadczeń badacza lub literatury.
11. Podjęcie czynności praktycznych w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych.
12. Opracowanie nowych modeli czynności praktycznych i ich weryfikacja
teoretyczna.
13. Stosowanie niektórych modeli w praktyce.
14. Uogólnienie spostrzeżeń – opracowywanie prawidłowości i zasad działań
opiekuńczych.

5. Kryteria różnicowania diagnozy:
Diagnozę różnicuje się według kryterium celu badań, na:
1. Diagnozę decyzyjną - sytuacja, gdy pedagog przeprowadza badanie aby uzyskać
wynik przydatny do podjęcia decyzji na temat celowego użycia środków w działaniu
praktycznym. Jest to opis wyników badania określonego wycinka rzeczywistości,
zawierający elementy, które są istotne z punktu widzenia działania praktycznego.
Cechy diagnozy decyzyjnej:
a. przeprowadzana jest w ścisłym związku z projektowaniem pedagogicznym,
które musi uwzględniać wykonalność wzorca,
b. jest składową cyklu działania zorganizowanego,
c. występują w niej sprzężenia zwrotne czynności diagnostycznych, projektowania
i sprzężeń związanych z realizacją projektu, łącznie z końcową oceną
podsumowującą,
d. wymaga pracy twórczej , gdyż występują w niej bogate dane i duża szansa na
stawianie nowych, dodatkowych hipotez.
Diagnoza ta jest pełna i ma duży stopień sprawdzalności, gdyż podmiot diagnozujący
ma naturalny, długotrwały i bezpośredni kontakt z dużą ilością informacji.
2. Diagnozę poznawczą - sytuacja, gdy pedagog podejmuje badanie aby sprawdzić
skuteczność stosowania określonej metody działania pedagogicznego. Diagnoza ta
stosowana jest w badaniach naukowych i nie kładzie nacisku na realizację czy
projektowanie czynności. Nie wystarczy stwierdzić w niej zgodność lub niezgodność
faktu z tym, co wiemy na podstawie wiedzy uogólnionej, gdyż potrzebne jest także
sprawdzenie danej teorii z alternatywnymi teoriami.
Wyróżnia się trzy grupy czynników środowiskowych, podlegających diagnozie:
a. środowisko materialne,
b. wzory osobowe,
c. organizacja życia.
Rodzaje składników diagnostycznych, według kryterium prakseologicznego:
a. grupa warunków rzeczowych (rodzina, rówieśnicy),
b. grupa warunków organizacyjnych ( stopień zorganizowania procesu wychowania,
baza lokalowa placówki wychowawczej, dostępność do środków pomocniczych).
6. Metody przeprowadzania diagnoz:
Metoda diagnozy to wszelkie racjonalnie uzasadnione sposoby postępowania diagnostycznego. Wyróżniamy następujące etapy diagnozy:
1. zaplanowanie toku diagnostycznego,
2. konstruowanie,
3. dobór i zastosowanie technik zbierania i opisu cech badanego przedmiotu,
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4. rozumowanie diagnostyczne (analiza, wnioskowanie) łącznie z weryfikacją
diagnozy, czynności prognozowania.
6. całościowa ocena wyników postępowania praktycznego.
Cechą podstawową metod diagnozy jest ich plastyczność (metodę każdorazowo
trzeba tworzyć posiłkując się modelami metod). W badaniach stosuje się takie podstawowe instrumenty jak: normy średnie, wzorzec oraz wskaźnik. Aby dobrze diagnozować nie wystarczy dobrze znać techniki badawcze, ale trzeba je umieć biegle
je stosować. Trzeba pamiętać, iż nawiązanie kontaktu poznawczego z badanym przedmiotem nie stanowi wystarczającego warunku skutecznego poznania: zależy ono
od aktu woli badanej osoby. Dlatego też H. Radlińska zwracała tak dużą uwagę
na wczucie się badacza w środowisko, obserwację przeżywaną oraz postawę etyczną
badacza. Fachowa działalność diagnostyczna musi mieć cechy: ciągłości działań,
systematyczności i stadialności.
Opracowując diagnozę trzeba znać:
1. cel
2. sytuację wychowawczą i sytuację ustalającego diagnozę
3. metodę ustalania momentów, czy okresów diagnozowania
Uzyskane podczas diagnozy informacje szereguje się typologicznie według stopnia
ich zgodności z rzeczywistością na:
1. pewne,
2. mniej pewne,
3. bardzo niepewne.
Im bardziej pogłębiona jest diagnoza pedagogiczna, tym więcej w niej prognozy, tj.
przewidywania przebiegu i wyników dalszego uczenia się. Należy pamiętać, że nawet
najbardziej udokumentowane diagnozy są zawodne o czym zapominają nauczyciele.
Ze względu na znaczenie motywacji uczenia się, każda diagnoza powinna być
zaprezentowana uczniowi. Podkreślenie jego samodzielności w uzyskiwaniu osiągnięć
poznawczych i motywacyjnych jest właściwą strategią wychowawczą.
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Szkolne i pozaszkolne
formy kształcenia zawodowego
- rzeczywiste problemy i wyzwania.
Danuta Oleksiak

Poziom wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych współczesnego człowieka determinowany jest
szybkimi zmianami w procesie pracy. W następstwie tych zmian wzrastają wymagania kwalifikacyjne
i kompetencyjne, jakie stawia się pracownikom i kandydatom do pracy.
Dlatego tak ważne jest kształtowanie zdolności jednostki do „bycia zatrudnionym”
oraz umiejętności do utrzymania zatrudnienia. To jedna z najważniejszych kwestii
polityki społeczno – gospodarczej polskiego rządu, zawarta m.in. w Strategii rozwoju
edukacji na lata 2007-2013 czy też Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013
(którego składową jest Krajowa Strategia Zatrudnienia). Jednakże nie tylko przyjęte
do realizacji programy czy strategie stanowią o konieczności podjęcia radykalnych
działań na rzecz przygotowania społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych, do wymagań stawianych przez rozwijającą się gospodarkę rynkowa. Ważna jest także
pogłębiająca się konkurencyjność zasobów pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym
i globalnym. Konsekwencją tej sytuacji jest podjęcie przez kraje członkowskie Unii
Europejskiej, w tym Polski, działań ukierunkowanych na:
poprawę jakości i efektywności systemów edukacji w Unii Europejskiej wobec
nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy i zmieniających się metod
i treści nauczania-uczenia się,
ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną
zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia
utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak również aktywności
obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej,
otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością
lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań
1
społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji .
Bez wątpienia powyższe wytyczne ukazują drogę do poprawy efektywności
kształcenia zawodowego, a w konsekwencji – powinny wpłynąć na konkurencyjność
gospodarczą Polski na tle innych krajów członkowski UE (i nie tylko). Ponadto są
zgodne ze Strategią Lidzbońską, a obecnie z nową strategią polityczną „Europa 2020
na rzecz wspierania wzrostu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej”. Zgodnie
z powyższym, „europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia w okresie
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do roku 2020 powinna opierać się na strategicznych ramach obejmujących całość
systemów kształcenia i szkolenia i powinna mieć na względzie proces uczenia się przez
całe życie. Uczenie się przez całe życie należy uznać za kluczową zasadę leżącą
u podstaw całych ram współpracy, które mają objąć uczenie się we wszystkich
kontekstach – formalnym, pozaformalnym i nieformalnym – i na wszystkich
poziomach: od edukacji elementarnej przez naukę szkolną po szkolnictwo wyższe,
2
kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się dorosłych” . Konkretne ramy
współpracy należy nakierować na cztery poniższe cele:
podejmowanie kształcenia ustawicznego i mobilności,
poprawę jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia,
promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej,
zwiększenie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.3
Osiągnięciu wskazanych powyżej celów i wytycznych sprzyja w Polsce intensyfikacja
działań zmierzających do poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego poprzez
tworzenie możliwości ściślejszego powiązania tego kształcenia z potrzebami rynku
pracy i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wynikiem realizacji podjętych
przez nasz rząd zobowiązań jest m.in. wdrożenie od 1 września 2012 r. kolejnych już
zmian organizacyjnych i programowych w obszarze kształcenia zawodowego:
1. Obowiązuje nowy model szkolnictwa zawodowego na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej i edukacji dorosłych. Obejmuje on:
trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,
czteroletnie technikum,
szkołę policealną, dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianach ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) zaprzestaje się także
naboru do liceum profilowanego dla młodzieży i dorosłych, technikum dla dorosłych
oraz od roku szkolnego 2013/2014 – naboru do technikum uzupełniającego.
Ponadto, od roku szkolnego 2012/13 nauka w liceach ogólnokształcących,
technikach i zasadniczych szkołach zawodowych jest powiązana z nauką w gimnazjach.
Ogólnokształcące treści kształcenia, których naukę rozpoczęto w gimnazjum będą
kontynuowane w pierwszych latach nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W technikum
i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie mają do opanowania te same zagadnienia
z kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym co uczniowie w pierwszej klasie
liceum. Dzięki takim zmianom absolwenci zasadniczych szkół zawodowych , aby
uzyskać wykształcenie średnie, mogą kontynuować naukę w liceach
ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od klasy drugiej.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra kształcenia
zawodowego i ustawicznego, w skład którego wejdzie szkoła zawodowa i Centrum

