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Jakość w placówce oświatowej

Nowy rok szkolny zaczynamy w atmosfe-
rze zmian: finalizowane są prace nad nową
podstawą programową, dyskutowane pro-
jekty nowych dokumentów regulujących
pracę szkoły. Czy możemy się spodziewać
również nowej koncepcji pracy Kuratorium
Lubelskiego  - a jeśli tak, to na czym będzie
ona polegała?
Koncepcja funkcjonowania kuratorium jest
nierozerwalnie związana ze zmianami propo-
nowanymi przez obecny rząd i ministerstwo
edukacji. Reforma programowa wprowadza-
na pod hasłem „Szkoła przyjaźnie wymaga-
jąca” wymusza zmianę w podejściu do edu-
kacji, poczynając od równego dostępu  już
od przedszkola poprzez zmianę programów
kształcenia w taki sposób, aby uczniowie nie
powtarzali tych samych treści na różnych
poziomach kształcenia. Poważnym proble-
mem jest obecnie szkolnictwo zawodowe.
Zmiany będą dotyczyć również zakresu kom-
petencji. Decentralizacja zarządzaniem
oświatą będzie polegała na przekazywaniu
części zadań na różne szczeble samorządu te-
rytorialnego. Kuratorium będzie się koncen-
trować na zadaniach związanych z jakością
i efektywnością kształcenia. Mam nadzieje,
że zmiany ograniczą też czynności admini-
stracyjne i formalne prowadzonego nadzoru.
Rozwój technologii informatycznych powo-
duje też ciągłe zmiany w organizacji pracy
w każdej instytucji. Te wszystkie czynniki
zmuszają też do zmiany w organizacji pracy

kuratorium. Z tych powodów został opraco-
wany i przekazany do Wojewody Lubelskie-
go w celu zatwierdzenia nowy regulamin or-
ganizacyjny Kuratorium. Nie planujemy żad-
nych rewolucyjnych zmian. Zostanie powo-
łany Wydział Strategii, Analiz i Doskonale-
nia, którego zadaniem będzie nadzór peda-
gogiczny z pogłębioną analizą jego wyników
oraz wypracowaniem na tej podstawie wnio-
sków do pracy w kierunku podnoszenia efek-
tów kształcenia. Zadaniem jego będzie też wy-
pracowanie jednolitych zasad pracy wszyst-
kich wizytatorów z terenu naszego wojewódz-
twa, a zwłaszcza formy i metody sprawowa-
nia nadzoru. Dotychczasowe delegatury zo-
staną przekształcone w oddziały, które będą
się zajmowały głównie przedszkolami, szko-
łami podstawowymi i gimnazjami. Wizyta-
torzy nadzorujący szkolnictwo ponadgimna-
zjalne znajdą się pod bezpośrednim nadzo-
rem Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponad-
gimnazjalnego i Ustawicznego w Lublinie.
Umożliwi to również większą elastyczność
w przydziale  placówek wizytatorom.
Dochodzące do nas sygnały ze szkół świadczą
o tym, że coraz więcej jest problemów wy-
chowawczych. Oprócz dotychczasowych za-
grożeń, przed którymi szkoły starają się chro-
nić dzieci i młodzież, dochodzą nowe proble-
my, takie jak eurosieroctwo. Nauczyciele
muszą reagować na te wszystkie niepokojące
sygnały, wspierać uczniów, zawsze znajdować
czas na rozmowę z nimi. W taki sposób kształ-
tuje się autorytet nauczyciela-wychowawcy.
Będziemy bacznie obserwować wszelkie dzia-
łania wychowawcze. Chciałbym, aby zafunk-
cjonował model „przyjaźnie wymagającej

Wywiad z P. Krzysztofem Babiszem,
Lubelskim Kuratorem Oświaty
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szkoły”, z której zadowoleni są rodzice i ucznio-
wie. Innym obszarem naszego zainteresowania
będą efekty kształcenia na wszystkich pozio-
mach edukacji. Poważnym problemem jest
obecnie szkolnictwo zawodowe. Moim zda-
niem, potrzebna jest diagnoza potrzeb rynku
pracy w perspektywie kilku najbliższych lat
z uwzględnieniem założeń ekonomicznych
i inwestycyjnych naszego regionu a nawet
całego kraju i na tej podstawie określenie kie-
runków kształcenia. Już wkrótce zostanie upo-
wszechniony opracowany przez Kuratorium,
konsultowany obecnie, „Program rozwoju
kształcenia zawodowego i ustawicznego
w województwie lubelskim na lata 2009-
2013”, którego realizacja powinna nam po-
móc w ukierunkowaniu rozwoju szkolnictwa
zawodowego w regionie.

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami dys-
kusji a nawet ostrych protestów związanych
z obniżeniem obowiązku szkolnego.
Czy uważa Pan, że nasze szkoły są gotowe
na przyjęcie sześciolatków?
Do mnie nie docierają żadne sygnały o pro-
testach w województwie lubelskim. Obecnie
prowadzone są spotkania z dyrektorami pla-

cówek oświatowych i organów prowadzących,
podczas których wspólnie z ekspertami wy-
jaśniamy założenia reformy. Zbieramy uwagi
i wnioski, które przekażemy do ministerstwa.
Osobiście myślę, że ta zmiana nie spowoduje
żadnej rewolucji w naszych szkołach. Pragnę
zauważyć, że dzieci 6-letnie obecnie chodzą
przecież do szkół, korzystają z sal, łazienek,
mają zapewnione wyżywienie. Spełnione są
wszystkie wymogi związane z zapewnieniem
odpowiednich warunków pobytu tych dzieci
w placówkach. Zarówno pomieszczenia, jak
i sprzęt, z którego korzystają (stoliki, krzeseł-
ka itp.), są dostosowane do ich potrzeb.
Warto natomiast zauważyć, że obecnie czę-
sto podnoszonym problemem jest powtarza-
nie niektórych treści programowych w oddzia-
łach 6-latków i w pierwszej klasie. Jeżeli
wszystkie dzieci sześcioletnie będą chodziły
do szkoły, nie powinno być tego problemu.
W Polsce wychowaniem przedszkolnym ob-
jęta jest mała liczba dzieci. Wszystkim nam,
zarówno rodzicom, jak i władzom samorzą-
dowym oraz oświatowym, powinno zależeć
na tym, aby wszystkie sześciolatki podjęły na-
ukę szkolną. Samorządy na realizację tego za-
dania otrzymają dodatkowe wsparcie finan-

sowe. Powinniśmy też dążyć do tego, aby
jak największy procent dzieci młodszych
objąć wychowaniem przedszkolnym.
W tym zakresie na terenie naszego woje-
wództwa jest wiele do zrobienia.

Od pewnego czasu toczy się dyskusja na
temat roli wizytatora w relacjach ze
szkołą. Jak postrzega ją Pan Kurator?
Czy w zadaniach wizytatora powinna
przeważać kontrola - czy doradztwo?
Nad określeniem roli wizytatora pracuje
już grupa ekspertów powołana przez
Panią Minister Katarzynę Hall.
Moim zdaniem, głównym zadaniem wi-
zytatora jest kontrola realizacji zadań
przez placówki oświatowe i ich działal-
ności - zgodnie z obowiązującym prawem.
Co, oczywiście nie znaczy, że wizytator
nie będzie pomagał dyrektorom w reali-
zacji jego zadań. Jednak wspomaganiem
szkół w rozwiązywaniu ich problemów
powinny zajmować się ośrodki doskona-
lenia nauczycieli. Wizytator, który dora-
dza i jednocześnie kontroluje, oceniając
szkołę, sam poniekąd wystawia sobie oce-
nę. Sytuacja ta nie jest dobra dla żadnej
ze stron.
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Nauczyciele naszego województwa odczu-
wają niedobór, a na terenie wielu powia-
tów  całkowity brak doradców metodycz-
nych, którzy wspomagaliby ich w pracy.
Nowy rok szkolny niesie nowe wyzwania.
Jak powinna więc wyglądać skuteczna stra-
tegia doradztwa metodycznego w naszym
województwie?
Pragnę zauważyć, że obecnie placówki oświa-
towe posiadają w budżecie środki przeznaczo-
ne na doskonalenie nauczycieli. Problemem
być może jest niewłaściwe ich wykorzysty-
wanie. Nie możemy też powiedzieć, że na-
uczyciele są pozbawieni wsparcia metodycz-

nego. W drodze awansu zawodowego towa-
rzyszy nauczycielowi opiekun stażu, który po-
winien wspierać w rozwiązywaniu proble-
mów merytorycznych, metodycznych czy wy-
chowawczych. Być może nie zawsze ten opie-
kun wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Uważam, że potrzebna jest zmiana sytemu
doskonalenia i doradztwa metodycznego. Mi-
nisterstwo planuje zmiany w tym zakresie.
Zobaczymy, jaki będzie nowy kształt wspo-
magania nauczycieli w ich pracy.

Jakie miejsce w oświacie naszego Regionu
powinny zajmować placówki doskonalenia
nauczycieli? Czego oczekuje Pan od pracow-
ników tych placówek?
Placówki doskonalenia powinny wspierać na-
uczycieli, dyrektorów, a także szkoły w ich
rozwoju. Oczekuję większego otwarcia się na
doskonalenie kadry kierowniczej oraz prze-

jęcia pewnych zadań, które realizowali wizy-
tatorzy, związanych właśnie z funkcją do-
radczą.
Ośrodki poprzez swoją ofertę edukacyjną,
poprzez różne formy udzielania pomocy po-
winny być atrakcyjne dla nauczycieli i oświa-
towej kadry kierowniczej. Życzę tym placów-
kom takiej pracy, aby nauczyciele i dyrekto-
rzy czuli potrzebę ich istnienia i dalszego roz-
woju.

Pełnił Pan bardzo różnorodne funkcje zwią-
zane z oświatą. Które z Pana doświadczeń
będą najbardziej przydatne w pracy na

obecnym stanowisku?
Praca kuratora wymaga spoj-
rzenia na placówki oświato-
we pod różnym kątem. W re-
alizacji zadań nadzoru peda-
gogicznego na pewno bardzo
pomagają mi doświadczenia
z pracy w Kuratorium na sta-
nowisku wizytatora w latach
90-tych. Praca w samorządzie
lokalnym dała mi perspekty-
wę spojrzenia na funkcjono-
wania placówek oświato-
wych z punktu widzenie or-
ganu prowadzącego. Całą
moją dotychczasową wiedzę
staram się wykorzystać peł-
niąc funkcje Lubelskiego Ku-
ratora Oświaty.

Nauczyciele - i nie tylko na-
uczyciele na pewno chcieliby poznać nowe-
go Kuratora od strony mniej oficjalnej, do-
wiedzieć się, kim jest prywatnie. Czy ze-
chciałby Pan zdradzić nam jakieś swoje
pasje i zainteresowania?
Wolny czas bardzo lubię spędzać z rodziną,
szczególnie z moim synem szóstoklasistą. Chęt-
nie pomagam mu w przygotowaniu się do lek-
cji, gramy w tenisa stołowego albo jeździmy
na rowerach. Moim hobby jest numizmatyka.
Jako absolwent liceum sportowego jestem też
zapalonym kibicem sportowym. Niestety,
na te wszystkie przyjemności mam coraz mniej
czasu.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała - Jadwiga Romaniuk
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W ostatnich latach przed polskimi szkołami pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania
środków finansowych. Poza funduszami europejskimi jest wiele programów polskich, rządowych
i samorządowych, które wspierają działalność placówek oświatowych. Konkursy na projekty ogła-
szają również organizacje pozarządowe - fundacje wspierające inicjatywy społeczne, w tym edu-
kacyjne. Szkoły uczestniczą w projektach, dzięki którym wzbogacają swoje oferty edukacyjne
o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne czy dydaktyczno-wyrównawcze.

Latem 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs „Dotacje dla
szkół na projekty rozwojowe”. Zwyciężył projekt „Szkoła Marzeń”, którego organizatorami
były Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Budżet projektu wynosił 43
500 000 złotych. Program był finansowany z krajowych środków publicznych oraz z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006. W ramach projektu „Szkoła Marzeń” 443 szkoły wiejskie
z całej Polski otrzymały dotacje (w wysokości do blisko 90 tys. złotych) na swoje programy
rozwojowe.

Fundusze na lata 2007-2013
Od roku 2007 rozpoczął się nowy okres finansowania programów z funduszy UE. Nowe

państwa członkowskie nie są już traktowane oddzielnie, więc największe środki napłyną do naj-
biedniejszych regionów. Komisja zaproponowała budżet w wysokości 347 mld euro z przeznacze-
niem na politykę regionalną. Stanowi to ponad 35% wszystkich wydatków UE w tym okresie.
To ogromny budżet, prawie trzykrotnie większy od planu Marshalla - programu pomocy Stanów
Zjednoczonych dla Europy po drugiej wojnie światowej.

Na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, które określają główne priorytety
dla państw członkowskich Polska przygotowała Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSRO
(na lata 2007-2013), z przeznaczeniem na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument ten
określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w ciągu 7 najbliż-
szych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz priorytety i obszary wdrażania funduszy struktural-
nych w nowej perspektywie finansowej. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapew-
niającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
Polski w ramach UE i wewnątrz kraju.

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz edukacji na lata 2007-2013
Obszary wsparcia EFS:

n zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez pozytywne
zarządzanie zmianami ekonomicznymi;

n zwiększanie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i zawodowo nieaktyw-
nych, zapobieganie bezrobociu, przedłużanie wieku produkcyjnego, zwiększanie udziału
kobiet i migrantów w rynku pracy;

n przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez integrację zawodową i zwalczanie dys-
kryminacji na rynku pracy;

n wprowadzanie reform w dziedzinie zatrudnienia oraz integracji społecznej;
n rozszerzanie i doskonalenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez reformy systemu edukacji

i szkoleń, zwiększone uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, rozwój umiejętności
w dziedzinie badan i innowacji (B+R);

Joanna Sobczuk
LSCDN

Fundusze unijne dla edukacji
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n wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb
użyteczności publicznej w zakresie dobrego zarządzania w dziedzinie gospodarki, zatrud-
nienia, spraw społecznych itp.;

n wsparcie dla partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.
Jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

(Narodowej Strategii Spójności) na lata 2007-2013 jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Po-
wstał w celu optymalizacji wykorzystania potencjału zasobów ludzkich w kraju poprzez podnie-
sienie poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach Programu wsparcie uzyskają takie
obszary jak zatrudnienie, edukacja i integracja społeczna. Na finansowanie PO KL w latach 2007-
2013 przeznaczono ok. 11 mld euro (czyli prawie 44 mld zł), z czego aż 60% będzie rozdyspono-
wane przez regiony. W 85 % program finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej - Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego - 15 % to środki krajowe. W wyniku realizacji Programu polska
oświata uzyska wsparcie z EFS w wysokości 2,3 mld EUR. (Priorytet III  „Wysoka jakość systemu
oświaty” - ponad 855 mln EUR z EFS i Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” - około 1.448 mln EUR z EFS).

Celem głównym programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania zasobów ludzkich,
poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, pod-
niesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczne-
go oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa, do czego ma się przyczynić
realizacja sześciu celów szczegółowych:
n podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezro-

botnych i biernych zawodowo;
n zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
n poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących

w gospodarce;
n upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospo-
darki opartej na wiedzy;

n zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świad-
czenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;

n wzrost spójności terytorialnej.
Wśród dziesięciu Priorytetów programu znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na pozio-

mie regionalnym realizowany będzie Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach”. Instytucjami pośredniczącymi są w tym przypadku samorządy województw. Na szczeblu
centralnym wdrażany będzie Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, dla którego Insty-
tucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działania w ramach Priorytetu III
koncentrują są na podwyższaniu jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowaniu
kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.
Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez:
n doskonalenie podstaw programowych;
n opracowanie innowacyjnych programów dotyczących kształcenia (również w formie e-lear-

ningu);
n modernizację systemu nadzoru pedagogicznego;
n usystematyzowanie oraz opis kompetencji i kwalifikacji występujących na rynku pracy

w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji;
n ogólnopolskie kampanie propagujące uczenie się przez całe życie;
n rozwój instrumentów służących badaniom i analizom systemu oświaty.

W ramach Priorytetu realizowane będą projekty systemowe i projekty konkursowe.
Do udziału w konkursach uprawnione są wszystkie podmioty, spełniające kryteria konkursowe.
Z pomocy w ramach Priorytetu III skorzystają m.in. następujące grupy i instytucje: szkoły
i placówki oświatowe, administracja oświatowa, organy prowadzące szkoły i placówki, Central-
na i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, praco-
dawcy, nauczyciele i doradcy zawodowi, instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyj-
no-zawodowe.