Kształcenia Praktycznego (lub inna baza kształcenia praktycznego). Oczekuje się także,
że w składzie „centrum” będzie funkcjonować liceum ogólnokształcące. Należy dodać,
że „centra, oprócz kształcenia szkolnego, prowadzić będą kwalifikacyjne kursy
zawodowe oraz podejmą działania w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej.
Do zadań tej placówki należy także współpraca z pracodawcami i organizacjami
pracodawców.4
3. Obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.5 Zawiera ona
przepisy przejściowe regulujące sytuacje prawną osób, które rozpoczęły
kształcenie na podstawie dotychczasowych przepisów prawnych, a także
wyróżnia kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów
na poziome zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.
Kwalifikacje określają zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych
i społecznych, wskazanych w podstawie programowej kształcenia w danym
zawodzie. Każda z kwalifikacji będzie oddzielnie potwierdzana w procesie
kształcenia w systemie egzaminów zewnętrznych. Dodajmy, że Rozporządzenie
MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębnia
łącznie 200 zawodów, w tym 252 kwalifikacje. Opisane w tym dokumencie
zawody otrzymały sześciocyfrowe symbole, zgodnie z klasyfikacją zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy. Pojawiły się także nowe zawody, nazwy
innych zostały zmienione, jeszcze inne połączono, pogrupowano, a niektóre
wykreślono.
4. W szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonuje nowa obudowa programowa
kształcenia ogólnego i zawodowego (podstawa programowa kształcenia ogólnego
oraz kształcenia w zawodach). Reforma programowa wprowadza korelację
kształcenia ogólnego z kształceniem zawodowym obejmującym także
kompetencje kluczowe. Zgodnie z założeniami MEN - obie podstawy programowe
mają się wzajemnie uzupełniać w dążeniu do celu, jakim jest zapewnienie
absolwentom możliwości dalszego kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.
Co ważne – podstawa programowa kształcenia w zawodach napisana jest
„językiem” efektów, stanowi zatem jednocześnie standard wymagań
egzaminacyjnych.
5. Programy nauczania dla zawodów, uwzględniające wszystkie elementy podstawy
programowej kształcenia w zawodach, mogą przybierać, tak jak dotychczas,
układ treści o strukturze przedmiotowej lub modułowej. Przypisana dla każdego
zawodu minimalna liczba godzin kształcenia dla efektów wspólnych dla
wszystkich zawodów i efektów dla obszaru kształcenia oraz dla kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie jest podstawą konstruowania przez szkoły
ramowych planów nauczania dla poszczególnych zawodów.
6. Organizację kształcenia zawodowego regulują nowe ramowe plany nauczania
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie
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ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Wprowadzone zmiany,
to między innymi:
w miejsce tygodniowego wymiaru godzin w cyklu kształcenia na poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne zostały określone minimalne liczby godzin
przeznaczone na te zajęcia w całym cyklu kształcenia,
określono tygodniowy obowiązkowy wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w poszczególnych klasach poszczególnych typów szkół;
wprowadzono minimalną liczbę godzin w cyklu kształcenia na kształcenie
zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne.
7. Publiczne i niepubliczne szkoły zawodowe, ośrodki i placówki (CKU, CKP, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego), a także instytucje rynku pracy
realizujące zadania edukacyjne (np. OHP) oraz podmioty prowadzące działalność
oświatową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mogą
organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodne z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego i podstawą programową kształcenia w zawodach.
Zakłada się, że ta forma kształcenia będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju
ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem
dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia
swych szans na rynku pracy.
8. Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przeprowadzały egzaminy potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe lub – w przypadku egzaminu przeprowadzonego w zakresie
jednej kwalifikacji –świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Uczniowie (słuchacze) szkół prowadzących kształcenie zawodowe w trakcie nauki
w szkole będą uzyskiwali świadectwa potwierdzające poszczególne kwalifikacje
w zawodzie, po zdaniu egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne. Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectw potwierdzających
wszystkie kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymają dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem opisującym nabytą wiedzę,
umiejętności i kompetencje.
Oprócz powyższego, szkoły zawodowe muszą także realizować nowe zadania
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
Wdrażanie zmian w szkolnictwie zawodowym – rzeczywiste problemy
Opisane powyżej zmiany w kształceniu zawodowym w sposób bezpośredni wpłynęły
na konieczność przeformułowania dotychczasowej organizacji pracy szkół, przyniosły

także szereg nowych problemów, z którymi radzić muszą sobie dyrektorzy i kadra
pedagogiczna. Niektóre z nich opisano poniżej.
Problem 1. Trudności w opracowaniu programu nauczania dla zawodu
ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego do realizacji zadań zawodowych
zgodnych z oczekiwaniami pracodawców.
Problemy, na jakie napotykają nauczyciele kształcenia zawodowego podczas
opracowywania programu nauczania dla zawodu odpowiadającego wymogom
prawnym, potrzebom i możliwościom uczniów, a także oczekiwaniom pracodawców
są wielorakie i złożone. Można by powiedzieć, że nauczyciele mogą skorzystać
z gotowych programów publikowanych na stronie np. Krajowego Ośrodka Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Owszem, byłoby to dla wielu szkół dobre wyjście,
gdyby nie fakt, iż bardzo wiele programów opublikowano w czasie, gdy szkoły
posiadały już własne ramowe plany nauczania i zatwierdzony przez organ prowadzący
arkusz organizacyjny, a co za tym idzie – własną koncepcję przedmiotów lub modułów.
Ponadto rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
do użytku szkolnego podręczników zatwierdzone zostało 21 czerwca 2012 r., co
oznacza, że szereg programów napisanych było dużo wcześniej niż akt prawny
regulujący wymagania w stosunku do programu. W związku z powyższym liczne
zespoły nauczycieli kształcenia zawodowego podjęły się zadania opracowania
własnego programu nauczania dla zawodu. I tu pojawiły się problemy:
Nadal niewielka grupa nauczycieli posiada przygotowanie merytoryczne do pisania
programów nauczania lub też doświadczenie w tej dziedzinie.
Okres, jaki minął od zatwierdzenia przez MEN podstawy programowej kształcenia
w zawodach (07 luty 2012 r.) do wskazanych przez dyrektorów terminów
opracowania programu, często był tak niewielki, iż uniemożliwiał nauczycielom
gruntowne zapoznanie się z podstawą, wypracowania własnej koncepcji kształcenia
w danym zawodzie, analizy wymagań, jakie powinna spełniać szkoła realizująca
kształcenie w zawodzie.
Brak konsekwencji w zapisywaniu efektów w podstawie programowej (raz dalece
zoperacjonalizowane, raz bardzo ogólne) utrudnia właściwe zobrazowanie sylwetki
absolwenta – jego wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalno - społecznych.
Ponadto ta lakoniczność zapisów niektórych efektów kształcenia budzi niepokój
nauczycieli, którzy tracą pewność co do prawidłowości dokonanych w programie
uszczegółowień.
Do 21 czerwca 2012 r. obowiązywało rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z 08 czerwca 2009 r.
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Dyrektorzy szkół zawodowych, którzy polecili nauczycielom opracowanie programu
jeszcze przed wakacjami powoływali się na rozporządzenie z 2009 r. i na podstawie
tego rozporządzenie nauczyciele te programy tworzyli. Skutkiem zmiany prawnej
w czerwcu 2012 r. nauczyciele, którzy opracowali już program musieli w wakacje
na nowo rozpocząć nad nim pracę, aby dostosować materiał do aktualnie
obowiązującego prawa.
W związku z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prawodawca
wymaga, aby w programach nauczania przy „opisie sposobów osiągnięcia
uszczegółowionych efektów kształcenia, uwzględniać możliwości indywidualizacji
pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów”6. Nauczycielom trudno spełnić
to wymaganie w momencie, gdy w czasie opracowywania programu nie znają
jeszcze uczniów (ich możliwości, dysfunkcji, problemów, oczekiwań), do których
program ma być skierowany. Dlatego pracę nad programem zespoły nauczycieli
często kończą w okresie, kiedy już trwa kształcenie w danym zawodzie, tj. we
wrześniu czy tez październiku danego roku szkolnego.
Zgodnie z art. 22a pkt.2 ustawy o systemie oświaty7 „nauczyciel przedstawia
dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania
przedszkolnego lub program nauczania”. Ponadto w rozporządzeniu MEN z dnia 24
marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
czytamy, że „do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu
dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły”8. Pozostaje więc
pytanie: Kto ma taki program napisać i przedstawić dyrektorowi, jeśli w klasach
wielozawodowych młodociani pracownicy nie realizują w szkole nauczania
teoretycznego i praktycznego, a zatem w szkole nie ma nauczycieli-specjalistów
w zakresie danego zawodu?
Pozostaje jeszcze wiele pytań, na które trudno dziś nauczycielom i dyrektorom szkół
zawodowych znaleźć odpowiedź, np. Jak opracować program nauczania, aby był
dobrze powiązany z wymaganiami rynku pracy, skoro rynek ów jest tak niestabilny,
a pracodawcy nie są współautorami programów? Jak zapewnić udział pracodawców
i instytucji rynku pracy w tworzeniu programu? Czy realizacja wdrożonego w szkole
program nauczania dla zawodu na pewno sprzyjać będzie gruntownemu
przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, a w konsekwencji - spełni oczekiwania pracodawców?

Problem 2. Brak podręczników dostosowanych do nowej podstawy kształcenia
w zawodach, tym bardziej do przedmiotów zawodowych.
Od wielu lat wydawnictwa szkolne i branżowe nie nadążają w przygotowaniu
podręczników szkolnych wspomagających kształcenie w zawodach. Wprowadzona
od września 2012 r. nowa podstawa programowa problem ten jeszcze nasila. Niewiele
pomoże w tym względzie fakt, iż „do roku szkolnego 2014/2015 włącznie w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży, technikach dla młodzieży i szkołach
policealnych, w klasach, w których stosuje się podstawę programową kształcenia
w zawodach, mogą być stosowane podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach wpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach
uwzględniających dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach”9. Brak podręczników wymusza na nauczycielach dodatkową pracę,
polegającą na samodzielnym tworzeniu materiałów zastępujących ten jakże ważny
środek w procesie dydaktycznym. Biorąc pod uwagę fakt, iż podręczniki pełnią funkcje
informacyjną, badawczą, transformacyjną, samokształceniową, kontrolno-oceniającą
i autokreatywną10, to ich brak w szkołach zawodowych utrudnia uczniom proces
przyswajania zupełnie nowych treści kształcenia, samodzielną naukę, a także nie
wspomaga procesu kształcenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Problem 3. Nauczanie zawodu w szkole mimo niespełnienia przez nią wskazanych
w podstawie programowej warunków kształcenia
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkoła która proponuje
edukację w wybranym zawodzie, musi spełniać warunki kształcenia określone w
podstawie programowej kształcenia w zawodach. W ostatnich latach zauważamy
wzrost nakładów na modernizacje i doposażenie szkół zawodowych w środki
technodydaktyczne. Nadal jednak pozostaje bardzo wiele szkół, których wyposażenie
dawno przestało spełniać swoją rolę edukacyjną. Mimo czasem archaicznego wręcz
wyposażenia sal i pracowni, a także braku współpracy szkoły z nowoczesnymi
przedsiębiorstwami, które rekompensowałyby braki wyposażenia szkolnego, wiele
szkół zawodowych otrzymało zgodę na kształcenie w wybranych zawodach.
Konsekwencje takiej sytuacji mogą być następujące:
uczniowie będą mieli problemy ze spełnieniem wymagań egzaminacyjnych, które
określa podstawa programowa w opisanych efektach kształcenia oraz warunkach,
w których efekty te mogą być przez uczniów osiągane,
pracodawcy nie chcą zatrudniać absolwentów szkół, którzy nie potrafią wypełniać
zadań zawodowych na nowoczesnym stanowisku pracy,
państwo traci pieniądze na utrzymanie i szkolenie bezrobotnych absolwentów szkół.
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Oczywiście na przedstawioną kwestię można spojrzeć jeszcze z drugiej strony. Otóż
problem niedofinansowanych, słabo wyposażonych szkół zawodowych dotyka często
placówek peryferyjnych, niewielkich, niejednokrotnie oddalonych o wiele kilometrów
od większych aglomeracji miejskich. Bywa, że mamy do czynienia z jedyną w okolicy
szkołą ponadgimnazjalną. Jest to zatem miejsce, do którego często trafiają uczniowie
z biedniejszych środowisk. Dla wielu uczniów jest to jedyna szansa na kontynuację
nauki i spełnianie obowiązku szkolnego.
Problem 4. Trudności związane z planowaniem pracy nauczycieli w szkole (lub
placówce) i jednocześnie na organizowanych przez nią kwalifikacyjnych kursach
zawodowych
Od 1 września 2012r. podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej
szkoły, oprócz zajęć edukacyjnych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz rewalidacyjnych, są zajęcia
prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych11. Zajęcia te mogą
odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej. Dyrektorzy szkół lub placówek, które
realizują zarówno zajęcia edukacyjne dla młodzieży oraz kwalifikacyjne kursy w formie
zaocznej napotykają problemy z obsadą nauczycieli kształcenia zawodowego w szkole
i jednocześnie na kursie. Otóż nauczycielom pracującym w weekendy, w ramach etatu,
należą się wolne dni w tygodniu. W sytuacji, kiedy nauczyciele pracują na pełen etat
w szkole (nawet półtora etatu), trudno znaleźć w tygodniu wolne dni, w których
mogliby nie przychodzić do pracy. W takim przypadku jawi się problem dezorganizacji
pracy szkoły, ustalanie zastępstw lub konieczność tzw. odrabiania zajęć przez uczniów.
Oczywiście dyrektorzy mogą zatrudnić dodatkowo osoby, które będą prowadziły
zajęciach wyłącznie na kursach. Należy jednak zauważyć, że kwalifikacyjne kursy
zawodowe są podstawową formą działalności szkoły i dyrektor w pierwszej kolejności
proponuje zajęcia na kursie zatrudnionym w szkole nauczycielom. Ponadto nie łatwo
jest znaleźć specjalistę w danej dziedzinie zawodowej chętnego do pracy w szkole lub
placówce. A jeśli to się uda – samorządy niechętnie zatrudniają dodatkowych
pracowników oświatowych.
Problem 5. Niewystarczające powiązanie kształcenia teoretycznego z praktyką
i potrzebami rynku pracy
Przygotowanie absolwentów do pracy, w tym dynamicznie zmieniającego się rynku
pracy wymaga kształtowania u uczniów umiejętności uniwersalnych,
ponadzawodowych, zwanych kluczowymi. Pojęcie to wiąże się z nowymi wymaganiami
wobec pracownika, od którego oczekuje się nie tylko umiejętności rozwiązywania