8

Program Kapitał Ludzki na rzecz edukacji
Priorytet III programu Kapitał Ludzki dotyczy wysokiej jakości systemu oświaty. W jego

skład wchodzą: Działanie 3.1 „Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie”, Dzia-
łanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształce-
nia”. Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”. Przy-
kładowe typy projektów (zakres wsparcia):
n wdrożenie innowacyjnych programów i metod nauczania oraz organizacja kształcenia

(w tym rozwój kształcenia na odległość),
n ukierunkowanie na rozwój nauk kluczowych dla gospodarki  matematyczno-przyrodni-

czych i technicznych,
n wprowadzenie programów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości

na każdym etapie kształcenia,
n rozwój i modernizacja systemu kształcenia i doskonalenia kadr oświaty,
n ogólnopolskie programy wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

i słuchaczy,
n zapobieganiu przedwczesnemu wypadaniu z systemu szkolnictwa i wyrównywanie dyspro-

porcji edukacyjnych (zajęcia dodatkowe, wyrównawcze),
n realizacja przedsięwzięć edukacyjnych wykraczających poza standardowe programy naucza-

nia (również w formie zajęć pozaszkolnych).
Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” /woj. lubelskie/- działa-

nia i przykładowe zakresy wsparcia /typy projektów/. Alokacja finansowa woj. lubelskiego wy-
nosi 122 797 933 EURO. Jest to priorytet wdrażany regionalnie przez samorząd województwa.
Obejmuje on Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Ma pomóc w upowszechnieniu edukacji
przedszkolnej i wsparciu dla istniejących przedszkoli, dodatkowym zajęciom dydaktyczno - wy-
równawczym, pozalekcyjnym i pozaszkolnym oraz pomocy stypendialnej.

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” stawia następu-
jące cele: dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do rynku pracy, wyposażenie szkół w programy
dydaktyczne, podręczniki, wprowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego” służy realizacji
programów dla osób dorosłych, umożliwiających uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji
formalnych, wsparciu dla placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych
(innowacyjne formy kształcenia, dostosowanie oferty do rynku pracy).

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” dofinansowują: studia
podyplomowe, kursy, szkolenia skierowane do nauczycieli, pracowników dydaktycznych placó-
wek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, pracowników szkół oraz admi-
nistracji oświatowej zgodnie z regionalną polityką edukacyjną, programy obejmujące uzupełnie-
nie formalnych kwalifikacji nauczycieli, programy dostosowania struktury i kwalifikacji nauczy-
cieli do zmieniającej  się sytuacji demograficznej w szkolnictwie.
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” dotyczy: tworzenie i wspar-
cie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, podnoszenie poziomu wykształce-
nia i kwalifikacji, działania informacyjno-promocyjne.

Do przygotowania projektu w ramach Priorytetu III I IX PO KL niezbędna jest znajomość
następujących dokumentów:
n Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
n Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
n System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania i wyboru projektów współfinanso-
wanych w ramach PO KL oraz wzory wszystkich potrzebnych dokumentów można uzyskać za-
poznając się z następującymi dokumentami:
n Planem działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu III i IX Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki 2007-2013.
n Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013.
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n Wytycznymi w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym.
Informacje o konkursach planowanych na dany rok znaleźć można w Planie Działania.

Ogłoszenia o potencjalnych konkursach wraz z dokumentacją konkursową zawierającą szcze-
gółowe wymagania dla beneficjentów zamieszczane są w zakładce konkursy. Adresy stron:
www.men.gov.pl - fundusze unijne dla oświaty 2007-2018, www.efs.lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa określa m.in.: rodzaje podmiotów podlegających dofinanso-
waniu oraz tych, które mogą ubie-
gać się o dofinansowanie; kwoty
środków przeznaczonych na realiza-
cję projektów; poziom dofinansowa-
nia projektów; kryteria wyboru pro-
jektów; adres instytucji, która prze-
prowadza konkurs; terminy, w któ-
rych należy złożyć wniosek (w przy-
padku konkursów zamkniętych);
kontakt z pracownikiem instytucji
wyznaczonym do opieki nad kon-
kursem; sposób przygotowania
wniosku, oznakowania koperty, licz-
bę egzemplarzy, wniosków i załącz-
ników. Informacja o projektach, któ-
re zostały objęte dofinansowaniem,
jest podana na stronie internetowej
MEN (Priorytet III) oraz Urzędu
Marszałkowskiego woj. lubelskiego
(Priorytet IX).

Uwagi na temat realizacji projektów edukacyjnych
Warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych jest właśnie opanowanie umie-

jętności przygotowywania i realizacji projektów. Istnieje kilka różnych schematów konstruowa-
nia projektu. W każdym z nich kluczowe znaczenie odgrywa właściwe określenie problemu.
Polega ono na określeniu jego przyczyn, konsekwencji oraz wskazaniu grup, których problem ten
dotyczy. Ważne miejsce zajmuje zdefiniowanie problemu. Realizacja projektów edukacyjnych
ma prowadzić do zwiększenia możliwości i szans edukacyjnych ich adresatów (beneficjen-
tów). Zatem głównym problemem będą ograniczone możliwości edukacyjne, a przez to ogra-
niczone szanse życiowe adresatów projektu. Dopiero tak postawiona definicja problemu
pozwala zastanowić się nad przyczynami tych ograniczeń. Mogą one wynikać np. z tego,
że uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym nie mają dostępu do
dóbr kultury. Może to być także efektem niedostrzegania przez rodziców potrzeby np. oglą-
dania przedstawień teatralnych. Określenie przyczyn prowadzi do zaproponowania sposo-
bów rozwiązania problemu. W powyższych przykładach pomoże organizowanie przez szko-
łę bezpłatnych dla uczniów wizyt w kinie czy teatrze. Może to być też organizowanie spo-
tkań z rodzicami tych uczniów, w czasie których zostaną przedstawione korzyści wynikające
z korzystania z dóbr kultury. Wskazanie konsekwencji istnienia problemu jest o tyle ważne,
że ma wpływ na decyzję odpowiednich instytucji o przyznaniu dofinansowania działań,
które rozwiążą problem. Dla oceniających projekt istotne jest trafne określenie problemu
oraz zaproponowanie efektywnych sposobów jego rozwiązania. Często mówi się
o np. poprawie osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W wielu formu-
larzach aplikacyjnych występuje także pojęcie rezultatów, jakie zostaną osiągnięte w wyniku
realizacji projektu. Rezultaty te czasem są dzielone na mierzalne i niemierzalne. Pierwsze
z nich to np. odbędzie się 30 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, powstanie publika-
cja na temat walorów przyrodniczych regionu. Rezultaty niemierzalne to np. wzrost poczu-
cia własnej wartości uczniów. Cele i rezultaty projektu związane są z zaplanowanymi działa-
niami. Działania te muszą być przejrzyście opisane oraz musi być wskazany harmonogram
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ich realizacji. Przy planowaniu harmonogramu warto zwrócić uwagę na realne możliwości
wykonania działań o określonej jakości we wskazanych terminach. Przeznaczenie zbyt krót-
kiego czasu na wykonanie obszernych działań może oznaczać albo nie dotrzymanie termi-
nu, albo wykonanie tylko części prac. W dalszej części efektem takich sytuacji może być
nieosiągnięcie zaplanowanych celów. Istotny wpływ na terminowość i jakość działań ma
przeznaczenie na ich wykonanie odpowiednich zasobów. Te zasoby są to m.in. ludzie, któ-
rzy podejmą się realizacji działań i zasoby materialne np. zestaw multimedialny.

Projekt edukacyjny realizowany w szkole przysparza nauczycielom dodatkowych obo-
wiązków. Stąd bardzo ważne, aby ich praca została dobrze zorganizowana a oni sami mieli
świadomość motywów, jakie skłoniły ich do uczestnictwa w projekcie.

Organizacja pracy nad projektem wymaga wskazania koordynatora projektu - osoby,
która będzie czuwała nad planowym osiąganiem celów i rezultatów projektu. Do jej zadań
często należy także przygotowywanie dokumentacji działań oraz informowanie całej spo-
łeczności szkolnej (nauczycieli niezaangażowanych bezpośrednio, dyrekcji, władz oświato-
wych, rodziców) o przebiegu projektu. Prócz koordynatora projektu jeszcze kilka osób
(ale nie więcej niż 5-6) powinno tworzyć zespół, który będzie ściśle powiązany z projektem.
Zadanie tego zespołu będzie polegało na zarządzaniu projektem. W przypadku unijnych
projektów edukacyjnych ważną kwestią jest komunikacja prowadzona w języku obcym. Często
koordynator jest nauczycielem, np. j. angielskiego i on bezpośrednio kontaktuje się z partne-
rami z innych krajów. Ważnym aspektem realizacji projektu edukacyjnego może być umiejęt-
ne wykorzystanie technologii informacyjnej. Stąd w pracach zespołu zarządzającego powi-
nien uczestniczyć nauczyciel informatyki (lub inna odpowiednio kompetentna osoba).

Tym, co często nauczycielom zaczynającym realizację projektów sprawia wiele kło-
potów jest prowadzenie rozliczeń finansowych. Instytucje, które przyznały dotację mają wiele
swoich warunków, samo prowadzenie rachunkowości wymaga także specjalistycznej wiedzy
i umiejętności. Kolejną, niezbędną osobą w pracach zespołu zarządzającego jest więc księgowa.

Definiowanie problemu projektu
Określenie problemu polega na udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Na czym ten problem polega?
2. Kogo problem dotyczy? Jakich osób, grup, instytucji? W jakim stopniu dotyczy poszcze-

gólnych osób, grup, instytucji? (odpowiedź na to pytanie pozwala wskazać adresatów
projektu).

3. Jakie są przyczyny powstania tego problemu? (odpowiedź na to pytanie pozwala wska-
zać sposoby rozwiązania problemu - działania jakie mają być podjęte w trakcie realizacji
projektu).

4.  Jakie są konsekwencje określonego problemu dla poszczególnych osób, grup, instytu
cji? (odpowiedź na to pytanie pozwalaoszacować znaczenie problemu a po przez to
konieczność realizacji projektu).

5. Kto jest zainteresowany w rozwiązaniu tego problemu? Dlaczego?
(odpowiedź na to pytanie pozwala wskazać potencjalnych sojuszników, którzy
pomogą zrealizować projekt).

6. Kto mógłby ten problem rozwiązać? Jakie osoby, grupy, instytucje?
(odpowiedź na to pytanie pozwala wskazać wykonawców projektu).

Do planowania projektu edukacyjnego warto zaangażować adresatów projektu - mło-
dych ludzi. Bez ich zainteresowania projektem, zaangażowania, realizacja zaplanowanych dzia-
łań będzie trudna i nie przynosząca satysfakcji.

Na podstawie portali internetowych: www.efs.gov.pl, www.men.gov.pl, www.frse.org.pl
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Sprawowanie nadzoru pedagogiczne-
go nie jest łatwym zadaniem dla dyrektora
szkoły/placówki oświatowej. Najtrudniej jest
osobom, które rozpoczynają pracę na kierow-
niczym stanowisku i mają w związku
z tym wiele pytań dotyczących orga-
nizacji, procedur, a także sposobu kon-
struowania planu nadzoru pedagogicz-
nego w szkole/placówce oświatowej na
dany rok szkolny. Niniejszy tekst jest
odpowiedzią na te potrzeby. Składa się
z trzech części. Część pierwsza wska-
zuje, jakie przepisy prawa oświatowe-
go dyrektor musi uwzględnić, opraco-
wując koncepcję nadzoru w swojej pla-
cówce. Część druga informuje o zada-
niach dyrektora szkoły w zakresie spra-
wowania nadzoru pedagogicznego wy-
nikających z przepisów prawa. Trzecią
część stanowi przykładowy plan nad-
zoru zamieszczony w wersji elektro-
nicznej czasopisma na portalu inter-
netowym LSCDN www.lscdn.pl

Przedstawiona propozycja może po-
służyć dyrektorom jako inspiracja do tworze-
nia własnej koncepcji nadzoru pedagogiczne-
go z uwzględnieniem specyfiki, możliwości
i potrzeb szkoły.

Podstawy prawne nadzoru
pedagogicznego

Definicja nadzoru została określona
w art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Nadzór pedagogiczny polega więc na:
n ocenianiu stanu i warunków działalno-

ści dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej szkół, placówek i nauczycieli;

n analizowaniu i ocenianiu efektów dzia-
łalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności sta-
tutowej szkół i placówek;

n udzielaniu pomocy szkołom, placów-
kom i nauczycielom w wykonywaniu
ich zadań dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych;

n inspirowaniu nauczycieli do innowacji

pedagogicznych, metodycznych i orga-
nizacyjnych.

Z dalszych zapisów art. 33 ustawy wy-
nika, że nadzorowi podlega w szczególności:

n zgodności zatrudniania nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami;

n realizacji podstaw programowych i ra-
mowych planów nauczania;

n przestrzeganiu zasad oceniania, klasy-
fikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów, a także
przestrzeganie przepisów dotyczących
obowiązku szkolnego oraz obowiązku
nauki;

n przestrzeganiu statutu szkoły lub pla-
cówki;

n przestrzeganiu praw dziecka i praw
ucznia oraz upowszechnianie wiedzy
o tych prawach;

n zapewnieniu uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki.

Sprawowania nadzoru pedagogiczne-
go zostało określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad spra-
wowania nadzoru pedagogicznego, wykazu

Alina Wojtyna
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Oddział w Zamościu

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
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stanowisk wymagających kwalifikacji peda-
gogicznych, kwalifikacji niezbędnych do spra-
wowania nadzoru pedagogicznego, a także
kwalifikacji osób, którym można zlecać pro-
wadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
(Dz. U. z 2006 r. nr 235 poz. 1703). Zgodnie
z § 2 tego rozporządzenia nadzór pedagogicz-
ny jest realizowany przez wykonywanie za-
dań i czynności określonych w art. 33 usta-
wy, w szczególności przez działalność dia-
gnostyczno-oceniającą i wspomagającą,
w procesie planowej i systematycznej współ-
pracy organów sprawujących nadzór pedago-
giczny, organów prowadzących szkoły i pla-
cówki, dyrektorów szkół i placówek oraz na-
uczycieli.

Działalność diagnostyczno-oceniająca
obejmuje w szczególności (§ 3):
n systematyczne kontrolowanie przestrze-

gania przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz innej działalno-
ści statutowej szkół i placówek;

n diagnozowanie działalności dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej szkół
i placówek;

n ocenianie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkół i pla-
cówek, w całości lub w wybranych za-
kresach, w szczególności określonych
w art. 33 ust. 2 ustawy;

n gromadzenie informacji o pracy nadzo-
rowanych nauczycieli i dyrektorów
szkół i placówek, niezbędnych do do-
konywania oceny ich pracy.

Formami działalności diagnostyczno-
oceniającej są: hospitacje, wizytacje oraz ba-
dania wybranych zakresów działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i placówek.

Formami działalności wspomagającej
są w szczególności:
n szkolenia i narady;
n przekazywanie informacji o aktualnych

problemach oświatowych i przepisach
prawa dotyczących działalności szkół i
placówek;

n udział w rozwiązywaniu bieżących pro-
blemów dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych szkół i placówek,
w szczególności przez udzielanie pomo-
cy nauczycielom i dyrektorom szkół
i placówek, inspirowanie ich do samo-
dzielnej, innowacyjnej i twórczej dzia-

łalności oraz wskazywanie właściwego
trybu postępowania w konkretnych
sprawach;

n upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań
służących skutecznej realizacji zadań szkół
i placówek, w szczególności przez promo-
wanie przykładów dobrych praktyk;

n inspirowanie lub organizowanie współ-
pracy między nauczycielami, szkołami,
placówkami, nauczycielami akademic-
kimi, szkołami wyższymi, jednostkami
samorządu terytorialnego, organami
prowadzącymi szkoły i placówki, Cen-
tralną Komisją Egzaminacyjną i okrę-
gowymi komisjami egzaminacyjnymi
oraz stowarzyszeniami i organizacjami,
o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy.

Zadania dyrektora
w zakresie nadzoru pedagogicznego

Za organizację nadzoru pedagogiczne-
go w szkole odpowiada dyrektor.

W świetle rozporządzenia:
n Dyrektor szkoły lub placówki opraco-

wuje na każdy rok szkolny plan nadzo-
ru pedagogicznego, który przedstawia
radzie pedagogicznej i radzie rodziców
w terminie do dnia 15 września r. szkol-
nego, którego dotyczy plan (§ 7).

n Plan nadzoru, o którym mowa w ust.1,
uwzględnia plan nadzoru pedagogiczne-
go na dany rok szkolny przedstawiony
przez organ sprawujący nadzór pedago-
giczny nad szkołą lub placówką oraz
wyniki nadzoru pedagogicznego z lat po-
przednich.

Plan nadzoru, o którym mowa w ust.1,
zawiera:
n zakres, szczegółową tematykę i organi-

zację planowanych badań, o których
mowa w § 3 ust.2;

n plan hospitacji;
n tematykę szkoleń nauczycieli szkoły lub

placówki, uwzględniających w szczegól-
ności wnioski wynikające ze sprawowa-
nia nadzoru pedagogicznego w poprzed-
nim roku szkolnym;

n inne informacje, uznane przez dyrekto-
ra szkoły lub placówki za istotne.

Zatem do podstawowych zadań dyrek-
tora w zakresie nadzoru pedagogicznego na-
leży:
1. Analiza osiągnięć edukacyjnych

uczniów i wychowanków z uwzględ-
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nieniem ich możliwości rozwojowych
oraz wymagań wynikających z pod-
staw programowych.

2. Dokonywanie oceny sytuacji wycho-
wawczej oraz stanu opieki nad ucznia-
mi i wychowankami.

3. Kontrolowanie przestrzegania przepi-
sów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej oraz innej działalności statutowej
szkoły przez wszystkich pracowników
pedagogicznych.

4. Prowadzenie hospitacji, w tym hospi-
tacji diagnozujących.

5. Ocena przydatności i skuteczności po-
dejmowanych przez nauczycieli działań
dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych w odniesieniu do założonych
celów, określonych w statucie szkoły,
programie wychowawczym i profilak-
tycznym szkoły i poszczególnych klas,
służąca doskonaleniu tych działań (ewa-
luacja).

6. Zorganizowanie i systematyczne obser-
wowanie osiąganej jakości pracy szko-
ły we wszystkich obszarach jej działal-
ności (monitorowanie).

7. Wskazywanie właściwego trybu postę-
powania nauczycieli w konkretnych spra-
wach - opracowanie procedur, regulami-
nów, zasad postępowania. 

8. Organizowanie współpracy między na-
uczycielami poprzez powoływanie  ko-
misji, zespołów zadaniowych.

9. Wspomaganie rozwoju zawodowego
nauczycieli, w szczególności przez orga-

nizowanie szkoleń, narad oraz systema-
tyczną współpracę z placówkami dosko-
nalenia nauczycieli, OKE, jednostkami
samorządu terytorialnego, terenowymi
organizacjami i stowarzyszeniami.

10. Inspirowanie nauczycieli do podejmo-
wania innowacji pedagogicznych.

11. Gromadzenie niezbędnych informacji
o pracy nauczycieli, celem dokonywa-
nia oceny ich pracy.

Przed zakończeniem każdego roku
szkolnego dyrektor szkoły lub placówki
przedstawia radzie pedagogicznej i radzie ro-
dziców informację o realizacji planu nadzo-
ru, o którym mowa w ust. 1 zawierającą:
· zakres wykonania planu,
· wnioski ze sprawowania nadzoru peda-

gogicznego, a w szczególności:
a) wnioski z analizy poziomu osiągnięć

edukacyjnych uczniów i wychowanków,
z uwzględnieniem ich możliwości roz-
wojowych, wymagań edukacyjnych
wynikających z podstaw programo-
wych, o których mowa w art. 22 ust. 2
pkt 2 ustawy, oraz wyników sprawdzia-
nu i egzaminów, o których mowa w art.
9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;

b) ocenę sytuacji wychowawczej oraz sta-
nu opieki nad uczniami i wychowanka-
mi;

· podjęte działania wynikające z wnio-
sków ze sprawowania nadzoru pedago-
gicznego wraz z informacją o ich skut-
kach.

Powyższych zadań dyrektor sam nie
będzie w stanie wykonać. Powinien współ-

pracować z innymi
nauczycielami zaj-
mującymi stanowi-
ska kierownicze,
radą pedagogiczną,
radą rodziców, sa-
morządem uczniow-
skim. Należy zatem
opracować taką or-
ganizację nadzoru
w szkole, która do re-
alizacji poszczegól-
nych zadań włącza-
łaby nauczycieli lub
zespoły nauczyciel-
skie.
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Od teorii do praktyki

Dzięki porozumieniu władz samorzą-
dowych w powiecie tomaszowskim nauczy-
ciele mogą liczyć na wsparcie nowo powoła-
nych doradców metodycznych. Projekt wszedł
w życie w roku szkolnym 2008/2009 i jest
realizowany.

Doradztwo metodyczne: „(....) to
przede wszystkim niesienie pomocy nauczy-
cielom w doborze odpowiednich celów, tre-
ści, metod, zasad, środków oraz form naucza-
nia i wychowywania. Jest to bez wątpienia
podstawowa forma doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli i powinna odbywać się bezpo-
średnio w miejscu pracy nauczyciela - blisko
jego warsztatu pracy (...). Rolą doradztwa
metodycznego jest pomoc i nakłanianie na-
uczycieli do stosowania wiedzy pedagogicz-
nej w praktyce oraz pożądanego działania
w sposób trwały i zorganizowany przez
wspólne (nauczyciela z doradcą) wykrywanie
błędów, stawianie diagnozy, a następnie po-
konywanie trudności dydaktyczno-wycho-
wawczych.” 1

Podstawy prawne
Podstawy prawne organizacji i dzia-

łalności doradztwa metodycznego zawarte
są w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329; z późn. zmianami) oraz rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków
i trybu tworzenia, przekształcania i likwido-
wania oraz organizacji i sposobu działania
placówek doskonalenia nauczycieli, w tym za-

kresu ich działalności obowiązkowej oraz
zadań doradców metodycznych, warunków
i trybu powierzania nauczycielom zadań do-
radcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779).

Na stanowiskach doradców metodycz-
nych mogą być zatrudnieni nauczyciele pra-
cujący w publicznych szkołach/placówkach,
posiadający:
n kwalifikacje wymagane do zajmowania

stanowiska nauczyciela,
n stopień nauczyciela mianowanego

lub dyplomowanego,
n co najmniej pięcioletni staż pracy

pedagogicznej.
Zadania doradcy metodycznego po-

wierza organ prowadzący publiczną szkołę
lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest
nauczyciel, po uzyskaniu pozytywnej opinii
dyrektora wojewódzkiej placówki doskona-
lenia nauczycieli na okres trzech lat, z możli-
wością przedłużenia lub cofnięcia.

W przypadku placówki doskonalenia
nauczycieli prowadzonej przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego inną niż samorząd
województwa, opinię w tej kwestii wyraża
dyrektor tej placówki, a w przypadku utwo-
rzenia przez gminę lub powiat więcej niż jed-
nej placówki doskonalenia - dyrektor placów-
ki doskonalenia wyznaczonej przez organ
prowadzący te placówki.

Maria Winiarska
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Oddział w Zamościu

Doradca potrzebny od zaraz

1 Danuta Oleksiak, Rola doradztwa metodycznego w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela przedmiotów
zawodowych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 3/2004.
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Organizacja doradztwa
w powiecie tomaszowskim

Inicjatywę utworzenia sieci doradztwa
w powiecie tomaszowskim podjęli dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu
- pan Tomasz Zieliński oraz kierownik Lu-
belskiego Samorządowego Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu - pan
Bogdan Leszczuk.

Najważniejszą sprawą było uzyskanie
zgody władz samorządowych na finansowa-
nia sieci doradztwa dla wszystkich szczebli
nauczania - od wychowania przedszkolnego
po szkoły ponadgimnazjalne. W lutym zor-
ganizowano spotkanie władz oświatowych,
samorządowych, organów prowadzących
i dyrektorów szkół. Udało się!

Zielone światło od organów prowa-
dzących szkoły umożliwiło rozpoczęcie dzia-
łań. Dyrektorzy zgłosili kandydatury nauczy-
cieli na stanowiska doradców metodycznych
różnych przedmiotów. Od marca do czerwca
2008 r. odbywał się kurs doskonalący, który
pozwolił przygotować doradców do kompe-
tentnego wypełniania nowej roli. Roli odpo-
wiedzialnej i jakże potrzebnej ze względu na
znaczące zmniejszenie się liczby metodyków
w ostatnich latach.

17 września 2008 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Tomaszowie odbyła się uroczy-
stość z udziałem przedstawicieli: Kuratorium
Oświaty w Lublinie - Tomasza Zielińskiego
dyrektora Delegatury w Zamościu, Barbary
Krawczyk - wizytatora KO w Lublinie Dele-
gatura w Zamościu, Lubelskiego Samorządo-
wego Centrum Doskonalenia Nauczycieli -
dyrektora Andrzeja Zielińskiego, Bogdana
Leszczuka - kierownika LSCDN Oddział
w Zamościu, starosty powiatu Tomaszów Lu-
belski Jana Kowalczyka, Naczelnika Wydzia-
łu Edukacji Starostwa Powiatowego w Toma-
szowie Lubelskim - Mieczysława Watraka,
burmistrzów i wójtów gmin powiatu toma-
szowskiego oraz dyrektorów szkół. Doradz-
twem w powiecie tomaszowskim zostali ob-
jęci nauczyciele wszystkich etapów edukacyj-
nych, także nauczyciele zawodu, co w dobie
zbliżającej się reformy oświatowej będzie
miało olbrzymie znaczenie. Sprawny prze-
pływ informacji pozwoli wszystkim dobrze
przygotować się do zmian.

Na spotkaniu tym podpisano porozu-
mienie oraz wręczono nominacje 15 dorad-
com. Są to:

· Elżbieta Byra - Przedszkole Samorządo-
we nr 5 w Tomaszowie Lubelskim
(wychowanie przedszkolne),

· Alina Twardecka - ZSPG w Jarczowie
(kształcenie zintegrowane),

· Maria Gnap - Szkoła Podstawowa
w Tyszowcach  (j. polski),

· Jolanta Wojciechowska - Publiczne Gim-
nazjum w Ulhówku (j. polski),

· Barbara Jaszak - Publiczne Gimnazjum
w Bełżcu (j. polski),

· Jacek Pawłucki - Zespół Szkół nr 2
w Tomaszowie Lubelskim (j. polski),

· Urszula Cybulska - Zespół Szkół nr 1
w Tomaszowie Lubelskim (j. angielski),

· Wiesława Gruner - Publiczne Gimnazjum
w Tarnawatce (historia, wiedza o społe-
czeństwie),

· Urszula Bartoszek - Publiczne Gimna-
zjum w Suścu (geografia),

· Teresa Trzeciak - Zespół Szkół w Luby-
czy Królewskiej (matematyka),

· Bogusław Wójcik - Publiczne Gimnazjum
w Telatynie (matematyka),

· Ryszard Daczyszyn - Liceum Ogólno-
kształcące w Łaszczowie (matematyka),

· Robert Wojciechowski - Zespół Szkół
nr 1 w Tomaszowie Lubelskim (matema-
tyka),

· Adam Mużacz -  Publiczne Gimnazjum
w Krynicach (wychowanie fizyczne).

· Krzysztof Mamrocha - Zespół Szkół nr 4
w Tomaszowie Lubelskim (przedmioty
zawodowe),

Koordynatorem pracy doradców zosta-
ła pani Maria Winiarska.

Zadania i obowiązki doradcy
metodycznego

Zakres zadań doradcy metodycznego
oraz sposób ich wykonywania regulują prze-
pisy prawa. Do zadań doradcy należy w szcze-
gólności wspieranie nauczycieli oraz rad pe-
dagogicznych szkół w:
1) planowaniu, organizowaniu i badaniu

efektów procesu dydaktycznego,
2) doborze i adaptacji lub tworzeniu pro-

gramów nauczania i materiałów dydak-
tycznych,

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych,
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Zadaniem doradcy jest ponadto udział
w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela:
opiniowanie pracy nauczycieli, udział w pra-
cach zespołu oceniającego powołanego przez
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organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Doradca metodyczny powinien znać

potrzeby nauczycieli i rad pedagogicznych
szkół oraz planować działania stosownie
do zgłoszonych potrzeb we współpracy z pla-
cówką doskonalenia nauczycieli, biblioteka-
mi pedagogicznymi i szkolnymi oraz właści-
wym kuratorium oświaty.

Powierzone zadania doradca metodycz-
ny realizuje poprzez: udzielanie indywidual-
nych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć
otwartych oraz zajęć warsztatowych, organi-
zowanie innych form doskonalenia wspoma-
gających pracę dydaktyczno-wychowawczą
nauczycieli.

W zadaniach doradcy, jak to określił je-
den z dyrektorów szkół „… należy widzieć
przede wszystkim jego bliski kontakt z na-
uczycielami, dla których powinien być auto-
rytetem, umiejętnie i systemowo podnosząc
poziom i wyniki ich pracy, w oparciu o wła-
sne mistrzostwo w przedmiocie i metodyce
nauczania. Trzeciorzędnym jego obowiąz-
kiem powinno być organizowanie kursów
i innych form doskonalenia, a niedopuszczal-
nym jest sprowadzenie doradcy do roli oso-
by zbierającej wpłaty od uczestników kursów,
czy tylko parzącej kawę lub herbatę w ich
trakcie. To karykatura.” 2

Jakie umiejętności powinien posiadać
doradca, aby podołać zadaniom przed nim
stawianym? Wydaje się, że do ważnych moż-
na zaliczyć:
n Planowanie - zarówno procesu dydak-

tyczno-wychowawczego, jak i własnych
działań. Pamiętać należy, że z procesem
planowania łączy się umiejętność dia-
gnozowania potrzeb, ustalania priory-
tetów, formułowania celów i doboru od-
powiednich zadań do ich osiągania.

n Dobór, adaptacja, tworzenie progra-
mów nauczania - w tym obszarze moż-
na umieścić nie tylko doskonałą znajo-
mość wszystkich programów nauczania
danego przedmiotu znajdujących się na
rynku księgarskim, ale również znajo-
mość przepisów i zasad związanych
z tworzeniem programów własnych.

n Kierowanie i wspieranie nauczycieli
w rozwoju zawodowym - w związku
z awansem zawodowym doradca powi-
nien umieć wspierać nauczyciela w jego

rozwoju tak, aby osiągał on kolejne
stopnie awansu.

n Rozpoznawanie potrzeb doradztwa in-
dywidualnego - zarówno na poziomie
nauczycieli, co znajdzie wyraz w stop-
niu przygotowania do konsultacji indy-
widualnych oraz tematyce prowadzo-
nych lekcji otwartych, jak i na poziomie
szkół, tak by dyrektorzy mogli korzystać
z indywidualnej pomocy doradcy.

n Organizowanie i prowadzenie zajęć
doskonalących - szczególnie ważna jest
tutaj umiejętność pracy z dorosłymi,
znajomość i dobór atrakcyjnych metod
zapewniających skuteczność. Pożądane
byłoby posiadanie przez doradę kwali-
fikacji edukatora.

n Współpraca - poszukiwanie sojuszni-
ków do realizowania zadań, a także do-
bra i owocna współpraca z organem pro-
wadzącym i sprawującym nadzór peda-
gogiczny.  Doradca stanowi część syste-
mu oświaty i powinien umieć znaleźć
wspólny język z innym organami w nim
funkcjonującymi.

n Komunikacja - właściwie jako meta-
umiejętność objawiająca się dobrymi re-
lacjami z innymi, precyzyjnym komu-
nikowaniem się w mowie i piśmie.

Dobry doradca  podejmuje zadania
związane z doskonaleniem warsztatu nauczy-
ciela. Wspomaga więc innych własnym przy-
kładem, jest autorytetem w swojej dziedzi-
nie, podejmuje nowatorskie i innowacyjne
działania; jest kreatywny, komunikatywny
i skuteczny.

Doradca nie pełni funkcji nadzoru
pedagogicznego, staje się natomiast opieku-
nem merytorycznym i metodycznym. Potrafi
wskazać popełniane błędy, rozwinąć umiejęt-
ności potrzebne w pracy, wprowadzić na drogę
rozwoju zawodowego. Ważne jest także,
że doradca jest najbliższą w sensie usytuowa-
nia osobą, do której zawsze można zwrócić
się o pomoc.