zadań typowych dla danego zawodu, ale jednocześnie umiejętności planowania,
realizacji i kontroli wyników swoich działań. Oprócz określonych kwalifikacji
zawodowych, pracodawcy oczekują także od pracowników umiejętności myślenia
matematycznego, przygotowania informatycznego, sprawnego posługiwanie się
językiem ojczystym i językiem obcym, umiejętności komunikacyjnych, rozumienia,
porządkowania, oceniania wartości i znaczenia informacji, samodzielności ich
wykorzystywania w działaniu, umiejętności rozwiązywania problemów i myślenia
analitycznego12.
Jak wskazują wyniki badań prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wśród ogółu przedsiębiorców absolwenci szkół zawodowych są, w ich opinii, dość
dobrze przygotowani do pracy zawodowej. Ponad połowa pracodawców uważa,
że absolwenci posiadają kompetencje do pracy w wybranym przez siebie zawodzie
i/lub wystarczającą wiedzę teoretyczną. Nieco mniejszy odsetek sądzi, że znają
najnowsze narzędzia i metody pracy. W przypadku oceny praktycznego przygotowania
absolwentów szkół zawodowych odnotowuje się już więcej opinii negatywnych niż
pozytywnych13. Badania opinii przedsiębiorców sugerują, że istniejące w szkołach
zawodowych warsztaty są źle wyposażone, nie tworzą warunków do praktycznej nauki
zawodu. Poszukując możliwości poprawy tego stanu rzeczy w Polsce, część ekspertów
wskazuje na korzyści, jakie mogą płynąć z konsekwentnego wprowadzania do systemu
edukacji tzw. kształcenia dualnego. W dualnym (przemiennym) systemie kształcenia
zawodowego uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole, a umiejętności
wykonywania zawodu na stanowiskach i w firmach pod kierownictwem instruktorów
i mistrzów. W tym systemie trzyletni lub czteroletni cykl kształcenia dzieli się
najczęściej na dwie równe części, zachowując zasadę, że praktyczna nauka zawodu
na stanowiskach pracy jest integralną częścią trzyletniego lub czteroletniego cyklu
kształcenia. Stosowane są różne systemy organizacji, np. tydzień w szkole – tydzień
na stanowiskach pracy, trzy dni w szkole – dwa na stanowiskach pracy14 itd. W polskim
systemie edukacyjnym funkcjonują już pewne elementy kształcenia dualnego,
np.. kształcenie w ramach rzemiosła czy zajęć praktycznych realizowanych przez
młodocianych pracowników w zakładach pracy. Wydaje się, że wzmocnienie tego
nurtu powinno stać się istotnym elementem reformowania szkolnictwa zawodowego,
szczególnie w obszarze kształcenia techników. Wymaga to jednak stworzenia
stosownych ram prawnych oraz większego zaangażowania pracodawców15. Jednakże,
jak pokazuje praktyka, takich ram prawnych wprowadzone od września 2012 r. zmiany
w szkolnictwie zawodowym nie objęły. Nadal kształcenie praktyczne techników
odbywa się głównie w pracowniach szkolnych lub laboratoriach. Natomiast praktyki
zawodowe, w zależności od zawodu, realizowane będą w okresie do 2 do 12 tygodni.
Trudno, aby w tak krótkim czasie praktyka zawodowa spełniła swój cel w postaci
pogłębienia wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności
zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Jeszcze mniej realne jest, aby w tym
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czasie przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność
pracy i współdziałania w zespole oraz poczucie odpowiedzialności za jakość pracy,
a także wdrożyć poszanowanie mienia i uczciwość zawodową. Wobec powyższego
należy mieć wątpliwości, czy poziom przygotowania praktycznego absolwentów szkół
zawodowych będzie satysfakcjonował pracodawców.
Problemów wynikających z wprowadzenia do szkoły zawodowej (w tak krótkim
czasie) szeregu zmian można by mnożyć. Wystarczy wsłuchać się w to, co mówią
nauczyciele, dokonać analizy opracowywanej przez nich dokumentacji określającej
kierunki działań dydaktyczno-wychowawczych, by zauważyć, że potrzeba jeszcze wiele
czasu na rzeczywiste przygotowanie się szkół do realizacji zadań nakreślonych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o europejskie programy i strategie.
Nie oznacza to, że powinniśmy zaniechać przebudowy programowej i organizacyjnej
polskiej szkoły zawodowej. Od dawna było wiadomo, że zmiany są konieczne
i nieuniknione. Teraz stały faktem. Niezbędne rozporządzenia i akty wykonawcze są
już podpisane, a dyrektorzy i nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby 1 września
2012 r. szkoły zawodowe rozpoczęły kształcenie w oparciu o znowelizowaną ustawę
o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. Ale tak naprawdę, to dopiero początek
zmian. W nauczycielach kształcenia zawodowego nie ucichły jeszcze emocje związane
z przeobrażeniami, jakim poddano polską szkołę zawodową w 2002 r. Wprowadzane
aktualnie zmiany sytuację tę pogłębiają. Nie wystarczy bowiem objąć dyrektorów
i nauczycieli programem szkoleń, jakie proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej
(np. projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”). Należy podjąć wysiłek
w celu rozpoznania rzeczywistego stosunku nauczycieli kształcenia zawodowego
do wprowadzonych zmian, problemów, jakich nie potrafią lub zwyczajnie nie mogą
rozwiązać. Dopiero wnioski z takiej diagnozy powinny stanowić podstawę do podjęcia
działań na rzecz przemodelowywania współczesnej szkoły zawodowej.

10. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1973. s. 111-112
11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianach ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2011 Nr 205, poz. 1206), art. 64. 1
12. Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego
Funduszu Społecznego? Przewodnik, MEN, Warszawa 2010, s.31.
13. Badanie funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. MEN. Warszawa 2011, s. 188
14. M. Kabaj, System kształcenia zawodowego oraz kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji
i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011, s. 48
15. J. Osiecka-Chojnacka, Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy, Infos Nr 16/2007, Biuro
Analiz Sejmowych, s. 3

1. MENiS. Narodowa Strategia Rozwoju Edukacji na Lata 2007-2013, s. 5
2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C119/3 z dnia 28.05.2009r. [IV. Zawiadomienia]
3. Tamże
4. Na podstawie: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianach ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2011 Nr 205, poz. 1206)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz.U. z 2012 Nr 2, poz. 7)
6. Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników, § 5. 1. pkt.2 lit.c
7. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wraz ze zmianami), art. 22a,pkt 2
8. MEN z dnia 24 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu , art..1 pkt
4 lit. b (Dz.U.2010.61.378)
9. Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników, § 35
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Współpraca dyrektora
z radą pedagogiczną szkoły.
Marzanna Tyburska
Rada pedagogiczna to organ szkoły, której zasady działania określa ustawa
o systemie oświaty a szczegółowe zadania – akty wykonawcze,czyli rozporządzenia.
Działa ona w każdej szkole zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli. W szkole
zatrudniającej mniej niż 3 nauczycieli tzw. filii, nauczyciele należą do rady pedagogicznej szkoły,której filia jest podporządkowana. Ministerstwo podaje typy szkół
i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną
organizację pracy.
1. Funkcjonowanie rady pedagogicznej zgodnie z ustawą
Uczestnicy rady pedagogicznej
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły, a oprócz tego zapraszani na jej niektóre posiedzenia przedstawiciele
rodziców, organizacji społecznych i uczniowskich.
W skład rady wchodzą także:
pracownicy zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej
nauki zawodu;
prowadzący prace wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach
zbiorowego zakwaterowania.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również uczestniczyć (z głosem doradczym)
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Odbywa się to na wniosek lub
za zgodą rady pedagogicznej.
Uwaga
Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania poruszanych na spotkaniu spraw, ponieważ może to doprowadzić
do naruszania dóbr osobistych uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