Oczekiwania nauczycieli
Nowo powołani doradcy już wdrażają

się do zadań - odbywają spotkania z nauczy-
cielami na terenie całego powiatu, podczas
których wiele uwagi poświęcają diagnozie
oczekiwań oraz planowaniu pracy pod kątem

2 Tadeusz Popowicz, Doradcy metodyczni w strukturze doskonalenia nauczycieli, „Kierowanie Szkołą”
nr 3/2006.
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realizacji priorytetów MEN i Lubelskiego
Kuratora Oświaty na ten rok szkolny. Liczą
na korzyści, jakie wynikną z dzielenia się
doświadczeniami przez pedagogów. Nauczy-
ciele licznie uczestniczą w spotkaniach. Po-
trzebują kontaktów z doradcami metodycz-
nymi i wymiany doświadczeń zawodowych.
Specyfika pracy nauczycieli w obrębie jedne-
go powiatu jest zbliżona. Można łatwiej, szyb-
ciej i taniej rozwiązać wiele problemów (dy-
daktycznych i innych) a także promować cie-
kawe rozwiązania, pomysły najaktywniej-
szych nauczycieli i uczniów. Integracja dzia-
łań nie może pozostać bez wpływu na lepszą
jakość kształcenia, lepsze wyniki sprawdzia-
nów i egzaminów, a tym samym większą sa-
tysfakcję nauczycieli z pracy. Oprócz różnych

form doskonalenia metodycy proponują też
korzystanie z konsultacji indywidualnych,
których udzielają w swoich macierzystych
szkołach.

Choć początki były pełne obaw, nie-
pewności - obecnie nowo powołani doradcy
czują się pewniej i gotowi są na nowe wy-
zwania. Już dziś widać pewne ożywienie ak-
tywności nauczycieli w powiecie tomaszow-
skim. „Człowiek jest wielki nie przez to co
posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to
co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”
- słowa Jana Pawła II przypomniał Lubelski
Kurator Oświaty mgr Krzysztof Babisz w li-
ście gratulacyjnym do doradców.

Czy każdy nauczyciel może być do-
radcą? Pewnie, że może. Tylko jakim doradcą?
No właśnie. Czy trzeba mieć jakieś specjalne
predyspozycje do tej funkcji? (czy jak mówią
niektórzy: służby). Gdy decydowałem się pod-
jąć wyzwanie postawione przede mną, były
to pierwsze pytania, na które szukałem od-
powiedzi. Oczywiście na dnie każdego
z nich kryło się inne, ważniejsze dla mnie:
czy to ja jestem tym, który powinien zostać
doradcą metodycznym języka polskiego?
Czy uniosę ciężar wyróżnienia, które mi pro-
ponowano? Tak, wyróżnienia, bo z miejsca
staję się kimś wyjątkowym, bo jedynym
na powiat tomaszowski dla szkół ponadgim-
nazjalnych.

Od tych pierwszych rozważań minęło
już ponad pół roku, a ja wciąż bez fałszywej
skromności powtarzam za Panem Cogito: -
„Czyż nie było lepszych?”.

Ale cóż, stało się, po „a” trzeba po-
wiedzieć „b”, a potem cały alfabet. Ja już
mam za sobą kilka literek - urządziłem gabi-
net, objechałem wszystkie szkoły w powie-
cie, rozmawiałem osobiście z każdym dyrek-
torem. Ale to było łatwe, ba, nawet przyjem-
ne. Prawdziwym wyzwaniem jest pierwsza

w życiu konferencja. No bo może nie przyjdą?
A jak  przyjdą, to będą złośliwi? Albo po pro-
stu nazbyt dociekliwi…? No to trzeba sza-
nownych kolegów po fachu dobrze nastroić
- pomyślałem: imienne zaproszenia, ciastka,
kawa i herbata, i… było bardzo miło. A tyle
fałszywych opinii krąży o nas - jacy to jesteśmy
niereformowalni (choć trudno o rok bez refor-
my oświaty), jacy zawistni (bo każdy z nas jest
najlepszy), jacy zniechęceni - bo i płace nędz-
ne, i młodzież już nie ta, itd.

Nic podobnego! Poloniści z powiatu
tomaszowskiego są super! Przyszli, słuchali,
nie marudzili, zapisali się na lekcje otwarte,
chcą prowadzić warsztaty, chcą się spotykać!
To wszystko potwierdza, że idea utworzenia
powiatowej sieci doradztwa metodycznego
była strzałem w dziesiątkę. Można będzie
wreszcie spotkać się w gronie nieco węższym,
ale prawie w 100% znajomym, omówić naj-
nowsze metody nauczania, wymienić do-
świadczenia, testy maturalne, podzielić się
swoją wiedzą, wreszcie - zintegrować. A po-
trzeby te potwierdzili wszyscy obecni na kon-
ferencji nauczyciele.
Mnie też ulżyło. Nie, nie tylko dlatego, że
mam to już za sobą, ale dlatego, że uwierzy-

Jacek Pawłucki, doradca metodyczny języka polskiego
Wiesława Gruner, doradca metodyczny historii
Urszula Bartoszek, doradca metodyczny geografii

Praca doradcy metodycznego
powiatu tomaszowskiego
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łem, że jednak jestem tą właściwą osobą,
że się nadaję. Bo mam dobry kontakt z ludź-
mi, jestem dobrym organizatorem, mam po-
czucie humoru i lubię już swoją nową pracę.
Tak, lubię być metodykiem!

Jacek Pawłucki

Pamiętam doskonale dzień, w którym
władze gminne i Panie Dyrektorki przedsta-
wiły mi propozycję dodatkowej pracy w cha-
rakterze nauczyciela doradcy metodycznego.
Wtedy właśnie dowiedziałam się o pięknej
inicjatywie podjętej przez grupę „zapaleń-
ców”: T. Zielińskiego, M. Watraka i B. Lesz-
czuka - utworzenia doradztwa metodyczne-
go w powiecie tomaszowskim. Powinnam,
jak podkreślali, czuć się zaszczycona i wyróż-
niona, a ja przerażona - stanęłam przed pod-
jęciem trudnej decyzji.

Zaszczytem dla mnie było znaleźć się
w gronie doradców, jednak przed oczami
przeleciało mi całe moje życie zawodowe.
W swojej długiej pracy zawodowej przeży-
łam wiele różnych reform, jakie miały miej-
sce w oświacie, poznałam bardzo zróżnico-
wane środowisko nauczycielskie. Pozytywne
efekty mojej pracy dostrzegali uczniowie, ro-
dzice, a wreszcie władze oświatowe, do tych
na samym szczycie włącznie. Wydawało mi
się, że wypracowałam sobie pewną pozycję
w szkole i środowisku. I nagle pod koniec
swojej „kariery” zawodowej miałam podjąć
się najtrudniejszego zadania - pracy z nauczy-
cielami.

Przed oczami stanęli mi nauczyciele -
doradcy, z jakimi zetknęłam się w swoim
życiu, przypomniałam sobie opinie na temat
ich pracy, czasami bardzo krytyczne, bezlito-
sne i bezwzględne. Pojawiły się obawy.
Czy podołam tej pracy? Czy nie zawiodę lu-
dzi, którzy mi zaufali? Jak przyjmą mnie na-
uczyciele? - bo przecież poddam się ocenie
grupy profesjonalistów. Co mogę zaoferować
ludziom, których znam? Tak, znam ich pra-
cę, oddanie i doświadczenie cenię, i wcale nie
czuję się lepsza. Jak zareagują koleżanki i ko-
ledzy w mojej macierzystej szkole? W końcu
- czy znajdę czas dla młodzieży, z którą praca
dawała mi najwięcej zadowolenia? Czy dam
radę w międzyczasie prowadzić koło przed-
miotowe, gimnazjalne radio i sklepik, które
tworzyłam od podstaw? Czy nie będę żało-
wać? Padały różne odpowiedzi. Nic dziwne-
go, że z podjęciem decyzji zwlekałam ponad
miesiąc.

Zdawałam sobie również sprawę
z tego, że praca doradcy to ciągłe szkolenia,
doskonalenie się w zawodzie, a moje oczy
zwracały się raczej w stronę emerytury, za-
mknięcia swojej praktyki zawodowej. Oka-
zało się, że podobne wątpliwości i obawy
mieli również wszyscy pozostali doradcy, nie
byłam więc osamotniona. W czasie 50-go-
dzinnego szkolenia zetknęłam się z konsul-
tantami, kadrą fachowców-praktyków, któ-
rzy posiadaną wiedzę i swoje doświadczenie
próbowali przelać do naszych umysłów. Wte-
dy zdałam sobie sprawę, jak odpowiedzial-
nego zadania się podjęłam, wtedy też moje
obawy nabrały realnych kształtów, na krót-
ko pojawiły się nawet myśli o wycofaniu się
i rezygnacji.

17 września 2008 roku wraz z 14 inny-
mi nauczycielami zostałam „wyświęcona”
na doradcę metodycznego. Stanęłam przed waż-
nym wyzwaniem i postaram się mu sprostać
jak najlepiej.  Jakie będę miała odczucia po roku
pracy? Będzie to zależało ode mnie i od ludzi,
z którymi przyjdzie mi współpracować.

Wiesława Gruner

Rolę doradcy metodycznego przyszło
nam pełnić w niezwykle ważnym czasie - je-
żeli chodzi o funkcjonowanie systemu oświa-
ty w Polsce. Chciałabym podzielić się nastę-
pującymi refleksjami dotyczącymi doradztwa
metodycznego w powiecie tomaszowskim,
na podstawie odbytych spotkań i rozmów:
a) „strzał w dziesiątkę” - 100% nauczycieli

widzi taka potrzebę, uznając inicjatywę
za niezwykle trafioną,

b) oczekiwania nauczycieli są ogromne
w kwestii nowej podstawy programo-
wej, liczą na konkretne informacje,

c) oczekują informacji nie tylko metodycz-
nych, ale także dotyczących wszelkich no-
wości i inicjatyw pedagogicznych,

d) czują potrzebę dzielenia się swoimi
doświadczeniami,

e) czują nadmierną presję rodziców odno-
śnie wyższych wyników nauczania.

Do środowiska oświatowego wkradł
się marazm. Brak entuzjazmu do wykonywa-
nych zadań trzeba powoli eliminować. My-
ślę, że jest tak dlatego, że chcemy wcisnąć
uczniom dużo, dużo, a może jeszcze więcej,
bo boimy się o wyniki (mierzalne) swojej pra-
cy, za mało selekcjonujemy treści (co jest nie-
zmiernie trudne w mnogości dopuszczonych
programów nauczania).
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Rola doradcy dzisiaj musi się skupić
nad jakością a nie ilością treści nauczania,
ponieważ mierzone są umiejętności ponad-
przedmiotowe. Nie będzie to łatwe, dopóki
nauczyciele nie będą znali całościowo treści
programowych z grupy swoich przedmiotów.
Już dzisiaj wiadomo, że w szkołach, gdzie jest
dobry przepływ informacji pomiędzy kolej-
nymi etapami edukacyjnymi, wyniki naucza-
nia są wyższe.

W tym właśnie widzę swoją rolę jako
doradcy. Powiat tomaszowski może stać się
powiatem wzorcowym w zakresie podnosze-
nia wyników nauczania (z uwzględnieniem
oczywiście czynników środowiskowych), ale
doradcy w tej początkowej fazie potrzebują
rzetelnej, fachowej informacji o funkcjono-
waniu oświaty jako całości procesu dydak-
tycznego u progu zmian.

Urszula Bartoszek

Założenie metody
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian

w podejściu do edukacji. Wyniki badań po-
zwalają stwierdzić, iż dzieci w wieku przed-
szkolnym łatwej i szybciej uczą się wówczas,
gdy okazują zainteresowanie proponowanym
przez dorosłych działaniom. W przedszkolu
planuje się więc takie zajęcia, które rozbudzą
dziecięca ciekawość, zachęcą do otwarcia
i rozmów między rówieśnikami i dziecka
z dorosłymi. Przedszkolaki twórczo przetwa-
rzają nowe dla nich informacje - ucząc się,
konstruują swoją osobistą wiedzę. Realizując
ten proces, potrzebują coraz to nowych źródeł
informacji, których dostarcza im m.in. śro-
dowisko przedszkolne. To w przedszkolu naj-
lepiej uczą się współpracy z rówieśnikami.
Nauczyciel, który chce zaktywizować przed-
szkolaków powinien stosować nowe rozwią-
zania dydaktyczne i techniki. Do nich zalicza
się metoda projektu, która uwzględnia współ-
pracę z rodzicami i innymi przedstawiciela-
mi społeczności lokalnej. Ponadto dominu-
jącą w niej formą aktywności jest zabawa.

Twórcą metody projektu (uczenia się
poprzez działanie) był William Heart Kilpa-
trick (1871 - 1965). Jej celem jest wdrażanie
dzieci do twórczego myślenia, rozbudzenia
naturalnej ciekawości świata i jego interpre-
tacji przy pomocy nauczyciela. W efekcie
dziecko ma poczucie satysfakcji i motywację
do uczenia się.  Zazwyczaj realizowany tą me-
todą projekt trwa kilka dni lub kilka tygo-

dni. Jego uczestnicy pracują samodzielnie,
w zespołach, i grupach. Istnieją dwa rodzaje
projektu: badawczy i działania lokalnego.

Projekt badawczy polega na zebraniu
i usystematyzowaniu informacji. Jego rezultaty
mają charakter różnego rodzaju opracowań.
W przedszkolu będą to, np. rysunki lub albu-
my. Projekt ten przygotowują i prezentują dzieci.

Projekt działania lokalnego polega jest
realizowany w środowisku lokalnym, może
to być: sadzenie drzewek w ogrodzie przed-
szkolnym czy w lesie, uporządkowanie placu
zabaw, sprzątanie okolicy. Na koniec warto
przedstawić sprawozdanie z wykonanych za-
dań oraz uzupełnić je rysunkami i zdjęciami.

Etapy konstruowania projektu
„Zegary”
Etap I, rozpoczęcie projektu polega na:

n Określeniu tematu projektu.
n Przygotowaniu siatki wstępnej do proje-

ktu z uwzględnieniem celów programo-
wo-dydaktycznych.

n Przygotowaniu zajęć wprowadzających.
n Opracowaniu wspólnie z dziećmi siatki

tematycznej, na podstawie której nauczy-
ciel dokona diagnozy obecnego zasobu
wiedzy dzieci na dany temat i określi, cze-
go dzieci chcą się dowiedzieć w wyniku
realizacji projektu. (Może to być lista py-
tań, na które dzieci w trakcie kolejnych
zajęć chciałyby uzyskać odpowiedzi).

n Określeniu czasu trwania projektu.

Barbara Kratiuk
konsultant ds. wychowania przedszkolnego
LSCDN Oddział Biała Podlaska

Czy metodę projektu można wykorzystać w pracy
z dziećmi sześcioletnimi?



20

Nauczyciele z dziećmi wybrali temat
„Zegary”. Będzie realizowany przez miesiąc.
Ten projekt warto rozpocząć od wykonania
z przedszkolakami pierwszych rysunków, kart
pracy, a także wstępnej dokumentacji foto-
graficznej - porównanie jej z efektami kolej-
nych zajęć ułatwi ewaluację  rezultatów pro-
jektu.

Etap II, realizacja projektu:
n Przeanalizowanie wstępnej siatki oraz

siatki pytań stworzonej przez dzieci
w celu powiązania treści i umiejętności
do projektu „Zegary”.

n Stworzenie planu kolejnych zajęć tereno-
wych, wizyt ekspertów, badania obiek-
tów, przeprowadzenia doświadczeń,
działań o charakterze artystycznym.

Plan dokumentacji może zawierać
następujące rubryki:
1. Planowane wydarzenia: wycieczka

do zegarmistrza, do biblioteki, do lasu
w celu obserwowania pogody i charak-
terystycznych cech krajobrazu związa-
nego z obecną porą roku.

2. Sposób dokumentacji (zdjęcia, notatki,
szkice, nagrania dźwięków).

3. Opis zadań osoby dokumentującej
(np. wyszukanie ilustracji).

4. Osoby odpowiedzialne za zadania
(nauczycielka, rodzice, dzieci).

5. Co można wykorzystać, by skupić
uwagę dzieci? (książki, czasopisma,
zdjęcia, zajęcia terenowe, rozmowy
z ekspertem - zegarmistrzem, babcią,
rodzicami, nauczycielem informatyki
oraz wychowania fizycznego).

Organizacja projektu.
Należy podzielić dzieci na grupy (by-

łoby dobrze, gdyby dzieci uczyniły to same).
Każda grupa może nadać sobie nazwę - we-
dług własnego pomysłu - na czas realizacji
projektu, np. „Kukułki”, „Tik-taki”, „Zegar-
mistrze”. Dzieci mogą otrzymać niektóre za-
dania do domu:
1. Zadać pytania rodzicom lub dziadkom

na temat zegarów używanych dawniej.
2. Poszukać (z pomocą rodziców lub rodzeń-

stwa) wiadomości o zegarach w książ-
kach, czasopismach, Internecie.

3. Poszukać wierszy, opowiadań, bajek
o zegarach.
Nauczyciel może napisać listy do rodzi-
ców z prośbą o pomoc w zorganizowa-

niu w przedszkolu „kolekcji” zegarów
(również zepsutych).

Realizacja projektu „Zegary”
Polegałaby na zebraniu różnych zega-

rów przyniesionych przez dzieci. Następnie
grupa wybrałaby się z wizytą do szkolnej bi-
blioteki, gdzie dzieci, przy pomocy nauczy-
cieli, w książkach wyszukiwałyby informacje
o zegarach z dawnych epok. Zagadnienia, ja-
kimi mogą zajmować się dzieci w kolejnych
dniach realizacji projektu to:
n rodzaje zegarów dawniej i dziś,
n budowa zegarów,
n dni i noce - układamy kalendarze,
n siedem dni ma tydzień - nazwy kolej-

nych dni tygodnia,
n dwunastu braci i cztery siostry - nazwy

miesięcy i pór roku,
n wycieczka do zegarmistrza.

Idąc na wycieczkę do zegarmistrza,
pamiętać należy, by:
n dać dzieciom podkładki z kartonami

do sporządzania notatek, szkiców,
n przygotować z dziećmi pytania (czego

chciałyby się dowiedzieć od zegarmi-
strza),

n wziąć ze sobą zepsute zegary,
n zaplanować możliwość poznania mecha-

nizmu działania różnych zegarów, np.
zegara z kukułką, budzika, zegara z waha-
dłem oraz o wiele dokładniej różnych
części zegarów,

n wyjaśnienie przez zegarmistrza jako eks-
perta do zegarów, jak to się dzieje, że każ-
da wskazówka zegara porusza się w in-
nym tempie,

n manipulowanie narzędziami - (lupa
„wkładana” do jednego oka, pęse-
ta, wkrętaki); dobrze byłoby, aby dzieci
mogły spróbować odkręcić śrubkę lub
wziąć drobną część pęsetą (co wcale nie
jest takie proste),

n oglądanie kolekcji zegarów zgromadzo-
nych u zegarmistrza,

n ewentualne zostawienie zepsutego zega-
ra do naprawy.

n rozmowa z dziećmi na temat, co już
wiedzą, czego się nauczyły, postawienie
nowych pytań. (To rodzaj podsumowa-
nia i wstępnej oceny efektów realizowa-
nego projektu - podjęcie decyzji o reali-
zowaniu lub zakończeniu projektu.)
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Cała wycieczka musi być dokładnie
zaplanowana, umówiona z zegarmistrzem
oraz osobami, które będą nam pomagać pod-
czas niej; trzeba pamiętać o pomocy rodzi-
ców przy wykonywaniu trudnych zadań przez
dzieci.

Zakończenie projektu
n Przygotowanie wydarzenia kulminacyj-

nego - wyeksponowanie zgromadzo-
nych podczas projektu materiałów, po-
mocy dydaktycznych, prac dzieci. Mogą
to być: wystawa, przygotowana insce-
nizacja, prezentacja tańców itp. Istotne
jest, aby dzieci były aktywne, dzieliły
się zdobytą wiedzą i umiejętnościami
z zaproszonymi gośćmi; aby miały oka-
zję do udzielania wyjaśnień i odpowie-
dzi na postawione pytania.

n Realizacja wydarzenia kulminacyjnego
- zakończenie projektu. (Ważne jest udo-
kumentowanie tego wydarzenia).

n Analiza i ewaluacja rezultatów projek-
tu. (Na podstawie wszystkich zgroma-
dzonych materiałów następuje porów-
nanie efektów projektu  z wcześniej za-
łożonymi celami ogólnymi i szczegóło-
wymi).

Na koniec projektu „Zegary” można
zorganizować wystawę wszystkich materia-
łów i prac, zapraszając rodziców, dziadków,
dzieci i nauczycielki z innych grup bądź dzie-
ci z innego przedszkola.

Przygotowując ewaluację projektu,
należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na
pytania: czy dzieci otrzymały odpowiedzi na
postawione na początku pytania? Czy temat
zegarów je zainteresował? Czy w czasie zajęć
dzieci współpracowały ze sobą w zespołach,
dzieliły się doświadczeniami? Czy powstały
zadania z inicjatywy dzieci? Czy udało się za-
interesować projektem rodziców, dziadków,
inne dzieci , które przychodziły oglądać „ko-
lekcję zegarów?
Czego dzieci nauczyły się podczas realizacji
projektu:
- rozpoznają różne rodzaje zegarów oraz

dźwięki, jakie te zegary wydają,
- poznały dawne sposoby odmierzania

czasu,
- odczytują pełne godziny na zegarze,
- wymieniają kolejne dni tygodnia, nazwy

miesięcy oraz pór roku,
- poznały mechanizmy działania niektó-

rych zegarów oraz zawód zegarmistrza,

- dowiedziały się, gdzie i w jaki sposób
można wyszukiwać informacje,

- nauczyły się korzystania z kalendarzy
oraz konstruowania własnych kalendarzy,

- zdobyły umiejętność posługiwania się po-
jęciami: „dziś, wczoraj, przedwczoraj, ju-
tro, pojutrze”,

- potrafią planować, podejmować decyzje,
dokonywać wyborów oraz współpraco-
wać w grupie.

Dzięki metodzie projektu dzieci mia-
ły możliwości rozwijać: twórcze myślenie,
umiejętność planowania oraz przydzielania
zadań poszczególnym osobom w grupie przed
wykonaniem pracy, sprawności manualne,
umiejętność redagowania wypowiedzi na
podany temat, umiejętność swobodnego wy-
powiadania się i wyrażania własnych opinii
na podstawie ilustracji, umiejętność uważne-
go słuchania tekstów literackich, umiejętność
współpracy, podejmowania decyzji podczas
pracy w grupie, umiejętność korzystania
z różnych źródeł informacji, umiejętność oce-
niania pracy kolegów i swojej.

Zakończenie
Metodę projektu można wykorzystać

w pracy z dziećmi sześcioletnimi. Dzięki niej
zdobywanie wiedzy przez małe dzieci staje
się procesem naturalnym, spontanicznym i sa-
modzielnym. Rolą nauczyciela nie jest na-
uczanie, ale koordynowanie pracy dzieci
i organizowanie przestrzeni badawczej tak,
aby dzieci samodzielnie zdobywały wiedzę.
Ważnym zadaniem w pracy nauczyciela jest
również obserwacja oraz dokumentowanie
działań dzieci. Poprzez podejście projektowe
dzieci uczą się logicznego myślenia, stawia-
nia pytań, zdobywania wiedzy przez ekspe-
rymentowanie, wyciąganie wniosków. Meto-
dy projektów badawczych nie należy mylić
z tzw. pracą tematyczną, szeroko rozpo-
wszechnioną w przedszkolach. Zachęcam
wszystkich do korzystania z tej metody
w pracy z dziećmi sześcioletnimi.
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Wraz ze złożeniem w 1994 roku przez
nasz kraj wniosku o członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej zobowiązaliśmy się do porozumie-
nia w sprawach zajmujących uwagę społe-
czeństwa, a wśród nich również inwestowa-
nia w kapitał ludzki, zwłaszcza w edukację.
Głównym sensem tej integracji ze Wspólnotą,
w perspektywie wymiany towarów, pracy
i usług - w tym edukacyjnych, jest koniecz-
ność rozwoju edukacji ustawicznej ludzi ak-
tualnie zatrudnionych, przyszłych pracowni-
ków, jak również osób bezrobotnych1 . Nie-
wątpliwie polska edukacja skorzystała na in-
tegracji z Unią Europejską. Pozytywną zmianą
w polskim systemie edukacji,
będącym zarazem realizacją
polityki edukacyjnej Unii
Europejskiej, jest znaczny po-
stęp w nauczaniu języków ob-
cych na wszystkich szczeblach
edukacji. Należy podkreślić,
że polskie szkoły w dużej mie-
rze korzystają ze środków
unijnych, że w ramach wy-
miany młodzieży, polscy
uczniowie wjeżdżają zagrani-
cę. Pozytywnie należy rów-
nież ocenić system stypen-
dialny Europejskiego Fundu-
szu Społecznego dla młodzie-
ży szkolnej. Jednakże wydaje
się, że nie rozwiązał on głów-
nego problemu, jakim jest
nierówność szans edukacyj-
nych młodzieży ubogiej. Jest to szczególnie
widoczne we wschodnich regionach naszego
kraju.

Ułatwieniem dla absolwentów polskich
szkół, w kontekście funkcjonowania na eu-

ropejskim rynku pracy, jest na pewno upo-
wszechnienie wystawiania Suplementu do
dyplomu. Uznawanie kwalifikacji nadawa-
nych w Polsce ułatwia również wprowadze-
nie egzaminów zewnętrznych, tak matural-
nych, jak również potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe. Działalność Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej, jak również okręgo-
wych komisji egzaminacyjnych została wspar-
ta przez fundusze unijne.

Programy unijne
Dużą szansą dla polskiej edukacji jest od-

powiednie wykorzystanie instrumentów po-
lityki edukacyjnej, jakie ofe-
ruje Wspólnota. Najwięk-
szym programem wspólno-
towym dotyczącym eduka-
cji jest program Socrates.
Składa on się z pięciu kom-
ponentów. Dla przedszkoli,
szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych przeznaczony jest
komponent Comenius. Po-
zwala on na nawiązanie
współpracy pomiędzy szkoła-
mi z różnych krajów.Wspiera
naukę języków obcych. Jed-
nym z podstawowych jego
celów jest wzmocnienie eu-
ropejskiego wymiaru eduka-
cji. Wspieraniem nauki języ-
ków obcych zajmuje się rów-

nież komponent Linqua. Kształceniem dla
dorosłych zajmuje się natomiast komponent
Grundtvig. Nauczanie na odległość wspiera
komponent Minerva. Celem komponentu
Eurydice, jest stworzenie sieci informacyjnej

dr Adam Balicki
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
w Tomaszowie Lubelskim
Katedra Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Polska oświata na tle polityki edukacyjnej
Unii Europejskiej

1 J. Milewicz, Kształcenie ustawiczne jako podstawowy element tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, [w:]
Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, red. naukowa K. Pająk, A. Zdunek, Warszawa 2003, s. 150.



23

o kierunkach polityki edukacyjnej w Europie.
Powiązany z nim jest komponent Naric, któ-
ry tworzy sieć informacyjną dotyczącą uzna-
walności wykształcenia w różnych krajach
Europy. Dla administracji oświatowej przezna-
czony jest komponent Arion. Natomiast na
poziomie szkolnictwa wyższego zastosowa-
nie ma komponent Erasmus, którego głów-
nym zadaniem jest wspieranie współpracy
międzynarodowej uczelni wyższych. Jednym
z najnowszych dokumentów edukacyjnych
Unii Europejskiej jest eEuropa. Stanowi on
fragment szerokich działań zmierzających do
podniesienia konkurencyjności gospodarki
unijnej, opartej na wiedzy i innowacyjności.
Fundamentalnym założeniem eEuropy jest
wykreowanie nowego typu gospodarki euro-
pejskiej, co w konsekwencji ma pozwolić
zmniejszyć dystans ekonomiczny pomiędzy
krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjedno-
czonymi. Środkami do realizacji celu są m.in.:
ułatwienie w dostępie szkół i obywateli Unii
do Internetu, posługiwanie się nim na wszyst-
kich etapach edukacji, tańszy dostęp do sieci
poprzez kontynuowanie procesu liberalizacji
rynku telekomunikacyjnego, promowanie
handlu elektronicznego, promocja zastosowa-
nia Internetu dla współpracy ośrodków na-
ukowych i badawczych, bezpieczny dostęp do
Internetu dzięki szerszemu wykorzystaniu
inteligentnych kart chipowych, zwiększenie
dostępu do kapitału finansującego innowa-
cyjne idee w początkowej fazie rozwoju2 .

Wychowanie przedszkolne
w krajach Unii
Jednym z ważniejszych projektów refor-

my polskiego systemu edukacji, jest projekt
obniżenia wieku szkolnego do 6 lat. System
kształcenia obowiązkowego w krajach Unii
Europejskiej jest dość zróżnicowany. W więk-
szości państw europejskich do placówek edu-
kacji przedszkolnej dzieci uczęszczają na za-
sadzie dobrowolności. Standardem jest roz-
poczęcie obowiązkowej nauki w wieku 6 lat.
Obecnie można odnotować wspólną dla
większości państw tendencję do wydłużania

okresu obowiązkowej nauki szkolnej, co naj-
mniej do 16 roku życia3 . Można zauważyć,
że powszechnie uważa się przedszkola
za pierwszy etap kształcenia, który zarazem
spełnia rolę najważniejszego miejsca socjali-
zacji dzieci i wyrównywania szans edukacyj-
nych4 . Jest to szczególnie uwypuklone we
Francji, gdzie wychowanie przedszkolne jest
podstawą systemu edukacyjnego. Przeznaczo-
ne jest ono dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
Powszechność wychowania przedszkolnego
jest uwarunkowana w tym kraju tradycją, jak
też odpowiednimi regulacjami prawnymi5 .
W Niemczech natomiast wychowanie przed-
szkolne jest nieobowiązkowe, trwa trzy lata
i obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Sta-
nowi ono istotne ogniowo w zagwarantowa-
niu dzieciom prawidłowego startu edukacyj-
nego6 . Natomiast w Wielkiej Brytanii wycho-
wanie przedszkolne jest zróżnicowane i po-
zostaje w gestii władz lokalnych lub organi-
zacji pozarządowych. Obejmuje dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat. Jak można zauważyć eduka-
cja przedszkolna odgrywa istotną rolę w sys-
temach edukacyjnych największych państw
Unii Europejskiej. W zapewnieniu opieki
w przedszkolach, Polska odbiega od krajów
Unii. Wydaje się, że również w tym kierunku
powinny zmierzać zmiany w polskim syste-
mie edukacji. Niezbędny jest rozwój różnych
form przedszkoli i ich wpieranie przez budżety
lokalne i budżet centralny7 . Istotnym elemen-
tem jest również model powiązań struktur
szkolnictwa na poszczególnych etapach.
Powiązanie struktur szkolnictwa podstawo-
wego  i średniego przybrało w krajach Unii
równe formy. Można wyróżnić model jedno-
litej struktury szkolnej, bez wyodrębniania
pierwszego cyklu szkoły średniej, tak jak ma
to miejsce w Danii; czy struktury służące
wczesnej orientacji szkolnej uczniów, już po
czterech latach szkoły elementarnej - jak ma
to miejsce w Niemczech. Można również
wyróżnić koncepcję wspólnego cyklu, bez
progu orientacji bezpośrednio po szkole pod-
stawowej, lecz funkcjonującego wspólnie
3 lub 4 letniego cyklu nauki, np. we: Francji,

2 A. Szymanik, Programy wspólnej polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej,
Zielona Góra 2003, s. 96 - 97.
3 Edukacja europejska, praca zbiorowa pod red. M. St. Zięby, J. Korby i Z. Smutka, Gdynia 2004, s. 191.
4 B. Kołaczek, Systemy edukacyjne. Analiza porównawcza, Warszawa 1999, s. 61.
5 U. Świętochowska, Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Toruń 2000, s. 67.
6 Tamże, s. 63.
7 B. Kołaczek, dz. cyt., s. 61.
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Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Por-
tugalii i Grecji.