Warunki organizowania posiedzeń rad pedagogicznych.
Warunki i zasady organizacji rady pedagogicznej powinny znajdować się w regulaminie rady pedagogicznej i być znane wszystkim jej członkom (załącznik nr 1).
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zebrania są organizowane:
- przed rozpoczęciem roku szkolnego;
- w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów;
- po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
- w miarę bieżących potrzeb.
Mamy więc różne typy zebrań rady pedagogicznej, w zależności od celu np. klasyfikacyjną, podsumowująca, szkoleniową.
Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane;
- z inicjatywy dyrektora szkoły;
- z inicjatywy rady szkoły;
- z inicjatywy organu prowadzącego szkołę;
- z inicjatywy członków rady pedagogicznej (co najmniej 1/3);
- na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w obecności co najmniej połowy jej
członków, zwykłą większością głosów.
Posiedzenia są protokołowane i powinna być prowadzona księga protokołów (załącznik nr 2).
Uwaga
Protokołowanie to żmudna i odpowiedzialna funkcja. Często obarcza się nią
nauczyciela polonistę, ze względu na kompetencje, które posiada. Warto jest zmieniać
osoby protokołujące, aby równomiernie obciążać tą pracą nauczycieli.
2. Zadania przewodniczącego rady pedagogicznej
Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Nie może scedować tego
prawa na inną osobę.
Dyrektor przygotowuje spotkania rady pedagogicznej - określa termin i porządek.
Jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o dacie i temacie
przygotowywanej rady pedagogicznej.
Dyrektor prowadzi radę pedagogiczną, i dba o jej zgodność z zasadami ujętymi
w regulaminie rady.
Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
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Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał wymienionych w kompetencjach
stanowiących rady pedagogicznej jeśli jego zdaniem są niezgodne z przepisami
prawa. Powinien wtedy niezwłocznie powiadomić organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rada pedagogiczna może także wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela:
1. ze stanowiska dyrektora szkoły
2. z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
4. Efektywna praca w radzie pedagogicznej

Uwaga
Jeśli organ nadzorujący stwierdzi niezgodność uchwały (wskazaną przez dyrektora)
z przepisami prawa -zasięga opinii organu prowadzącego szkołę i uchyla uchwałę.
Jego decyzja jest ostateczna.
3. Zadania rady pedagogicznej wynikające z Ustawy
Ustawa o systemie oświaty określa dwie grupy zadań do realizowania przez radę pedagogiczną, są to tzw. kompetencje stanowiące ( związane z podejmowaniem uchwał
w określonych dziedzinach życie szkoły) oraz opiniowanie ( związane z wydawaniem
opinii w zakresie wskazanym ustawą).

Świadoma swojego potencjału twórczego rada pedagogiczna może nadać skuteczny
kierunek rozwoju placówce, wpływając na różnorodność i efektywność realizowanych
w danej szkole zadań. Sprzyja temu:
- wspólne uczenie się całej rady pedagogicznej tematów ponadprzedmiotowych,
wynikających ze specyfiki i organizacji pracy szkoły;
- indywidualny rozwój zawodowy każdego nauczyciela szkoły powiązany z koncepcją rozwoju placówki.
Budowanie świadomości zespołu poprzez planowe podnoszenie jego umiejętności
i wiedzy jest możliwe poprzez realizację doskonalenia.
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę
szkoły lub placówki;
- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole lub placówce po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły
lub placówki;
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
- projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
- propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Rada pedagogiczna przygotowuje także:
- projekt statutu szkoły lub placówki
- projekt zmian do statutu
- przedstawia projekty do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, uregulowało
problem finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadzając
określone prawem procedury. Określono rodzaj działalności doskonalącej, w zakresie
której dyrektor placówki może ubiegać się w organie prowadzącym o dofinansowanie.
Uwaga
Organa prowadzące szkoły i i placówki opracowują plan dofinansowania form
doskonalenia, na każdy rok budżetowy. Corocznie, w porozumieniu z dyrektorami,
ustalają specjalności i formy kształcenia oraz maksymalną kwotę dofinansowywania
określonych form.
Dyrektorzy szkół i placówek opracowują wieloletnie plany doskonalenia
zawodowego nauczycieli swojej szkoły lub placówki mając na uwadze:
- program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,
- plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
- wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których
mowa w & 2 ust 2, a więc:
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1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli,
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły
lub placówki,
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy
na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
Dyrektorzy w każdym roku szkolnym, w terminie do 30 listopada, składają wnioski
o dofinansowanie, przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia
oraz wymienionych w & 2 ust 1 i 2 form działalności samodoskonalącej nauczycieli
i szkoły, np.:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych
na danym terenie,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- szkolenie rad pedagogicznych.
Mocne i słabe strony szkolenia całej rady pedagogicznej
Dyrektorzy powinni być świadomi zalet i wad organizacji szkoleń rad pedagogicznych.
Mocne strony i wymierne korzyści to:
- oszczędność finansową (jedna kwota za szkolenie całej rady, często dzielona z inną
szkołą),
- oszczędność czasu ( prowadzący przyjeżdża do szkoły),
- wzrost odpowiedzialności za szkołę (wspólne wypracowywanie rozwiązań
i koncepcji),
- integracja zespołu,
- umiejętność pracy w różnych osobowościowo zespołach,
- wymiana doświadczeń pomiędzy członkami rady pedagogicznej,
- praca nad tematami rzeczywiście interesującymi określony zespół.
Słabe strony takich szkoleń, to:
- niewłaściwie wybrany temat szkolenia (z powodu braku lub nierzetelnie
przeprowadzonej diagnozy potrzeb),
- zmęczenie uczestników(z powodu konieczności organizacji spotkania po lekcjach,
a więc skończonej pracy),

- skomasowanie dodatkowych zadań w jednym czasie ( połączenie rady
szkoleniowej z omawianiem różnych spraw szkolnych).
Szkolenia rad pedagogicznych są przykładem jednego z dwóch modeli doskonalenia
zawodowego realizowanego w krajach europejskich. Zakłada on, że inicjatorem
doskonalenia danego nauczyciela jest pracodawca, który proponuje nauczycielowi
różne formy doskonalenia i decyduje o jego udziale.
Jeśli zachowane zostaną zasady, że dyrektor z wielką starannością podejdzie 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 formuła doskonalenia zawodowego nauczycieli , polegająca na szkoleniu rady
pedagogicznej, powinna przynieść efekty - służące budowaniu zespołu nauczycieli,
integrujących się ze szkołą.
5.Podsumowanie
Rolą dyrektora współczesnej szkoły jest budowanie zespołu, poprzez pełnienie roli
lidera –przywódcy. Parafrazując stwierdzenie Roberta Kwaśnicy, iż ,,Nauczyciel staje
się nauczycielem wykonując swój zawód” można powiedzieć podobnie o radzie
pedagogicznej, iż staje się radą pedagogiczną współpracując ze sobą.
6.Podstawy prawne:
1) Ustawa o Systemie Oświaty, z dnia 7 września 1991 r.Dz.U.2004.256.2572
(System Informacji Prawnej Lex ( 18/2009):
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r.
w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej
ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki(Dz.U.z 2001 r.
Nr 120,poz.1290).
3) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn.29 marca 2002, Dz.U. Nr
46 poz.430 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania tych środków,
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Załącznik Nr 1 Regulamin rady pedagogicznej
Załacznik Nr 2 Wzór protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczącej
inauguracji roku szkolnegoZałącznik Nr 1
Regulamin Rady Pedagogicznej

GIMNAZJUM NR ………. w ………….............................
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rady pedagogicznej opracowano na podstawie art. 43 ust 2 oraz art. 39 –
42 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( jednolity tekst: Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia uczniów, ich wychowania i opieki nad nimi.
3. W skład rady wchodzą:
a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący,
b) wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na rodzaj stosunku pracy i wymiar
czasu pracy.
4. W zebraniach Rady lub określonych punktach porządku mogą ponadto uczestniczyć
z głosem doradczym:
a) przedstawiciele rady szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego,
b) przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
c) pedagogiczny po uprzednim powiadomieniu dyrektora.
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek rady.
5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i rozstrzyga w zakresie wszystkich spraw,
które leżą w jej kompetencjach stanowiących lub opiniujących.
6. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady obowiązują
wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i tryb podejmowania uchwał ustala rada.
7. Rada może przyjąć stanowisko lub apel.
8. Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje jej zebrania. Jest odpowiedzialny
za powiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania
co najmniej 7 dni przed terminem poprzez zarządzenie (wywieszenie informacji
na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim), z wyjątkiem rady nadzwyczajnej
w nagłej potrzebie. Sekretariat szkoły powiadamia osoby nieobecne w pracy.
8. Nieobecność na posiedzeniu Rady nauczyciel ma obowiązek zgłosić u przewodniczącego. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu
bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela.
9. Materiały potrzebne na posiedzenie przygotowują członkowie rady lub zespoły
rady, zgodnie z dekretacją przewodniczącego.
§2
Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej
1. Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego nauczyciela.
2. Obecność na posiedzeniu Rady członkowie dokumentują podpisem na liście
obecności.
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3. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy
omawiany temat.
4. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich
decyzjach podejmowanych przez radę pedagogiczną.
5. Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo zabrać głos w sprawie i wniosek jego
może być przedyskutowany po zaaprobowaniu przez przewodniczącego rady.
6. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady
pedagogicznej.
7. Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych
w czasie posiedzeń rady.
8. Uchwały podjęte przez radę pedagogiczną obowiązują wszystkich członków rady,
niezależnie od indywidualnych opinii.
§3
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
1. Rada Pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym.
2. Przygotowanie posiedzenia rady pedagogicznej jest obowiązkiem
przewodniczącego.
3. Posiedzenia rady pedagogicznej prowadzone są przez przewodniczącego.
4. Przewodniczący rady pedagogicznej może zlecić członkom rady lub innym
pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie rady lub
poprowadzenie jej części.
5. Posiedzenia rady pedagogicznej są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa
członków rady (quorum).
6. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad w sekretariacie
szkoły nie później niż 10 dni po zakończeniu posiedzenia w celu ewentualnego
zgłoszenia poprawek.
7. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada na następnym posiedzeniu.
Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek zgłoszonych przez
uczestników obrad.
§4
Tryb podejmowania uchwał
1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków
2. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym przez podniesienie ręki.
3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący.
4. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez
członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Głosowanie tajne
przeprowadza wybrana przez radę 3-osobowa komisja skrutacyjna.

5. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych
głosów (suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”). Quorum wylicza się
na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.
6. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący i odnotowuje się go
w protokole
7. Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku
szkolnym.
8. Uchwała powinna zawierać następujące informacje:
a) tytuł, numer, datę i sprawę, której dotyczy,
b) podstawę prawną,
c) treść uchwały (w tym od kiedy obowiązuje i kto jest upoważniony do jej
wykonania).
9. Rada pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania.
Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.
10. Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.
11. Uchwałę podpisuje przewodniczący.
12. Uchwały rady znajdują się w sekretariacie szkoły.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane :
wpisu do księgi protokołów dokonuje protokolant do 10 dnia po odbyciu rady
pedagogicznej; protokół wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący
i protokolant; w księdze protokołów nie wolno odnotowywać żadnych uwag
pisemnych.
2. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, komputerowym, maszynowym lub
ręcznym pismem.
3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:
- listy obecności nauczycieli i zaproszonych gości,
- uchwały rady wraz z załącznikami,
- pisemne wystąpienia do protokołu,
- oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad,
- pisemne sprawozdania,
- protokoły klasyfikacyjne.
4. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),
porządek obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym główne tezy
wystąpień, podjęte uchwały i wyniki głosowań.
5. Książka protokołów winna zawierać:
- klauzulę - „księga zawiera ............... str. i obejmuje prace rady pedagogicznej
od dnia............. do dnia..................",
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- podpis dyrektora szkoły;
- księga winna być przesznurowana i opieczętowana.
6. Protokoły wypisane pismem komputerowym można przechowywać w formie
elektronicznej, odpowiednio je zabezpieczając (hasła dostępu). Oprócz wersji
elektronicznej protokół przechowuje się w wersji wydrukowanej.
7. Książka protokołów znajduje się pod nadzorem dyrektora i może być udostępniona
wyłącznie na terenie szkoły osobom do tego upoważnionym.
a) Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący.
b) Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się zgodnie z trybem art. 43 ust 2
Ustawy o Systemie Oświaty.
Regulamin rady pedagogicznej ustalono na posiedzeniu w dniu: …...............................