Kierunki rozwoju szkolnictwa średnie-
go w Polsce
Szkolnictwo średnie we wszystkich kra-

jach Unii Europejskiej obejmuje szkoły ogól-
nokształcące - kończą się maturą i dają moż-
liwość podjęcia studiów oraz szkoły o cha-
rakterze zawodowym - wykształcenie ogól-
ne, techniczne lub zawodowe8 . W Polsce
na poziomie szkoły podstawowej i średniej
został przyjęty model francuski, włoski, bry-
tyjski, hiszpański, portugalski i grecki. Zakła-
da on, że celem edukacji nie jest ścieżka
kształcenia zawodowego lecz  ogólnego. Two-
rząc gimnazja, postawiono duży nacisk na od-
dzielenie młodzieży gimnazjalnej od uczniów
szkoły podstawowej. Obecne plany reformy
edukacji w swoich zamierzeniach sprzyjają
łączeniu gimnazjów i liceów. Według planów
ministerialnych temu procesowi ma służyć
przede wszystkim nowa podstawa programo-
wa kształcenia ogólnego, stanowiąca spójną
całość dla gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Duży nacisk położony ma zostać
również na profilowanie. Ma ono wspierać
ucznia w dokonaniu słusznego wyboru, wła-
snej drogi edukacyjnej. Zgodnie z założenia-
mi reformy, w gimnazjum proces ten ma po-
legać na rozpoznaniu słabych i mocnych stron
ucznia, które pomogą mu w wyborze odpo-
wiedniego profilu kształcenia w szkole ponad-
gimnazjalnej. W liceum zaplanowano moni-
torowanie trafności profilu, wybranego przez
ucznia oraz pomoc w wyborze przedmiotów
maturalnych i przyszłego kierunku studiów.
Oczywiście możliwa jest zmiana wybranego
profilu kształcenia, jednakże jest ona obwa-
rowana wieloma warunkami (np. uzupełnie-
nie różnicy programowej pomiędzy różnymi
profilami). Dlatego uczeń, rozpoczynający
edukację na poziomie szkoły ponadgimna-
zjalnej, będzie w praktyce musiał podjąć bar-
dzo ważną decyzję, pociągającą za sobą do-
niosłe konsekwencje, co do dalszej swojej
drogi życiowej. Wydaje się, że obarczenie taką
odpowiedzialnością bardzo młodego i niedo-
świadczonego człowieka nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Biorąc pod uwagę planowaną

różnicę w siatce godzin,  przewidzianą na dane
przedmioty w poszczególnych profilach, nie-
właściwy wybór profilu zamknie drogą
na wiele kierunków studiów. Wydaje się,
że nie zapobiegnie temu wprowadzenie sys-
temu doradztwa zawodowego w szkołach.
Tempo przemian gospodarczych w obecnych
czasach powoduje, że wiele kierunków stu-
diów oraz zawodów bardzo szybko się dez-
aktualizuje. Ponadto trudno wymagać od
ucznia pierwszej klasy szkoły średniej, aby
mógł już wtedy podjąć tak ważną dla swojej
przyszłości decyzję.

Niemiecki system szkolny jest silnie zde-
centralizowany i zależny od władz poszcze-
gólnych krajów związkowych. Występuje
w nim wyraźne oddzielenie szkolnictwa ogól-
nego od zawodowego. Utrudniona jest możli-
wość zmiany kierunku kształcenia, co niejed-
nokrotnie doprowadza do sytuacji, że szkoła
staje się „ślepą uliczką” dla uczniów9 . Szkol-
nictwo francuskie charakteryzuje natomiast
wysoki stopień centralizacji, różnorodność
wariantów kształcenia, drożność pomiędzy
nimi, rozbudowana orientacja i poradnictwo
pedagogiczno - zawodowe10 .

9 U. Świętochowska, dz. cyt., s. 65-66.
10 Tamże, s. 68.
11 E. Mach, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, [w:] Edukacja wobec rynku
pracy i integracji europejskiej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 71.

 8 Tamże, s. 62.
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Kompetencje kluczowe w krajach
unijnych
Rozpatrując spójność polskiego systemu

edukacji z innymi systemami panującymi
w Europie należy uwzględnić tzw. kompeten-
cje kluczowe. Powinny one być włączone
do programów nauczania szkół europejskich.
Do katalogu kompetencji kluczowych zalicza-
my: komunikację w języku ojczystym i w ję-
zykach obcych, posługiwanie się technologia-
mi informacyjnymi i komunikacyjnymi,
alfabetyzm matematyczny i kompetencje
w zakresie matematyki, nauk ścisłych i tech-
niki, przedsiębiorczość, kompetencje interper-
sonalne i obywatelskie, umiejętność uczenia
się oraz kulturę osobistą. Każdy z krajów Unii
Europejskiej ma pełną swobodę w interpre-
tacji oraz sposobie i zakresie wprowadzenia
ich do krajowego systemu edukacyjnego. Na-
leży stwierdzić, że w poszczególnych syste-
mach edukacyjnych, wiele ze wspomnianych
komponentów powtarza się. Większość
państw wprowadziła do programów naucza-
nia, specjalne kompetencje, uwarunkowane
specyfiką kulturową danych krajów11 . W pol-
skim systemie edukacji najlepiej wyglądają
dwie pierwsze kompetencje: nauka języków

obcych, komunikacja oraz nauczanie techno-
logii informacyjnych. Podniesieniu poziomu
wiedzy w zakresie matematyki w dużej części
poświęcona została obecna reforma eduka-
cji. Obecność pozostałych kompetencji klu-
czowych w polskim systemie edukacji jest nie-
wystarczająca. Wydaje się, że dotyczy to
nauczania przedsiębiorczości oraz kompeten-
cji obywatelskich. Jest to istotne z punku wi-
dzenia specyfiki naszego kraju, jego historii oraz
przemian gospodarczo-społecznych, jakich do-
świadczamy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Szansą dla polskiej edukacji jest Program

Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest jednym
z programów operacyjnych, służących reali-
zacji Narodowych Strategicznych Ram Odnie-
sienia 2007-2013 i obejmuje całość interwen-
cji Europejskiego Funduszu Społecznego
w Polsce w latach 2007-2013. Jednym z jego
celów jest upowszechnienie edukacji społe-
czeństwa na każdym etapie kształcenia przy
równoczesnym zwiększeniu jakości usług
edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
z potrzebami gospodarki, opartej na wiedzy.
Zakłada on: modernizację systemu zarządza-
nia i nadzoru w oświacie, rozwój systemu eg-
zaminów zewnętrznych, poprawę jakości
kształcenia poprzez: efektywny system
kształcenia  i doskonalenia nauczycieli, mo-
dernizację treści i metod kształcenia. Program
zakłada również otwartość systemu eduka-
cji w kontekście uczenia się przez całe życie.

Jak można zauważyć członkowstwo Pol-
ski w Unii Europejskiej przyniosło również
korzyści polskiej szkole. Wspólnota pozosta-
wia swobodę poszczególnym państwom

w budowie swojego systemu edukacji oraz tre-
ściach nauczania. Dlatego to w głównej mie-
rze od nas zależy, jak będzie wyglądała pol-
ska szkoła oraz czego w niej będą uczyli się
uczniowie. Jednakże powinniśmy umieć ko-
rzystać ze wsparcia, jakie możliwe jest do
uzyskania w ramach Unii Europejskiej.
Jest ono szansą na dofinansowanie zaniedby-
wanej od lat polskiej oświaty.



26

Z życia szkoły

Jakie były początki zarządzania przez pana
szkołą i jej stan?
Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie przy
ul. Pana Wołodyjowskiego 13, malowniczo
położona na skraju wąwozu, zapoczątkowa-
ła swoją działalność w 1974 roku. Dwa lata
później przyjęła imię Henryka Sienkiewicza.
Nasz patron - pisarz, społecznik, obywatel
świata, otwarty na człowieka i inne kultury
stanowi dla nas wzór. Misją naszej szkoły jest
kierowanie się hasłem: „ Bóg - Honor - Oj-
czyzna”. Pragniemy kształtować powierzo-
nych nam uczniów w poszanowaniu tradycji
narodowych i uniwersalnych wartości
chrześcijańskich. Stąd dbamy o właściwy kli-
mat, przywiązujemy dużą uwagę do wizerun-
ku ucznia, dbamy, by ważne uroczystości
podkreślał galowy strój i obecność pocztu
sztandarowego.
W drodze konkursu objąłem stanowisko dy-
rektora szkoły w sierpniu 2005 roku. Spotka-
łem się z życzliwym przyjęciem i z nadzieją,
że coś w szkole się zmieni. Nie mogłem za-
wieść tych oczekiwań. Szkoła Podstawowa
nr 38 w Lublinie została oddana do użytku
przed trzydziestu laty i od tamtego czasu bu-
dynek nie zmieniał się. Trzeba przyznać,
że wewnątrz była zadbana, jednak po tylu la-
tach użytkowania budynek z zewnątrz stra-
szył szarą, zniszczoną elewacją, starą stolarką
okienną, wypadającymi oknami. Ponadto
wewnątrz posiadał nieekonomiczną i częścio-
wo niesprawną instalacją centralnego ogrze-

wania, zniszczone podłogi, zwłaszcza na ko-
rytarzach, zniszczone drzwi do sal lekcyjnych
i pomieszczeń sekretariatu szkoły. Miejsce po-
święcone patronowi szkoły potrzebowało
nowej oprawy. Puchary i dyplomy, którymi
szkoła powinna się chwalić schowane były
w gabinecie dyrektora szkoły. Szkoła posia-
dała jedną pracownię informatyczną z bar-
dzo przestarzałym już wyposażeniem.
„Znać prawdę boska rzecz, a ludzka jej szu-
kać” (H. Sienkiewicz) - motto tej treści wita
wszystkich wchodzących do naszej szkoły. Sta-
nowi ono jednocześnie swego rodzaju wska-
zówkę do pracy dla naszych uczniów i na-
uczycieli. Dużo łatwiej poszukiwać prawdy,
gdy sprzyjają temu odpowiednie warunki.
Takie warunki postanowiłem stworzyć.
Od tej chwili wszystko miało się zmienić.

Co dyrekcja chciała zmienić?
Miałem głowę pełną pomysłów i od razu za-
cząłem je realizować. Od pierwszych dni za-
biegałem o kompleksową termomoderniza-
cję, która choć planowana od końca lat dzie-
więćdziesiątych, jakoś nie mogła doczekać się
realizacji. Pragnąłem również pozyskać no-
woczesne pracownie komputerowe oraz stop-
niowo wymieniać wyposażenie w salach lek-
cyjnych. Równie ważną sprawą był remont
obiektów sportowych znajdujących się na te-
renie szkoły. Nie mniej ważne było poprawie-
nie wizerunku szkoły wewnątrz. Pojawiły się
gabloty, w których wyeksponowaliśmy pucha-

Rozmowa
z P. Mirosławem Wójcikiem,
dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 38 im. Henryka Sienkiewicza
w Lublinie
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ry i inne trofea zdobywane przez naszych
uczniów. Powstało miejsce, w którym ekspo-
nujemy fotografie dokumentujące bieżące wy-
darzenia z życia szkoły.

Jakie prace remontowe przeprowadzono?
W listopadzie 2007 roku, w dwa lata po ob-
jęciu przeze mnie funkcji dyrektora szkoły,
rozpoczął się długo oczekiwany remont.
Od kwietnia 2008 roku budynek ma nową,
piękną elewację i estetyczne plastikowe okna.
Wewnątrz zostały wymienione podłogi
na korytarzach szkolnych, wewnętrzne okien-
ka, tzw. świetliki oraz drzwi do sal lekcyjnych.
Szkoła zyskała nowy, atrakcyjny wygląd, pod-
niósł się tym samym komfort uczenia i na-
uczania. W sali gimnastycznej został położo-
ny nowy parkiet, założono nową instalację
elektryczną i nowe oświetlenie. Wewnątrz
budynku wymieniono instalację centralnego
ogrzewania. Na terenie szkoły powstał nie-
wielki, ale bardzo potrzebny parking. Wokół
budynku wymieniono asfaltową, mocno już
zniszczoną nawierzchnię na bardzo estetyczną
kostkę. Ponadto cała szkoła zyskała system
monitoringu, który znacząco podniósł po-
ziom bezpieczeństwa wokół szkoły. Dwie sale
zostały na stałe przystosowane do korzysta-
nia z projektorów multimedialnych.

W zachodnich dzielnicach Lublina jest spo-
ro nowoczesnych i dobrze wyposażonych
szkół podstawowych. Jak radzicie sobie
z naborem do pierwszych klas?
Z tym problemem musiałem zmierzyć się już
na początku kadencji. Szkoła cieszy się dobrą
opinią, na którą latami zapracowali nauczy-
ciele i uczniowie, ale rzeczywiście konkuren-
cja nie śpi. Stąd duży nacisk położyłem
w swoich działaniach na promocję szkoły. Ko-
rzystając z setnej rocznicy przyznania Nagro-
dy Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi stwo-
rzyliśmy na parterze reprezentacyjne miejsce
poświęcone Patronowi naszej szkoły. Przy tej
okazji powstało też logo szkoły. W Domu Kul-
tury LSM zorganizowaliśmy dużą uroczystość,
na którą zaprosiliśmy przedstawicieli władz
samorządowych i oświatowych. Nasi ucznio-
wie oraz nauczyciele wzięli udział w lokal-
nym programie TVP 3 „Magazynie weeken-
dowym”.
Od marca 2006 roku organizujemy Dni
Otwarte, na które zapraszamy naszych przy-
szłych uczniów wraz z rodzicami. Szkoła
współpracuje z Przedszkolem nr 46 w Lubli-

nie. Nauczycielki kształcenia zintegrowanego
z naszej szkoły realizują wspólnie z nauczy-
cielkami przedszkola program przygotowu-
jący uczniów do rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
Dla podniesienia jakości nauczania w ramach
Europejskich Funduszy Strukturalnych pozy-
skałem dla szkoły dwa Internetowe Centra
Informacji Multimedialnej oraz dwie nowo-
czesne pracownie komputerowe. Została roz-
budowana biblioteka szkolna.
Uczestniczymy w konkursach, zawodach
sportowych i lokalnych uroczystościach.
Nasi uczniowie zdobywają laury w konkur-
sach przedmiotowych, odnoszą sukcesy spor-
towe. W minionym roku szkolnym mieliśmy
niezwykłego laureata przedmiotowego kon-
kursu z historii. Niezwykłego, ponieważ
po raz pierwszy w konkursie kuratoryjnym
dla szkół podstawowych jego laureatem zo-
stał uczeń klasy III. Bierzemy aktywny udział
w akcjach charytatywnych organizowanych
przez PCK, Caritas, Radio Lublin. Uczestni-
czymy, co roku w „Wigilii Starego Miasta”,
akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i wie-
lu innych. Kilkakrotnie uzyskaliśmy najlep-
szy rezultat w akcji „Góra grosza”. Od tego
roku uczestniczymy w projekcie edukacyjnym
„Ruch radością dzieci”. Współpracujemy
z Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego
z Parafią na Poczekajce. Jednym słowem sta-
ramy się być obecni wszędzie, gdzie dzieje się
coś ciekawego, gdzie możemy zaprezentować
się jako szkolna społeczność, pochwalić się
swoimi umiejętnościami lub służyć komuś
pomocą.

MEN zmienia podstawę programową
kształcenia ogólnego i wprowadza obowią-
zek szkolny dla sześciolatków. Jak szkoła
przygotowuje się do tej zmiany?
Już od tego roku szkolnego zwiększyliśmy
ilość sal przeznaczonych dla kształcenia zin-
tegrowanego i mamy możliwość przygotowa-
nia jeszcze jednej sali na ten cel. Obecnie
posiadamy dwa pomieszczenia świetlicy, roz-
ważamy zamianę jednego z nich na większe.
W zakresie zmian podstawy programowej na-
uczyciele i dyrekcja śledzą na bieżąco propo-
nowane rozwiązania, odbywają się nieoficjal-
ne dyskusje, ale również uczestniczymy w or-
ganizowanych z tego powodu konferencjach,
seminariach, w spotkaniach zespołów samo-
kształceniowych.
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Będą wolne klasy, znajdzie się miejsce
w świetlicy i czas na zajęcia pozalekcyjne
dla sześciolatków i starszych uczniów?
Jesteśmy dobrej myśli, chociaż brakuje pre-
cyzyjnych informacji, na przykład: jakimi
środkami będziemy dysponować, by zreali-
zować nowe zadania, czy będą dodatkowe
etaty dla prowadzenia zajęć poza-
lekcyjnych? Dowolność w zakresie
posyłania sześciolatków od 2009
r. do szkół powoduje, że tak na-
prawdę trudno jest nawet w przy-
bliżeniu oszacować ilość dzieci,
których możemy spodziewać się
we wrześniu w naszej szkole.
Od strony technicznej będziemy
przygotowani, ale tutaj też są po-
trzebne środki chociażby na wypo-
sażenie sal lekcyjnych. Już w tej
chwili mamy dosyć dużo zajęć po-
zalekcyjnych, z których część reali-
zowana jest przez nauczycieli spo-
łecznie. Bywają również trudne
chwile w świetlicy szkolnej, szczególnie, gdy
kilka klas kończy zajęcia w tym samym cza-
sie. Sądzę jednak, że podołamy proponowa-
nym zmianom wspierani przez władze samo-
rządowe i oświatowe.

Podobno uczniowie szkoły całkiem nieźle
wypadają na egzaminach zewnętrznych?
Tak, rzeczywiście nasi uczniowie uzyskują
bardzo dobre wyniki od początków przepro-
wadzania sprawdzianu na zakończenie szko-
ły podstawowej przez Okręgowe Komisje Eg-
zaminacyjne. Wyniki nigdy nie były sklasyfi-
kowane niżej niż w siódmym staninie (po-
ziom wysoki - dwukrotnie), najczęściej osią-
galiśmy ósmy stanin (poziom bardzo wysoki
- czterokrotnie), raz osiągnęliśmy stanin dzie-
wiąty (poziom najwyższy). Jest to zasługa bar-
dzo dobrej pracy nauczycieli i wypracowane-
go systemu przygotowującego uczniów do pi-
sania sprawdzianu. System co roku podlega
ewaluacji, jest na bieżąco modyfikowany,
a wynikiem tych prac jest skuteczny program
naprawczy.

Czy w szkole są głodne i pozbawione ze-
szytów i książek dzieci? Jak radzicie sobie
z tymi problemami?
Co roku z pomocą wychowawców i pedago-
ga szkolnego rozpoznajemy sytuację, w jakiej
znajdują się nasi uczniowie. Potrzebujący
wsparcia otrzymują wyprawki szkolne. Poma-

gamy również dzieciom w zakresie dożywia-
nia. Część z nich korzysta z obiadów w ra-
mach środków z MOPR-u. W tym roku
o połowę mniej uczniów niż w roku ubie-
głym. Niezależnie od tej pomocy, każdy uczeń
może liczyć na talerz ciepłej zupy. Oczywi-
ście system wsparcia jest organizowany w taki

sposób, by nie urazić niczyjej godności. Szko-
ła uczestniczy także w programie „Szklanka
mleka”, w ramach którego uczniowie mogą
otrzymywać mleko zwykłe bezpłatnie, a sma-
kowe, które wybierają częściej, za symbo-
liczną opłatą. Dysponujemy używanymi pod-
ręcznikami przekazywanymi do biblioteki
i pedagoga szkolnego przez uczniów poszcze-
gólnych roczników i dzięki temu możemy
przekazać je tym uczniom, którzy tego po-
trzebują.

LSM rozwija się w szybkim tempie: przyby-
wa domów i mieszkańców, a przy ul. Zana
wyrastają gmachy instytucji handlowych
i publicznych. Jak wygląda współpraca
szkoły ze środowiskiem lokalnym?
Jak już wcześniej wspomniałem współpracu-
jemy z Filią Biblioteki im. H. Łopacińskiego,
z Parafią na Poczekajce, z Domem Kultury
LSM, a także z okolicznymi przedszkolami.
Korzystamy też czasami ze sponsoringu
ze strony instytucji, które mają swoje siedzi-
by przy ulicy Zana. Nie bez znaczenia jest
także współpraca z Poradnią Pedagogiczno-
Wychowawczą, a w sprawach bezpieczeństwa
z policją.

Ogólnie na LSM-ie są kłopoty z dojazdem
i parkingami, bywa więc, że mieszkańcy na-
rzekają na sąsiedztwo szkoły. Jak szkoła roz-
wiązała ten problem?
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Na terenie szkoły powstał parking, który
w dużym stopniu podniósł bezpieczeństwo
dzieci przywożonych do szkoły i ułatwił ro-
dzicom dojazd do szkoły. Oczywiście nie roz-
wiązuje on zupełnie tego problemu. Obecnie
w ramach funduszu prewencyjnego z PZU sta-
ramy się o środki, które pomogą nam wybu-
dować bezpieczne przejście na teren szkoły.
W skrajnych sytuacjach, gdy samochody
wjeżdżają na osiedlowe uliczki, interweniuje
straż miejska. Oficjalnie nie docierały do mnie
żadne skargi na sąsiedztwo naszej szkoły.
Mieszkańcy raczej okazują nam swoją sym-
patię i wspomagają nas, chociażby w proce-
sie wychowawczym.

Teraz o akcjach międzyszkolnych, np. listo-
padowa konferencja związana ze Świato-
wym Dniem Walki z Cukrzycą miała po-
móc rodzicom i dzieciom w walce z tą po-
ważną chorobą. Proszę o komentarz.
Współorganizacja obchodów Światowego
Dnia walki z Cukrzycą była dla nas dużym
wyróżnieniem. Nie bez powodu to właśnie
nam Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
w Lublinie zaproponowało jego organizację.
Uczniowie chorujący na cukrzycę mogli liczyć
w naszej szkole na zrozumienie i pomoc
ze strony nauczycieli. Jest to zasługa dobrej
współpracy z rodzicami chorych dzieci.
To właśnie rodzice zasugerowali, byśmy zo-
stali współgospodarzami seminarium, na któ-
re zaproszono przedstawicieli władz samorzą-
dowych i oświatowych, a także dyrektorów
i pracowników lubelskich szkół. Spotkanie
odbyło się pod honorowym patronatem Pre-
zydenta Lublina p. Adama Wasilewskiego i Lu-
belskiego Kuratora Oświaty p. Krzysztofa Ba-
bisza.
Cukrzyca bez wątpienia jest chorobą XXI wie-
ku stąd niezwykle ważne jest, by pracownicy
szkół wiedzieli jak zachować się w sytuacjach,
gdy dziecko chore na cukrzycę potrzebuje po-
mocy. Często wystarczy po prostu nie prze-
szkadzać mu, ponieważ dzieci chore na cu-
krzycę same wiedzą, co mają robić. Spotka-
nie zorganizowane w naszej szkole przybli-
żało jego uczestnikom problematykę doty-
czącą tej choroby. Była także możliwość zba-
dania sobie poziomu cukru i rozmowy w ku-
luarach ze specjalistami w tej dziedzinie.
Podczas spotkania naszą szkołę spotkało wiel-
kie wyróżnienie, jakim był przyznany nam
pierwszy w Lublinie Dyplom dla Szkoły Przy-
jaznej dla Dzieci Chorujących na Cukrzycę.

Plany rozwoju szkoły na przyszłość?
Obecnie staramy się o remont i przebudowę
boisk szkolnych. Podjęliśmy także starania
o przekazanie nam terenu przed szkołą,
na której znajduje się „dzikie trawiaste bo-
isko” i wybudowania tam dużego boiska
z prawdziwego zdarzenia do piłki nożnej dla
naszych uczniów. W dalszej perspektywie
marzy nam się basen lub druga, wielofunk-
cyjna sala gimnastyczna. Niezbędnego remon-
tu wymaga także stołówka i kuchnia szkol-
na. Oczywiście będziemy podnosić jakość na-
uczania i dbać o wszechstronny rozwój na-
szych uczniów na zajęciach obowiązkowych
i pozalekcyjnych. Co roku staramy się,
by nasza oferta edukacyjna była bogatsza
i bardziej atrakcyjna.

Dyrekcja jest mężczyzną i na dodatek hu-
manistyczna w zawodzie zdominowanym
przez kobiety. Męska ręka ułatwia czy
utrudnia proces zarządzania gronem peda-
gogicznym?
Rzeczywiście w szkołach rzadko zdarza się,
by dyrektor i jego zastępca byli mężczyzna-
mi. Zawód nauczyciela jest w znacznym stop-
niu sfeminizowany, a mężczyzn w zawodzie
nauczyciela jest jak na lekarstwo. Umysł hu-
manistyczny i zamiłowanie do sztuki rzeczy-
wiście czasami sprawiają, że trudno na zim-
no, w sposób ścisły potraktować szkolną rze-
czywistość. Grono pedagogiczne, na jakie tra-
fiłem bardzo pomogło mi, bym mógł realizo-
wać swoje pomysły. Męska ręka, ani nie utrud-
nia, ani nie ułatwia kierowania szkołą. Naj-
ważniejsze, żeby pozostać zwykłym człowie-
kiem, nauczycielem, wrażliwym kolegą.
W zarządzaniu trzeba podejmować trudne
decyzje, często pod presją czasu, z ogromną
odpowiedzialnością. Gdy za plecami czuje się
wsparcie i zrozumienie Grona Pedagogiczne-
go jest dużo łatwiej. Często w trudnych chwi-
lach wiem, że nie jestem sam. Przekonanie
moich koleżanek i kolegów, że jestem w sta-
nie podołać nawet największym trudnościom,
dodaje mi sił i jest dla mnie sprawą zobowią-
zującą.

Rozmawiał: Dariusz Kiszczak
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W ostatnich latach obserwuje się
w szkołach ogólnodostępnych wzrost liczby
uczniów ze specyficznymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Rodzice coraz bardziej świadomie
decydują się posłać dziecko do pobliskiej szko-
ły, gdzie spotka swoich rówieśników z sąsiedz-
twa, niż izolować go ze środowiska, zapisu-
jąc do oddalonej szkoły specjalnej. Coraz
prężniej rozwija się też sieć klas i szkół inte-
gracyjnych, które stwarzają dzieciom z róż-
norodnymi deficytami warunki komplekso-
wej edukacji, rozwoju społecznego, rewalida-
cji i specjalistycznego usprawniania oraz za-
pewniają wielostronne wsparcie rodzicom.

Klasa integracyjna może zostać utwo-
rzona, jeżeli uczęszcza do niej od 3 do 5
uczniów z orzeczeniami poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej lub innej upoważnio-
nej do tego instytucji. Zespół nie może liczyć
mniej niż 15 i więcej niż 20 osób. Pod opieką
pedagogów pozostają dzieci o bardzo różnym
stopniu zdolności i możliwości. W oddziale
integracyjnym zatrudnionych jest 2 nauczy-
cieli: w klasach I-III nauczyciel nauczania zin-
tegrowanego i nauczyciel wspomagający-pe-
dagog specjalny, natomiast w klasach IV-VI
zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotu
i wraz z nimi nauczyciel wspomagający. Jeżeli
w klasie jest mniej niż trzech uczniów z orze-
czeniami, nauczyciel pracuje na zajęciach bez
pedagoga wspomagającego, ale musi zapew-
nić im dostosowany do ich możliwości prze-
bieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Dziecko niepełnosprawne w szkole
Jak pokazuje praktyka, możliwość po-

bierania nauki w szkole ogólnodostępnej
przez dziecko z niepełnosprawnością jest uza-
leżniona też od rodzaju niepełnosprawności.
Szkoła jest zobligowana do zapewnienia
uczniom 100% bezpieczeństwa na swoim te-
renie podczas zajęć, jak i na przerwach. Przyj-
mując ucznia z niepełnosprawnością ruchową

dyrekcja szkoły powinna zlikwidować barie-
ry architektoniczne wokół i wewnątrz budyn-
ku. Musimy zapewnić dziecku możliwość bez-
piecznego wejścia do budynku, przemieszcza-
nia się na wózku, o kulach lub bez użycia
sprzętu ortopedycznego po terenie szkoły oraz
zapewnić dostępność wszystkich niezbędnych
pomieszczeń (sala lekcyjna, toaleta, pracow-
nie przedmiotowe, szatnia, stołówka, pokój
nauczycielski, gabinet lekarski, sekretariat
i inne). Ważne jest też miejsce w klasie i przed-
mioty: meble, tablica, komputer - dostoso-
wane do potrzeb i możliwości ruchowych
dziecka. W żaden sposób jego niepełnospraw-
ność fizyczna nie może ograniczać kontak-
tów z rówieśnikami oraz pełnienia funkcji
społecznych w klasie (np. dyżurnego - wyzna-
czamy po dwie osoby tygodniowo).

Funkcjonowanie w szkole ogólnodo-
stępnej ucznia z upośledzeniem umysłowym
nie wymaga zmian w zakresie likwidacji ba-
rier architektonicznych czy dodatkowego spe-
cjalistycznego wyposażenia sali lekcyjnej.
Przede wszystkim w pierwszym okresie tzw.
adaptacyjnym do nowego środowiska i osób,
oczekuje się od nauczycieli zwracania
na dziecko szczególnej uwagi zarówno pod-
czas przebiegu zajęć lekcyjnych, jak i podczas
pełnienia dyżurów na przerwach, gdyż zabu-
rzone rozumienie norm i zasad współżycia
społecznego może prowadzić do częstych kon-
fliktów z rówieśnikami.

Ponieważ zespół klasowy jest zawsze
zróżnicowany pod względem intelektualnym
i emocjonalnym, zadaniem nauczyciela jest
jego scalenie i zapewnienie każdemu ucznio-
wi rozwoju zgodnego z jego możliwościami.
Dlatego od pierwszego dnia roku szkolnego
działania nauczyciela mają sprawiać, żeby
wszystkie dzieci, a szczególnie te z dysfunk-
cjami, uwierzyły w siebie, poczuły się pew-
nie i w 100 procentach wykorzystały to,
co ma im do zaoferowania nauczyciel, kole-

Teresa Soboń, nauczyciel wspomagający
Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi
w Zamościu

Funkcjonowanie dziecka
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w szkole ogólnodostępnej w klasie integracyjnej
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dzy i w ogólnym rozumieniu - szkoła. Wyko-
rzystujemy ich mocne strony np. dobra pa-
mięć mechaniczna, empatia, duża sprawność
manualna rąk, bogaty zasób słownictwa. Pod-
sumowując:
· Uczeń ze specjalnymi potrzebami edu-

kacyjnymi zajmuje miejsce w klasie
wśród innych dzieci, w miarę możliwo-
ści blisko nauczyciela (tak, aby dostęp
do ucznia nie był utrudniony, a nauczy-
ciel pracując z nim nie przeszkadzał in-
nym).

· Podczas każdej lekcji dążymy do two-
rzenia okazji do wspólnej aktywności,
jednocześnie starając się uwzględniać
indywidualne zainteresowania i uzdol-
nienia ucznia.

· Unikamy zbyt dużego nagromadzenia
materiału i nacisku na dzieci mające kło-
poty z nauką.

· Staramy się jednocześnie zapewnić wy-
starczająco wysoki poziom wymagań
w stosunku do dzieci uczących się szyb-
ciej, łatwiej.

· Stwarzamy warunki do relaksu po wy-
siłku.

· Często zachęcamy do samodzielnej pra-
cy, do podejmowania decyzji co do wy-
boru zadania.

· Zwiększamy częstotliwość wzmocnień
pozytywnych.

· Pobudzamy dzieci, gdzie jest to tylko
możliwe, do rozsądnej współpracy
i wzajemnej pomocy.

· Kierujemy do dziecka krótkie, proste po-
lecenia.

· Intensywnie (stosując wszelkie dostęp-
ne metody, formy i środki) pomagamy
uczniom ze specjalnymi potrzebami -
nie wyręczamy!, by dać im możliwość
przeżycia sukcesu.

· Oceniamy nie tyle efekt, ile wysiłek wło-
żony w wykonanie zadania.

· Pomagamy dziecku znaleźć najlepszy
dla niego sposób uczenia się i zapamię-
tywania.

Programy edukacyjne
Kształcenie uczniów ze specjalnymi

potrzebami w szkole ogólnodostępnej opiera
się na indywidualnych programach edukacyj-
nych konstruowanych przez nauczycieli dane-
go etapu lub przedmiotu. Powstają one w opar-
ciu o:
· orzeczenie wydane przez poradnię psy-

chologiczno-pedagogiczną,
· diagnozę wstępną nauczyciela opracowaną

w oparciu o obserwację, wywiad, rozmo-
wę, pierwsze wrażenie, analizę wytworów
ucznia, testy nauczycielskie i inne,

· podstawę programową,
· programy kształcenia ogólnodostępne-

go i specjalnego.
Zindywidualizowany program powi-

nien mieć charakter edukacyjno-terapeutycz-
ny, gdyż w przypadku uczniów ze specjalny-
mi potrzebami obu tych funkcji nie można
od siebie oddzielać. Indywidualny program
edukacyjny może być adaptacją podstawy
programowej do możliwości uczniów niepeł-
nosprawnych. Taka adaptacja może być ogra-
niczona do uwag związanych z dysfunkcjami
ucznia, które nie dotyczą obniżenia wyma-
gań (często występuje na I etapie edukacyj-
nym - klasy I-III). Adaptacja może dotyczyć
znacznego zakresu, kiedy stopień dysfunkcji
ucznia uniemożliwia realizowanie treści pro-
gramowych i wymaga poważnych modyfika-
cji w zakresie treści i sposobu realizacji oraz
konieczności prowadzenia dodatkowych dzia-
łań wspomagających.