Załącznik Nr 2
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczącej inauguracji roku szkolnego
20...../20.....odbytego dnia 31 sierpnia 20.....
W posiedzeniu wzięło udział .......... Rady Pedagogicznej wg listy obecności
stanowiącej załącznik do protokołu.
Ustalono, ze kworum do podejmowania prawomocnych decyzji wynosi:............
Porządek rady:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia ...06. 20.. r.
(poprzednia)
2. Analiza liczbowa i procentowa wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny
20...../20.....
3. Analiza działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej szkoły
4. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego oraz testów sprawdzających
po klasie I i II. Przedstawienie wniosków.
5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
6. Uchwała Rady Pedagogicznej nr. ….../20...../20.... w sprawie warunków
klasyfikacji i promocji po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych.
7. Organizacja roku szkolnego 20../20.. ( kalendarz)
8. Dokumentacja szkolna.
9. Dopuszczenie do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.
10. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły na rok szkolny 20../20...
11. Sprawy różne.
Ad 1. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia ............. został zatwierdzony,
nie wniesiono żadnych uwag.
Ad 2. Pani wicedyrektor przedstawiła opracowaną przez dyrektora analizę liczbową
i procentową wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 20...../20......
Ad 3. Pani wicedyrektor przedstawiła analizę działalności dydaktycznej, zaś pani
psycholog przedstawiła analizę działalności wychowawczej i opiekuńczej
szkoły.
Ad 4. Członkowie Rady Pedagogicznej zostali zapoznani z wynikami egzaminu
gimnazjalnego (podanie wyników: kraj...... - część matematycznoprzyrodnicza:....... , to samo z częścią humanistyczną).
Nauczyciele odpowiedzialni za opracowanie wyników testów sprawdzających
przedstawili dokonane analizy oraz wypływające z nich wnioski.
Ad 5. Pani wicedyrektor przedstawiła wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego
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dyrektora szkoły z roku szkolnego 20...../20...... Należy:
- pracować nad poprawą frekwencji uczniów celem podniesienia efektów
kształcenia;
- dostosować wymagania edukacyjne do zaleceń zawartych w orzeczeniach
i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- podczas zajęć rozwijać umiejętności współpracy i pracy zespołowej opartej
na życzliwości, otwartości i akceptacji;
- dostrzegać postępy każdego ucznia, przekazywać informację zwrotną
motywująca do nadrobienia zaległości;
- promować uczniów szczególnie uzdolnionych;
- kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie;
- krzewić ideę wolontariatu;
- systematycznie monitorować miejsca sprzyjające zachowaniom agresywnym
wśród uczniów
Ad 6 Uchwala nr. ...../200....20.. z dnia 31. 08. ( w załączeniu)
Wychowawcy uczniów, którzy zdawali egzamin poprawkowy mają obowiązek
wypisać tym uczniom świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły.
Świadectwa te należy oddać uczniom 1.09.20..... roku. Świadectwa ukończenia
szkoły należy przygotować na dzisiaj na godzinę 14.00.Na świadectwach należy
wpisać uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.20.... roku. Należy także
uzupełnić arkusze ocen i dziennik lekcyjny.
Ad 7-8 Pani wicedyrektor przedstawiła kalendarz roku szkolnego ( zał.) oraz omówiła
sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Ad 9. Zastępca dyrektora dopuścił do użytku w szkole,w drodze zarządzenia,
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
Ad 10. Pani wicedyrektor omówiła nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły na rok
szkolny 2010/2011. Powołano komisję ds. ewaluacji wewnętrznej w obszarze
,,Procesy zachodzące w szkole”. W jej skład weszli: ewaluatorzy .........,
opracowanie graficzne........., koordynator.........
AD 11. Pani wicedyrektor przekazała informację z narady dyrektorów, która odbyła
się 30.08.20.. oraz wręczyła akty nadania awansu zawodowego nauczycielom
dyplomowanym. Pani ….. powiedziała o zasadach i kryteriach przyznawania
szkolnych stypendiów o charakterze socjalnym oraz o możliwości składania
wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas II
w ramach realizacji rządowego programu ,,Wyprawka szkolna”.
Przewodniczyła
….........................................

Zasady konstrukcji
pisemnych prac kontrolnych.
Krzysztof Błaszczak

Ocenianie jest jednym z najważniejszych obszarów w szkole. Budzi przy tym wiele emocji uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów
nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. Kontrola
osiągnięć ucznia powinna być systematyczna na każdej lekcji. Nauczyciel
powinien stosować różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
zależne od specyfiki przedmiotu, w tym i pisemne prace kontrolne [kartkówki –
wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ograniczone czasowo
5-15 min., sprawdziany - wiadomości i umiejętności z czterech i więcej lekcji
ograniczone czasowo do 25 minut, prace klasowe (testy działowe) – wyznaczone na całą jednostkę lekcyjną]. Nauczyciel powinien dążyć do tego, by każda
pisemna praca kontrolna była przygotowana na ocenę celującą z zakresu treści
podstawy programowej. Ucznia oceniamy za spełnienie wymagań, zgodnie
z zapisem w rozporządzeniu
Poniżej przedstawiam zasady opisane w trzech etapach, jakie należy
przestrzegać i stosować podczas konstrukcji testu, czy też każdej innej
kontrolnej pracy pisemnej, testu na egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy
czy sprawdzający.
ETAP I
Nauczyciel konstruując test powinien pamiętać by zamieścić w nim zadania
(polecenia) sprawdzające wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem wymagań
koniecznych, podstawowych, rozszerzających, dopełniających i wykraczających.
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O liczbie zadań i ich punktacji decyduje nauczyciel uwzględniając czas realny
na rozwiązanie zadań/poleceń (przykład zamieszczony w tabeli).

dopuszczającą. Oczywiście, uczeń ma prawo rozwiązywać wszystkie zadania,
a podczas sprawdzania i oceniania sumujemy wszystkie punkty jakie otrzymał
w całej pracy.
Tabela 2. Rozkład punktacji wg poziomu wymagań

Tabela 1. Punktacja zadań i poziom wymagań
Liczba punktów

Poziom wymagań

Zadanie 1

3

K

Zadanie 2

2

P

Konieczny

Zadanie 3

3

K

Zadanie 4

5

R

Zadanie 5

4

K

Zadanie 6

3

P

Zadanie 7

3

P

Zadanie 8

4

D

Zadanie 9

3

W

Nr zadania

RAZEM

30

Poziom wymagań

Liczba
punktów

%

%

K

10

33,3

60

Podstawowy

P

8

26,7

Rozszerzający

R

5

16,7

Dopełniający

D

4

13,3

Wykraczający

W

3

10,0

RAZEM

30

100

40

100

ETAP III
Kolejną czynnością w konstrukcji testu jest przeliczenie skali punktowej
na procentową z przełożeniem na stopnie, co przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Rozkład punktacji wg poziomu wymagań w przełożeniu na stopnie

ETAP II
Następnie sumujemy punkty w ramach poszczególnych wymagań i przeliczamy procentowo w stosunku do całkowitej sumy punktów, co przedstawia
tabela 2. Łączna liczba punktów z zadań z poziomu koniecznego i podstawowego powinna wahać się w przedziale pomiędzy 50 a 60%. Istotną rzeczą
w układaniu takiej pracy pisemnej jest to, żeby pamiętać o zachowaniu zasady,
by łącznie punktów z zadań w ramach poziomu koniecznego w pracy nie było
mniej niż 30%, a nawet próg ten powinien być przekroczony, dlatego by uczeń
nie musiał mieć całkowicie poprawnie wykonanych zadań z poziomu
koniecznego, żeby otrzymać ocenę pozytywną, w tym przypadku –

Nr zadania

Skala punktowa

Skala procentowa

Dopuszczający

9-14

30-49

Dostateczny

15-22

50-74

Dobry

23-25

75-84

Bardzo dobry

26-28

85-94

Celujący

29-30

95-100
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Mieć jasność w kwestii projektu.
Janina Meller

Ani świat, ani ty sam nie wiesz,
czego potrafisz dokonać,
dopóki nie spróbujesz.
Ralph Waldo Emerson

Planowanie pracy jest dla nauczyciela podstawową powinnością, bo jest
gwarantem przemyślanych i uporządkowanych działań zmierzających ku określonym celom. Nie może odznaczać się chaosem i przypadkowością, ponieważ
czas naszych zabiegów edukacyjnych jest ograniczony, a „obiekt”, jaki jest nam
powierzony, czyli uczeń, jest istotą dynamiczną, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i postrzeganym przez pryzmat dynamiki klasy.
Współczesny nauczyciel, to nie tylko dydaktyk, ale również animator działań
wykraczających poza ramy klasy i jednostek lekcyjnych. To autor, bądź
koordynator programów opartych na zaplanowanym działaniu uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, zwanych krótko projektami.
Forma podsumowania działań, realizowanych w ramach projektów
szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, niejednokrotnie interdyscyplinarnych i wykraczających poza podstawę programową, zwana zwyczajowo
i nieprecyzyjnie „imprezą”, dziś zyskała nowy wymiar i znaczenie.
Cały świat pracuje metodą projektu, nic więc dziwnego, że zadomawia się
ona na dobre również w polskiej oświacie. Od roku 2010 nową obowiązkową
formą organizacyjną pracy w gimnazjum jest projekt edukacyjny - element
powszechny i obowiązkowy dla każdego ucznia. Cóż niesie ze sobą nowego?
Pod wieloma względami jest spójny z metodą projektu, stosowaną już
w szkołach dość powszechnie, jednakże z punktu widzenia przepisów prawa
oświatowego (Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.) zawiera istotne
różnice . W projekcie edukacyjnym w gimnazjum:
obligatoryjnie biorą udział wszyscy uczniowie, a informację o udziale
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie
ukończenia gimnazjum,
uczeń jest głównym realizatorem projektu, a nauczyciel pozostaje jego
mentorem i konsultantem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem
projektu,
zespół uczniów ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastoso-

waniem różnorodnych metod (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r.); poszczególne zadania mogą być wykonywane
indywidualnie,
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniony
w kryteriach oceniania zachowania,
zakres tematyczny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści,
w odróżnieniu od projektów dotychczas realizowanych, nowa formuła
zakłada rozwiązanie przez uczniów konkretnego problemu.
zagadnienia, którymi mają zajmować się uczniowie, powinny być im
bliskie, życiowe, dotyczyć najbliższego otoczenia i mieć zastosowanie
w praktyce,
praca zespołu uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące
działania:
- wybranie tematu projektu i określenie problemów do rozwiązania
- określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
- wykonanie zaplanowanych działań
- publiczne przedstawienie rezultatów projektu
O sposobie realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum stanowi Rozporządzenie MEN, nie jest to jednak instrukcja, stąd wiele zagadnień związanych
z realizacją projektu w szkole pozostaje sprawą otwartą. To rady pedagogiczne
i dyrektorzy szkół muszą odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań
i znaleźć rozwiązania adekwatne do realiów swojej placówki.
Rodzaje (typy) projektów edukacyjnych
Podział projektów ze względu na „stopień swobody” (M.S.Szymański,
O metodzie projektów):
1. Projekt typu „róbmy cokolwiek” – tematykę podpowiada otaczająca
rzeczywistość i zainteresowania uczniów a celem jest kształcenie
umiejętności komunikacyjnych uczniów i związanych z rozwiązywaniem
problemów.
2. Projekt typu „realizujemy wytyczne programu nauczania” – tematyka
wynika z programu nauczania. Interesujące zagadnienia i problemy
rozwiązuje się metodą projektu z udziałem całej klasy (lub wszystkich klas
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równoległych). Poszczególne zespoły uczniów rozwiązują zadania w tzw.
„podprojektach”. Ten typ projektu bardzo dobrze wpisuje się w założenia
projektu gimnazjalnego.
3. Projekt typu „wykonujemy konkretne zlecenia” – wykonywany na zlecenie
zewnętrzne (placówka organizująca konkurs, inna szkoła, samorząd, firma,
organizacja) lub wewnętrzne szkolne (na planowaną uroczystość szkolną,
konkurs, przedsięwzięcie, kampanię). Odrębne zespoły projektowe
(np. reprezentujące różne szkoły lub klasy), pracują nad poszczególnymi
aspektami zagadnienia.
Podział projektów ze względu na zakres materiału kształcenia
(Opr. za A. Mikina, B. Zając):
1. Projekty przedmiotowe – tematyka obejmuje zakres jednego przedmiotu
2. Projekty modułowe – zawodowe, ukierunkowane na wykonywanie działań,
budowę urządzeń
3. Projekty interdyscyplinarne – międzyprzedmiotowe, integrujące wiedzę
z różnych przedmiotów
Podział projektów ze względu na cele:
1. Projekty badawczy – ma na celu zbadanie jakiegoś zjawiska lub zbadanie
stanu wiedzy na dany temat. Polega na zebraniu, opracowaniu i usystematyzowaniu informacji o jakimś zagadnieniu. Jego rezultatem są różnego
rodzaju opracowania, np. albumy, gry, wywiady, eseje i inne formy
literackie, foldery, monografie, przewodniki, rysunki, postery, diagramy,
fotoreportaże, filmy, prezentacje multimedialne, pokazy. Uczniowie
prezentują je w warunkach określonych przez instrukcję (kontrakt),
np. w klasie szkolnej lub na innym określonym forum publicznym.
2. Projekt techniczny – pozwala przyswoić podstawy wiedzy technicznej
i nowe technologie
3. Projekty biznesowe – dotyczą zarządzania i działalności gospodarczej
w realnych lub fikcyjnych firmach
4. Projekt działania lokalnego – polega na podjęciu jakiegoś działania w swoim
środowisku lokalnym (szkole, osiedlu, miejscowości, gminie). Rezultaty
działań lokalnych można zaobserwować w terenie, w miejscu dokonanych

zmian, natomiast przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych działań
może mieć miejsce podczas podsumowania projektu. Rezultaty działań,
przedsięwzięć można utrwalić za pomocą różnego rodzaju dokumentacji,
np. fotograficznej lub filmowej opatrzonej komentarzem i ich publikacji
w mediach.
Podział projektów ze względu na formę pracy uczniów:
1. Projekt jednorodny- wykonywane w tym samym czasie i w tym samym celu
2. Projekt zróżnicowany – wykonywane przez uczniów w zróżnicowanym
czasie, służą realizacji różnych celów edukacyjnych wynikających np.
z podstaw programowych. Zrealizowane przez zespoły uczniów projekty,
prezentowane są w odpowiednim czasie na forum klasy lub dla zainteresowanej grupy adresatów.
Projekty można też podzielić ze względu na stopień samodzielności uczniów.
Pierwsze projekty uczniowskie powinny być w znacznym stopniu
ustrukturyzowane, gdyż uczniowie muszą się najpierw wdrażać do pracy
metodą projektu. Większą swobodę działania i samodzielność dają uczniom
projekty słabo ustrukturyzowane.
Co składa się na efektywność projektów edukacyjnych?
W projekcie edukacyjnym uczniowie uczą się przede wszystkim
współpracy, negocjowania , podejmowania decyzji, skutecznego
komunikowania się oraz współodpowiedzialności za wykonanie zadania.
Wykonując przyjęte zobowiązania indywidualne, rozwijają poczucie
osobistej odpowiedzialności za zadanie.
W projekcie uwzględnia się indywidualne potrzeby, zainteresowania
i uzdolnienia ucznia, co sprzyja jego rozwojowi i wzmacnia motywację
poznawczą.
Projekt pozwala integrować wiedzę szkolną i pozaszkolną; proces
nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem; przedmioty
nauczania.
Daje uczniom możliwość zaprezentowania się na forum publicznym
i wypowiadania się na temat pracy swojej i kolegów.
Praca w projekcie kształtuje i rozwija następujące umiejętności:
- Korzystania z różnych źródeł informacji
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU

8
62

7
61

- Operowania informacją (krytycznie i selektywnie)
- Podejmowania decyzji, samokontroli i oceniania
- Planowania i organizacji pracy
- Posługiwania się procedurą badawczą
- Dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów
- Wyrażania i prezentowania własnych opinii
- Sporządzania opracowań i sprawozdań
- Współdziałania z w realizacji zamierzonych celów i podjętych zobowiązań
- Rozwiązywania konfliktów
Kilka praktycznych uwag o przygotowaniu projektu.
Projekt edukacyjny, oparty na metodzie projektów, zakłada dużą samodzielność uczniów zarówno w fazie wyboru tematyki projektu, jak i sposobach jego
realizacji. Nauczyciel bardziej staje się dla swoich podopiecznych doradcą niż
ekspertem. Pozwala na swobodne działanie, poszukiwanie źródeł wiedzy
i realizację fascynacji uczestników projektu. Nie oznacza to braku kontroli nad
organizacją i realizacją projektu. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów i czuwa
nad jej dokumentowaniem. Należy pamiętać, że uczeń dopiero się uczy odpowiedzialnej pracy w zespole.
1. Wybór tematyki (zagadnień) do realizacji metodą projektu (A. Mikina,
B. Zając, „Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli
i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej).
a) analiza i wybór celów przedmiotowych (wymagań z podstawy
programowej), które można osiągnąć przez wykonanie zadań
projektowych
b) ustalenie czasu lekcyjnego i pozalekcyjnego koniecznego na realizację
projektu
c) skonsultowanie w gronie nauczycieli i podjęcie decyzji o realizacji
projektów międzyprzedmiotowych, klasowych, tematycznie spójnych
i interdyscyplinarnych
d) ustalenie z uczniami oczekiwań i końcowego efektu ich pracy
2. Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektów
a) zaznajomienie uczniów z zasadami pracy metodą projektów
b) zaprezentowanie uczniom przykładowej, dobrze wykonanej

dokumentacji projektu
c) przedyskutowanie zagadnień, które mogą stanowić problem badawczy
d) pozostawienie uczniom samodzielnego wyboru problemu, którego
rozwiązania chcą poszukiwać
e) sformułowanie celów w sposób zrozumiały dla uczniów (najlepiej
z udziałem uczniów)
3. Dobór grup projektowych
a) grupa powinna liczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 osób
b) uczniowie dobierają się w grupy według własnych preferencji
c) uczniowie wypracowują, a następnie spisują zasady pracy i ustalają
relacje interpersonalne w zespołach, np.:
- Dyskutujemy, ale nie przekrzykujemy się (jeden mówi naraz)
- Słuchamy innych, to oni też nas wysłuchają
- Najpierw się dogadajmy i ustalmy plan działania
- Odkrywamy karty: Co mogę i powinienem wykonać w projekcie?
- Rozsądnie i sprawiedliwie dzielimy się zadaniami
- Upewnijmy się, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi?
- Nie wyśmiewamy się z żadnego pomysłu
- Pozwalamy działać indywidualnie, ale zmierzamy do wspólnego celu
- Jesteśmy słowni i pracujemy zgodnie z planem
- Nie zostawiamy wszystkiego na ostatnią chwilę
- Nie działamy na szkodę projektu
- Wspieramy się i jesteśmy dla siebie mili
d) zespół wyłania spośród siebie lidera – koordynator prac zespołu i osoba
do kontaktów z nauczycielem prowadzącym projekt.
4. Skonstruowanie przez zespół uczniów i nauczyciela schematu dokumentu,
wstępnie opisującego projekt (opis, konspekt) zawierającego takie
elementy jak:
a) Temat projektu (problem, którym zespół się zajmie) i uzasadnienie
wyboru
b) Cel projektu
c) Zagadnienia do przemyślenia i zadania do wykonania
d) Czas trwania projektu
e) Propozycje termin i formy prezentacji publicznej
f) Kryteria i sposób oceny projektu
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Aby uczniowie sprawnie poradzili sobie z ustaleniem celu i zakresu zadań
projektowych, warto zadać im kilka kluczowych pytań, np.:
a) Dlaczego przystępujemy do projektu i co ma przynieść jego realizacja?
b) Jak zorganizujemy pracę w zespołach?
c) Ile czasu potrzebujemy na realizację wszystkich zadań?
d)Jakich spodziewamy się rezultatów? Cz są realne?
e) Kto będzie nas wspierał? Do kogo i po jaką pomoc się udamy?
f) Jakie zewnętrzne warunki muszą być spełnione?
g) Jakie czekają nas koszty realizacji? Kto będzie partnerem finansowym
projektu?
5. Sposób dokumentowania pracy nad projektem
Zgodnie z ustaleniami MEN, uczniowie realizujący projekt edukacyjny,
rozwiązują problemy w czterech etapach. Etap pierwszy (wybranie tematu
projektu i określenie problemów do rozwiązania) i drugi (określenie celów
projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji) wymagają od nauczyciela
i od ucznia umiejętności opracowania dokumentacji projektu. Nie ma jednolitego i obligatoryjnego wzoru dokumentów, tak jak nie ma konieczności
opracowywania ich każdorazowo.
W przypadku małych i krótkich projektów realizowanych na jednej lekcji
lub też w formie pracy domowej, nie ma potrzeby zawierania kontraktu
i tworze-nia karty projektu. Porozumienie między nauczycielem a uczniami
odbywa się wówczas w formie ustnej, na podstawie jasnych i krótkich
komunikatów.
Projekty realizowane w dłuższych ramach czasowych, rozpisane na wiele
grup zadaniowych, interdyscyplinarne, międzyklasowe i międzyszkolne
muszą być „opisane” w odpowiednich dokumentach. Jakiś sposób
dokumentowania pracy nad projektem służy uporządkowaniu i usprawnieniu prac projektowych, a ponadto ułatwia opiekunowi projektu
monitorowanie pracy uczniów.
Zatem od czego zacząć? Realizatorzy projektu wybierają formę i miejsce
gromadzenia informacji, materiałów, wyników badań, zestawień, itp.
Do wyboru, zarówno dla zespołu projektowego jak i opiekuna projektu,
może to być tradycyjna teczka projektu, segregator lub dokumentacja
elektroniczna.
Teczką zespołu opiekuje się lider. Na jej zawartość mogą się złożyć:
a) Imienne karty pracy z zadaniami danego ucznia

b) Dziennik projektu
c) Raporty ze spotkań zespołu
d) Zebrane materiały
e) Dokumentacja pracy badawczej
Podobnie jak dla uczniów, również dla opiekuna projektu, teczka jest
dobrym sposobem gromadzenia i zabezpieczenia dokumentacji. Przed konsultacjami i spotkaniami z grupami realizującymi projekt należy zapoznać
się z zawartością teczki. Teczka projektu przyda się również w etapie oceny
projektu, a po jego zakończeniu może trafić do biblioteki szkolnej.
6. Określenie efektu finalnego i ustalenie kryteriów oceny projektu
Nauczyciel ustala z uczniami realizującymi projekt zawartość (elementy)
i formę dokumentacji projektu. Najczęściej jest to karta projektu i sprawozdanie, czasami raport lub wykonane przedsięwzięcie, przeprowadzone
działanie.
Opiekun projektu planuje i uzgadnia z uczniami takie formy kontroli, aby
wszyscy realizatorzy projektu mogli się wykazać umiejętnościami,
pomysłowością, kreatywnością, przydatnością w zespole, efektami pracy
i ich prezentacją. Jedną z najistotniejszych zalet metody projektu
edukacyjnego jest ocenianie kształtujące w czasie trwania projektu, a nie
tylko ocena efektu końcowego. Dlatego też należy poinformować uczniów,
że poza efektem końcowym ocenie podlega proces tworzenia projektu
i sposób jego realizacji. Uczniowie powinni także otrzymać jasny
komunikat, jaki standard powinna osiągnąć ich praca nad projektem,
aby został on zaliczony, a jego temat wpisany na świadectwo ukończenia
gimnazjum. Jeśli nauczyciel ustalił z uczniami, że uczestnicy projektu
otrzymają oceny z przedmiotu lub przedmiotów (projekty zawierające
wymagania z podstawy programowej), to musi również określić kryteria
oceny pracy nad projektem. Kryterialne ocenianie przydaje się również
w przypadku projektów ponadprzedmio-towych i może być przedyskutowane z uczniami w celu wzmocnienia ich poczucia odpowiedzialności
za podjęte zobowiązania. Jednym z elementów oceny powinna też być
samoocena.
Przykłady kryteriów uniwersalnych:
a) Realizacja założonych zadań w poszczególnych etapach projektu
b) Oryginalność, autorski charakter koncepcji projektu
c) Rzetelność, walory merytoryczne
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d) Aktywność i współpraca w zespole
e) Innowacyjność rozwiązania problemu
f) Rodzaj, metody i dowody badań
g) Struktura i zawartość merytoryczna sprawozdania (dokumentacja)
h) Sposób prezentacji
i) Samodzielność
j) Terminowość
k) Inne
Aby usprawnić ocenianie warto ustalić terminy składania sprawozdań
z realizacji poszczególnych etapów projektu i spotkań z grupami w pełnym
składzie.
7. Zawarcie kontraktu
W fazie planowania projektu nauczyciel zawiera z uczniami i spisuje kontrakt
(nazywany też instrukcją), czyli rodzaj umowy jasno i precyzyjnie
określającej warunki realizacji projektu.
Kontrakt powinien zawierać:
a) Temat projektu
b) Cele projektu
c) Zadania dla zespołów
d) Czas realizacji zadań
e) Terminy konsultacji
f) Termin zakończenia
g) Termin, miejsce i formę prezentacji projektu
h) Konsekwencje niedotrzymania terminów
i) Nazwiska realizatorów projektu i ich podpisy
j) Datę zawarcia kontraktu
k) Podpis nauczyciela – opiekuna projektu
Jeśli projekt wymaga wsparcia finansowego, należy ustalić partnerów i źródła
finansowania.
8. Ustalenie harmonogramu działań
Dobrze rozpisany harmonogram działań jest szkieletem całego projektu,
„planem dobrej roboty” (T. Kotarbiński). Przygotowują go uczniowie,
konsultują z nauczycielem i dopiero po uzyskaniu jego akceptacji ustalają
szczegóły planu pracy. Dla projektów, nad którymi pracuje kilka zespołów,
należy opracować wspólnie ogólny harmonogram z podziałem na poszczególne

zespoły. Harmonogram może mieć różną formę, jednakże w praktyce sprawdza
się tabela, uwzględniająca wszystkie, lub wybrane elementy spośród
wymienionych poniżej:
a) Czynności, zadania szczegółowe zespołu
b) Osoby odpowiedzialne
c) Metody i formy realizacji zadań
d) Terminy wykonania zadań
e) Uwagi do poszczególnych zadań
f) Ewentualne koszty wykonania zadania
g) Rezultaty działania
h) Rola nauczyciela (konsultacje, ocena)
Realizacja projektu edukacyjnego
- zadania nauczyciela (opiekuna projektu) i uczniów
Zadanie

Nauczyciel

Uczeń

Wspólnie

1

Zapoznaje uczniów z
metodą projektu i szkolnym regulaminem
projektów edukacyjnych. Przedstawia
propozycje tematów.

Zapoznaje się z zasadami pracy w projekcie.
Wybiera projekt, w którym chce uczestniczyć
lub występuje z własną
propozycją projektu.

Doprecyzowanie
tematu ( nazwy)
projektu i określenie
problemu (ów) do rozwiązania.

2

Przyjmuje propozycje
Zapisuje się do zespołu
składu osobowego
realizującego dany
zespołów lub sam ustala projekt.
składy zespołów.

Ostateczne skompletowanie zespołów
realizujących projekt.

3

Przygotowuje wzory
Zapoznaje się z dokudokumentacji: kontrakt, mentacją , co potwierkarta projektu.
dza swoim podpisem
w kontrakcie i karcie
projektu.

Opracowanie celów
projektu, spisanie
kontraktu i ustalenie
harmonogramu
działań.
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Zadanie

Nauczyciel

Uczeń

Wspólnie

Sporządza kartę
Ustala zakres działań
projektu, umieszcza
w swoim zespole
projekt w wykazie
zadaniowym.
projektów edukacyjnych, informuje wychowawcę o projektach
realizowanych w klasie.

Ustalenie zasad
komunikowania się
między zespołami
i członkami zespołów
oraz miedzy uczniami
a opiekunem projektu.

5

Udziela konsultacji
w zakresie doboru
materiałów i selekcji
źródeł informacji.

Spotykanie się na
konsultacjach grupowych i indywidualnych
(5-9).

6

Śledzi postęp pracy
Podejmuje się
nad projektem i w razie konkretnego zadania
potrzeby udziela
w zespole i je realizuje.
wskazówek.

7

Wspiera uczniów
Wykonuje zadania
i motywuje do poszuki- zgodnie z przyjętym
wania rozwiązań proble- harmonogramem.
mów. Udziela konsultacji

4

8

9

Poszukuje informacji,
gromadzi je, selekcjonuje; zaopatruje się
w niezbędne pomoce

Konsultuje z uczniami
Przygotowuje
miejsce, formę i techni- prezentację.
kę prezentacji. W razie
potrzeby pomaga
w organizacji.

Proponuje uczniom
formę samooceny.

Ocenia projekt i swój
wkład pracy na rzecz
projektu.

Porozumienie w sprawie warunków i adresatów prezentacji (np.
zaproszenie gości,
ekspertów, rodziców
itp., wynajęcie sali,
sceny, sprzętu).

Zadanie

Nauczyciel

Uczeń

Wspólnie

Prezentuje projekt.

10

Uczestniczy w prezentacji i ocenie projektu.
Uzupełnia informacje
w karcie projektu.

11

Udziela wskazówek przy
sporządzaniu sprawozdania, raportu (w przypadku dużego projektu).

Pisze sprawozdanie lub Ewaluacja.
raport z realizacji
projektu, upowszechnia
go lub publikuje.

W etapie realizacji projektu odwołujemy się do spisanych wcześniej celów
i realizujemy je w działaniach rozpisanych w harmonogramie. Niekiedy konieczne jest przygotowanie instrukcji dla wykonawców poszczególnych zadań.
Przestrzegamy zasad podziału zadań i współpracy w zespole.
Krytycznym momentem w fazie realizacji dłuższego projektu jest spadek
motywacji, zagubienie się w gąszczu zadań, czy nagromadzenie się problemów,
przeciwności. Może wówczas nastąpić zniechęcenie się uczniów do dalszych
działań i załamanie się projektu. Aby nie dopuścić do zmarnowania szansy
edukacyjnej, jaką dla ucznia jest udział w projekcie, nauczyciel powinien
stosować działania wzmacniające i motywujące zespół, np.:
Często spotykać się z uczniami i wykazywać swoje zainteresowanie
projektem
Opiniować i doceniać dotychczasowa pracę uczniów
Systematycznie sprawdzać, co już zostało zrobione w projekcie
Służyć pomocą i wsparciem, gdy grupa tego potrzebuje
Promować projekt wśród rodziców, na forum szkoły i w środowisku
Motywować do starannego przygotowania prezentacji projektu
Przypominać o perspektywie oceny
Czuwać nad poprawnością relacji w grupie
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Publiczna prezentacja efektów projektu
Ostatnim działaniem w ramach projektu i jego zwieńczeniem jest publiczna
prezentacja efektów projektu. Decyzja o terminie, formie i adresatach
prezentacji końcowej powinna być podjęta w fazie planowania projektu
i zapisana w kontrakcie oraz karcie projektu. Wykonawcy projektu wraz
z opiekunem wybierają formę adekwatną do typu projektu, uwzględniając
adresatów swojej prezentacji. Uczniom zazwyczaj zależy na atrakcyjności
prezentacji, ponieważ chcą się wykazać nie tylko zdobytą wiedzą i umiejętnościami, ale także błysnąć talentem.
Szkoła może zaplanować w swoim planie organizacji roku szkolnego taką
formę prezentacji projektów, aby usatysfakcjonować wszystkich uczestników
projektów i całe szkolne audytorium. Niektóre placówki (głównie gimnazja),
po zapoznaniu się z zestawem projektów realizowanych w danym roku
szkolnym, decydują się na przeznaczenie dnia lub dni na uczniowskie
prezentacje projektów. Może to być np. festiwal projektów szkolnych, dzień
projektów lub projektowa sesja naukowa.
Inną praktyką jest zaplanowanie podsumowania projektów podczas
uroczystości i imprez tematycznych. Wówczas prezentacja projektu jest
szczegółowo zaplanowanym elementem tych przedsięwzięć.
Zdarza się, że wątpliwości budzi „publiczna” formuła prezentacji, czyli gdzie
i dla jakiego audytorium prezentowane są efekty końcowe projektu?
Miejsce prezentacji zazwyczaj jest uwarunkowane rodzajem projektu oraz
miejscem jego realizacji. Prezentacje mogą się odbywać w klasie szkolnej, auli,
sali widowiskowej, na scenie, w gabinecie specjalistycznym, na boisku,
w pomieszczeniach publicznych gminy, na wycieczce, podczas konkursu
w macierzystej placówce lub innej, do której zespół projektowy zaproszono.
Nie sposób wymienić tu wszystkich miejsc i okoliczności, w których może mieć
miejsce prezentacja projektu, jednak musi to być zdarzenie „dziejące się
w miejscu dostępnym dla wszystkich, odbywające się wobec świadków:
widoczne, oficjalne, jawne” (Mały Słownik Języka Polskiego, PWN).
Audytorium prezentacji projektów realizujących treści międzyprzedmiotowe,
wyznaczone ramami konkursu, wykraczające poza podstawę programową szkoły,
mogą stanowić wszyscy uczniowie szkoły z danego etapu edukacyjnego oraz

rodzice, społeczność lokalna i zaproszeni goście, grono pedagogiczne,
sponsorzy, uczniowie z innych szkół. Takie prezentacje mają ściśle określone
ramy czasowe i formę, ponieważ wpisują się w „całość” przedsięwzięcia.
Często są oceniane według znanego klucza.
W prezentacji projektów przedmiotowych uczestniczą uczniowie danej klasy
oraz klas równoległych z tego samego poziomu, członkowie kół
przedmiotowych zainteresowani projektem, zaproszeni na prezentację.
Atrakcyjność prezentacji ma wpływ na ocenę końcową projektu, ale jej nie
przesądza. Stosowanie środków audiowizualnych ułatwia prezentację, lecz nie
może stać się jedynym atutem projektu. Zainteresowanie tematyką projektu
ze strony obserwatorów prezentacji wzrasta wraz z pomysłowością i stopniem
angażowania odbiorców. Nie należy też odbiorców zanudzać odczytami,
długimi filmami, referatami, wykładami. Niektóre projekty działania lokalnego
przedstawiane są w formie typowego sprawozdania, fotoreportażu, wystawy.
Większość projektów badawczych ma swój finał podczas interesującej
i krótkiej prezentacji. To również jest umiejętność (często potrzebna w różnych
sytuacjach życiowych) podlegająca ocenie.
Na koniec przypomnę, że to uczeń realizuje projekt, a na koniec publicznie
prezentuje efekty pracy swojego zespołu, ma prawo popełniać błędy i nie musi
być idealny. Nauczyciel zatem zawsze pozostaje krok za uczniem świadomy,
że to nie on jest bohaterem dnia. Powinien jednakże otrzymać satysfakcję
z dobrze wykonanego zadania przez swoich podopiecznych, a to jest największa motywacja do podejmowania się opieki nad następnymi projektami
w swojej szkole.
W ocenie projektu realizowanego przez zespół ocenie podlega praca zespołu
oraz praca poszczególnych członków. Indywidualną ocenę końcową za projekt
z przedmiotu (jeśli tak uzgodniono) wystawia nauczyciel, po zasięgnięciu opinii
zespołu i uwzględnieniu samooceny ucznia. Chociaż celem projektu nie jest
uzyskanie jak najwyższej oceny szkolnej, to pełni ona funkcję motywacyjną dla
większości uczniów. Z tego też powodu ocenę dla ucznia trzeba
odpowiedzialnie wyważyć i nie nagradzać za sam udział w projekcie, lecz
za zaangażowanie, przyrost wiedzy, pracę badawczą i współpracę w grupie.
Uwzględnienie pracy w projekcie edukacyjnym w gimnazjum przy ustalaniu
oceny z zachowania jest istotne proceduralnie, dla ucznia ma marginalne
znaczenie, ponieważ uczestnictwo w projekcie jest obowiązkowe.
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Ocenianie projektu nie jest łatwe, tym bardziej, że projekty są tak różne
i kształtują tak różne umiejętności i postawy uczniów. Są jednak cechy
uniwersalne wszystkich typów projektów, które określają zawartość i jakość
działań w projekcie.
W dobrym projekcie:
Są jasno określone, realne cele
Zespół jest zmotywowany do zbierania, selekcjonowania i opiniowania
informacji
Zadania są rozdzielone zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami
uczniów
Czas jest dobrze rozplanowany
Działania są zaplanowane i realizowane systematycznie
Uczniowie pracują samodzielnie
Odbywają się konstruktywne konsultacje uczniów z nauczycielem
Kryteria oceny są jasne i wspólnie ustalane
Efekty projektu są prezentowane publicznie
Gdy są wątpliwości…
W nawiązaniu do warsztatów Projekt edukacyjny w nowej rzeczywistości
szkolnej, które odbyły się w 2012 r. w Elblągu, pragnę odnieść się do pewnych
wątpliwości związanych z interpretacją zapisów prawa oświatowego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)ze wszystkimi
zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie
z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dnia 17 listopada
2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz.1491) – ujednolicony tekst rozporządzenia wg
stanu na dzień 10 grudnia 2010 r. w & 21a.1-10 stanowi o udziale uczniów
gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego.
Z Rozporządzenia wynika, że kryteria oceniania zachowania ucznia
gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego (& 21a.6). Warunki do spełnienia
obowiązku realizacji projektu przez ucznia zapewnia szkoła. Określa je
dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (& 21a.5). Tylko dyrektor może

zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Może to mieć miejsce
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu (& 21a.9).
Za udział w projekcie edukacyjnym uczeń nie otrzymuje oceny
klasyfikacyjnej, jak z innych zajęć edukacyjnych, dlatego nie jest to warunek
promocji ucznia do wyższej klasy lub ukończenia szkoły. Rozporządzenie nawet
nie zakłada sytuacji, w której uczeń nie będzie miał możliwości uczestniczenia
w realizacji projektu, ponieważ szkoła musi mu taką sytuację dydaktyczną
stworzyć.
Inną kwestią jest postawa ucznia. Kryteria oceniania projektów (również
udziału ucznia w projekcie) powinny być opracowane przed przystąpieniem
uczniów do realizacji projektu. W opracowaniu kryteriów uczniowie powinni
brać udział. Oceniany jest przede wszystkim proces – nie tylko efekt.
W zależności od rodzaju projektu i jego umocowania w p.p. istnieje możliwość
wystawienia uczniowi cząstkowego stopnia szkolnego z jednego lub nawet
kilku przedmiotów, jeśli zostało to ustalone na etapie planowania projektu.
Wówczas udział w projekcie ma wpływ (o różnej randze) na ocenę
semestralną i końcową z danego przedmiotu.
Zasadniczo uczniowie nie uchylają się od obowiązku pracy metodą projektu,
jednakże są już znane przypadki kategorycznej odmowy pracy w grupach
realizujących projekt edukacyjny. Motywacja, polegająca na propozycji wyższej
oceny z zachowania, nie jest dla takiego ucznia wystarczająca, jest mu nawet
obojętna. Takie skrajne zachowania znajdują jednak naśladowców, którzy
dobrze wiedzą, że zostaną promowani, jeśli nie otrzymają niedostatecznej
oceny klasyfikacyjnej. Jeśli szkoła nie znajdzie innego sposobu zachęcenia
ucznia do pracy w projekcie, zostaje tez bezsilna wobec opisanych zachowań.
Każda szkoła ma autonomię w zakresie organizacji pracy a podawane
w literaturze i mediach przykłady rozwiązań (również dokumentacji)
w zakresie projektu edukacyjnego to … tylko przykłady.
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Edukacja przez szachy w szkole.
Andrzej Gołota

W-MODN w Elblągu we współpracy z Urzędem Miasta w Elblągu
i Polskim Związkiem Szachowym rozpoczął w czerwcu 2013
realizację projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Projekt ten jest realizowany w dwóch województwach: mazowieckim
i dolnośląskim jako pilotaż wprowadzenia nauczania gry w szachy jako zajęć
obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki przychylności Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Elblągu udało się i nam dołączyć do tego
projektu i zajęcia dla uczniów będą realizowane przez dwa lata w wymiarze
jednej godziny tygodniowo w 15 szkołach podstawowych. W-MODN przeszkoli
nauczycieli tych szkół z metodyki i dydaktyki nauczania gry w szachy oraz
zapewni wsparcie nauczycieli w realizacji zajęć. Celem projektu Polskiego
Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich
uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia
analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech
osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Mają być również
przeprowadzone badania naukowe na temat wpływu gry w szachy na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.
Realizacja tego projektu wpisuje się w stanowisko Parlamentu
Europejskiego, które w wydanym 15 marca 2012 oświadczeniu w sprawie
wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy
w szkole” (0050/2011) stwierdza:
„…mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy
społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej
i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie
dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka
z różnymi rodzajami uzależnień;
mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić
jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł
twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji,
motywacji i sportowego zachowania;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia
do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”;
2. apeluje do Komisji, by w następnym komunikacie dotyczącym sportu
poświęciła należną uwagę programowi „Szachy w szkole” i zapewniła jego
dostateczne finansowanie począwszy od 2012 r.;
3. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę wyników wszelkich badań nad
wpływem tego programu na rozwój dziecka”.
W Polsce efektem tego oświadczenia jest też akceptacja Ministra Edukacji
Narodowej dla innowacji edukacyjnej polegającej na wprowadzeniu do szkół
pilotażu Edukacja przez Szachy w szkole.
Należy mieć nadzieję, że realizacja tego projektu przyniesie wiele korzyści
dla uczniów. Jak pokazują badania prowadzone w różnych krajach (również
w Polsce), „królewska gra” pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do stron internetowych:
1. Strona projektu Edukacja przez szachy w szkole http://szachywszkole.pl
zakładka Walory edukacyjne
2. Strona Fundacji Szachowej im. Kazimierza Sosnkowskiego
http://www.poloniachess.pl artykuł „Why chess? – tłumaczenie”
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