Zazwyczaj program edukacyjny jest
w całości programem autorskim i dotyczy ob-
szarów edukacyjnych lub poszczególnych przed-
miotów. Jest to spowodowane indywidualny-
mi potrzebami i możliwościami ucznia, które
nie pozwalają na adaptację istniejącego progra-
mu szkoły ogólnodostępnej. Dotyczy to szcze-
gólnie uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym, z autyzmem oraz
niepełnosprawnych ruchowo.
Program w części terapeutycznej powinien
zawierać:
- sposoby  usprawniania zaburzonych

funkcji,
- opis działań w celu nawiązania pozytyw-

nego kontaktu emocjonalnego z dziec-
kiem,

- sposoby kompensowania braków,
- program rewalidacji indywidualnej,
- działania logopedyczne,
- działania w zakresie rehabilitacji rucho-

wej,
- sposoby eliminowania zachowań niepo-

żądanych,
- działania w zakresie  stymulacji polisen-

sorycznej,
- elementy komunikacji alternatywnej,
- inne formy terapii, np. muzykoterapia,

arteterapia.
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Rola nauczyciela wspomagającego
Nauczyciel wspomagający powinien

posiadać wykształcenie z zakresu pedagogiki
specjalnej. Wspólnie z nauczycielem wiodą-
cym organizuje proces dydaktyczno-wycho-
wawczy w klasie ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb uczniów z orzeczeniami. Jego
rola jest decydująca w całym przebiegu edu-
kacji dziecka ze specjalnymi potrzebami. Naj-
ważniejszym elementem jego pracy, obok pro-
fesjonalizmu, jest pozytywny, oparty na życz-
liwości, kontakt z uczniem niepełnospraw-
nym. Relacje uczeń-nauczyciel wspomagają-
cy powinny mieć charakter adekwatny
do pełnionych ról. Nauczyciel jest wymaga-
jącym, konsekwentnym, wyrozumiałym, lecz
nie pobłażliwym przewodnikiem ucznia.
Ze względu na specyficzną rolę, jaką pełni
w procesie dydaktyczno-wychowawczym
w klasie z uczniami niepełnosprawnymi,
do zadań nauczyciela wspomagającego należy:
1. Opracowanie diagnozy wstępnej ucznia

na początku jego drogi edukacyjnej (kla-
sa I, IV SP, I G lub w momencie przyby-
cia do danego zespołu klasowego);

2. Zapoznanie  nauczycieli uczących w da-
nej klasie, bibliotekarza, nauczyciela
świetlicy ze specjalnymi potrzebami
ucznia posiadającego orzeczenie;

3. Opracowanie indywidualnego planu
pracy z uczniami z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego;

4. Opracowanie wspólnie z innymi na-
uczycielami zindywidualizowanego pro-
gramu edukacji ucznia z dysfunkcjami;

5. Pomoc indywidualna uczniom podczas
lekcji w poprawnym wykonaniu zadań:

a) czyta głośno uczniowi tekst opowiada-
nia, wiersza,

b) czyta na przemian z uczniem (po akapi-
cie, zwrotce, zdaniu),

c) czyta  zadania tekstowe lub polecenia
do ćwiczeń,

d) dyktuje uczniowi indywidualnie tekst
do przepisania,

e) przygotowuje skrócone wersje notatek,
f) na matematyce stosuje i wdraża ucznia

do korzystania z liczmanów, liczydła,
kalkulatora, zegara, tabliczki mnożenia,

g) udostępnia różnorodne środki dydak-
tyczne ułatwiające uczniowi samo-
dzielną pracę.

6. Przygotowywanie kart pracy, zadań do-
mowych, sprawdzianów, testów oraz

różnorodnych pomocy dydaktycznych,
które umożliwiają przetworzenie wiado-
mości i nabycie umiejętności zgodnie
z możliwościami percepcyjnymi ucznia;

7. Opracowanie programu zajęć rewalida-
cyjnych dla ucznia z orzeczeniem;

8. Ścisła współpraca z rodzicami uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

9. Podejmowanie działań propagujących
i popularyzujących wśród pozostałych
rodziców korzyści płynące dla obu stron
z nauczania dzieci ze specjalnymi po-
trzebami w szkole ogólnodostępnej.

Współpraca z rodzicami
Bardzo ważnym elementem edukacji

dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkole
ogólnodostępnej jest współpraca z ich rodzi-
cami. Często są oni pełni obaw i lęków
o  dziecko w nowej rzeczywistości szkolnej.
Nasza życzliwość i troska, podmiotowe trak-
towanie rodziców jako partnerów w procesie
edukacyjnym powinny zachęcać ich do
współdziałania. Dobra współpraca jest pod-
stawą do osiągania przez ucznia sukcesów
w sferze edukacji i uspołecznienia. W począt-
kowym okresie kontakty powinny być ścisłe.
Wówczas na podstawie pierwszego wrażenia
i obserwacji zdobywamy bardzo ważne infor-
macje o relacjach panujących w rodzinie,
jej oczekiwaniach wobec nas oraz możliwo-
ści i jakości współpracy z nauczycielami. Ro-
dzice powinni znaleźć w nauczycielu sojusz-
nika w walce o miejsce swojego dziecka
w społeczności szkolnej i o jego dobrą przy-
szłość. Najlepiej rokują rodzice, którzy mają po-
zytywne, zdroworozsądkowe podejście
do niepełnosprawności swojego dziecka
i są otwarci na różne propozycje jego rewalida-
cji. Powinni oni dostać wszechstronne wspar-
cie od nauczyciela wspomagającego, nauczycieli
przedmiotów oraz pedagoga szkolnego.

W ramach kontaktów z rodzicami
nauczyciel:
· na bieżąco informuje ich o przebiegu pro-

cesu dydaktyczno-wychowawczego,
· wskazuje, sugeruje im inne korzystne

dla ucznia formy dodatkowego diagno-
zowania bądź terapii,

· udziela im rad i szczegółowych wskazó-
wek dotyczących pracy z dzieckiem
w domu oraz  pracy własnej ucznia.

Bardzo ważna jest praca z dzieckiem
w domu. Zadania domowe powinny być do-
stosowane do możliwości percepcyjnych
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ucznia, mieć charakter powtórkowy, utrwa-
lający i wykorzystywać indywidualne zainte-
resowania i talenty ucznia. Do wykonywa-
nia w domu wskazane są prace doskonalące
sprawność manualną rąk, grafomotoryczne,
ruchowe, zawsze wyposażone w instrukcje dla
rodzica. Zalecamy korzystanie z dostępnych
na rynku książeczek i gier edukacyjnych roz-
wijających zaburzone funkcje dziecka. Nie ob-
ciążamy rodziców zbyt trudnymi, skompliko-
wanymi i czasochłonnymi pracami z dziec-
kiem, ponieważ możemy osiągnąć skutek
odwrotny. Rodzic zniechęci się i przerwie
współpracę, będzie unikał kontaktów ze
szkołą, pozostawiając dziecko samemu sobie.

Nasze spotkania z rodzicami mają za-
chęcić ich do pracy z własnym dzieckiem.
Udzielając informacji rodzicom staramy się

wskazywać mocne strony dziecka. Podkreśla-
my każdy, nawet najmniejszy sukces, szcze-
gólnie, jeżeli dotyczy sfer zaburzonych. Uni-
kamy natomiast ciągłego wytykania jego błę-
dów, niepowodzeń i przewinień. Wyjaśnia-
my co i jak powinniśmy wspólnie poprawić
i nad czym popracować, aby eliminować
u dziecka zachowania niepożądane i, aby osią-
gało ono lepsze wyniki w nauce.

Przepracowałam już 12 lat w klasach
integracyjnych z doświadczenia wiem, iż re-
alizacja powyższych założeń gwarantuje pra-
widłowe funkcjonowanie ucznia ze specjal-
nymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej,
dziecku pomoże w odniesieniu życiowego
sukcesu na miarę możliwości, co z pewno-
ścią doda dużo radości rodzicom.

Na przestrzeni ponad 10 lat Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z lokalnymi
władzami i kierownictwem szkół zadbało o to, aby wszystkie polskie szkoły bez względu
na poziom nauczania uzyskały dostęp do nowoczesnych technologii. Efektem działań była reali-
zacja różnych projektów  m.in.: „Pracownia internetowa w każdej gminie”, „Pracownia Interne-
towa w każdym gimnazjum”, czy też projekt „Internetowe Centra Informacji Multimedialnych
w bibliotekach szkolnych”. W ramach prac projektowych polskie szkoły zostały wyposażone
i doposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie edukacyjne.

W obecnej chwili szkoły dysponują nowoczesną infrastrukturą informatyczną z bardzo
dobrze wyposażonymi pracowniami multimedialnymi, często dwiema, z przeznaczeniem do pro-
wadzenia zajęć z informatyki oraz z innych przedmiotów, salami projekcyjnymi wyposażonymi
w mobilny zestaw multimedialny oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej w bi-
bliotekach szkolnych. Większość szkół wzbogaciła bazę o zakup sprzętu współpracującego z kom-
puterami (aparaty i kamery cyfrowe, kolorowe drukarki i inne). Ilość sprzętu nie stanowi jednak
gwarancji jakości prowadzonych zajęć zarówno tych obowiązkowych, jak i nadobowiązkowych.
Chroniąc ucznia polskiej szkoły przed chaosem ilościowym i brakiem właściwego wykorzystania
sprzętu oraz oprogramowania, Kuratorium Oświaty w Lublinie skierowało do nauczycieli,
w ramach grantowych szkoleń informatycznych, propozycję efektywnego wykorzystania interne-
towych  pracowni do prowadzenia zajęć z uczniami oraz doskonalenia własnych umiejętności
w zakresie technologii informacyjnej. Informatyczne szkolenia grantowe w Lubelskim Samorzą-
dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (w 4 ośrodkach szkoleniowych: w Białej Podlaskiej,
w Chełmie, w Lublinie i Zamościu) przeprowadzone zostały następujące kursy: „Tworzenie stron
internetowych szkoły/placówki”, „Opiekun szkolnej pracowni komputerowej” (autorem progra-
mów oraz kierownikiem kursów był Janusz Warszewski) oraz kurs „Opiekun zajęć pozalekcyj-
nych w szkolnej pracowni internetowej” (autorem programu oraz kierownikiem kursu była Aga-
ta Waszek).

Agata Waszek
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Oddział Zamość

Efektywność pracy z uczniem
na zajęciach pozalekcyjnych

w szkolnej pracowni internetowej
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Głównym założeniem programu „Opiekun zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni in-
ternetowej” było przygotowanie nauczycieli-opiekunów do efektywnego wykorzystania zaso-
bów pracowni ze wskazaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz możliwości wykorzystania narzędzi współpracujących z komputerem do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych z zainteresowaną grupą uczniów. W ramach szkolenia nauczyciele zostali zapo-
znani z przeznaczeniem i obsługą narzędzi medialnych: aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, skaner,
nagrywarka CD/DVD oraz z tablicą interaktywną.

Zajęcia warsztatowe obejmowały również takie zagadnienia, jak przetwarzanie i wyko-
rzystanie obiektów graficznych (edycja grafiki rastrowej i wektorowej) pozyskanych za pomocą
skanera, aparatu cyfrowego oraz kamery. Ważnym obszarem pracy była również umiejętność
poszukiwania, selekcjonowania, pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł
informacji (znajdujących się w sieciach lokalnych i rozległych, w multimedialnych bazach zgro-
madzonych w formie encyklopedii multimedialnych, w podręcznikach oraz w internetowych
zasobach bibliotecznych, np. wykorzystanie e-book).
Dyskutowaliśmy również o problematyce etycznej i przestrzeganiu praw autorskich przy pozy-
skiwaniu i wykorzystywaniu materiałów.

Multimedia w edukacji stanowiły ważny element programu. Uczestnicy poznawali sposo-
by przetwarzania obiektów multimedialnych: edycję i przetwarzanie dźwięku, konwersje plików
dźwiękowych, przechwytywanie sekwencji filmowych w komputerze. Uczyli się przetwarzać obiek-
ty filmowe z wykorzystaniem oprogramowania systemowego oraz freeware, shareware, trial
i innych.

Pomysły wykorzystania środków i narzędzi TI skoncentrowane były wokół  następują-
cych zagadnień:
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Każdy z uczestników  przedstawił propozycje metod i form pracy z wykorzystaniem no-
wych technologii do pracy indywidualnej i samokształceniowej. Zaprojektował scenariusze zajęć
pozalekcyjnych prowadzonych w pracowni internetowej z wykorzystaniem TI. Przygotował,
w oparciu o poznane treści z uwzględnieniem warunków szkolnych, roczne plany pracy opieku-
na zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni internetowej.
Poniżej zamieszczono przykładowy scenariusz  zajęć przygotowany przez uczestników szkolenia.

Mariusz Malon, ZS nr 3 Hrubieszów, mariusz-malon@o2.pl
Agata Malon, Jacek Pyda, ZS nr 5 Hrubieszów, agatamalon@o2.pl, yjacek@gmail.com

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych -  koło informatyczne

Temat: Obsługa kont pocztowych w programie Outlook Express
Poziom: gimnazjum
Czas trwania zajęć – 2 h 45 minut
Uczeń potrafi:
- uruchomić komputer,
- uruchomić i zamknąć dowolny program,
- pracować z oknami w systemie Windows,
- sprawnie posługiwać się myszką i klawiaturą,
- zna parametry własnego konta pocztowego lub potrafi założyć,
- nowe konto pocztowe na www.o2.pl
Główny cel:
poprawne skonfigurowanie programu OE i jego obsługa poprzez zaznajomienie się z jego podsta-
wowymi opcjami.
Cele operacyjne:
uczeń wie, zapamięta zidentyfikuje program Outlook Express, swobodnie porusza się po jego
zakładkach, zna parametry własnego konta pocztowego;
uczeń rozumie znaczenie poszczególnych opcji w programie, zdaje sobie sprawę z przydatności
ww. programu w przypadku obsługi wielu kont pocztowych.
Materiały i pomoce:
- podręcznik
- komputer z oprogramowaniem (dodatkowo program Wirtualny Nadzór)
Struktura zajęć:
1. czynności wstępne - sprawdzenie listy obecności, przygotowanie stanowisk do pracy,

krótkie zapoznanie z tematem
2. podstawowe wiadomości o obsłudze konta pocztowego poprzez WWW i zasygnalizowanie

obsługi wielu kont jednocześnie poprzez programy pomocnicze
3. szczegółowe omówienie programu Outlook Express, jako typowego programu pocztowego

w pakiecie Office według schematu:
Włączamy komputer i po zalogowaniu się uruchamiamy program Outlook Express wybierając
go z paska zadań.
Szczegółowy opis funkcji programu (instrukcje graficzne oraz komentarze autorów scenariusza)
zamieszczone  zostały na stronie internetowej:
http://www.zsnr3.pl/materialy/outlook-express.pdf
Podsumowanie lekcji przez uczniów i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
Praca domowa:
Załóż i skonfiguruj w w/w programie dowolne konto pocztowe na portalu www.wp.pl (do dys-
pozycji pracownia komputerowa po zajęciach lekcyjnych) zapisując na kartce poszczególne etapy
postępowania.
Komentarze i oceny:
*) Lekcja została przeprowadzona przy pomocy programu Wirtualny Nadzór, który posłużył
do krótkiej prezentacji ww. opcji przez nauczyciela, celem szybszego zapoznania uczniów z kon-
figuracją programu Outlook Express.
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Jedną z cech charakterystycznych dla
współczesnej edukacji jest wykorzystywanie
nowoczesnych środków dydaktycznych w pro-
cesie nauczania, które w połączeniu z forma-
mi tradycyjnymi służą kształceniu multimedial-
nemu. Jego celem jest zapewnienie uczniom do-
stępu do źródeł wiedzy za pośrednictwem róż-
norodnych nośników informacji: dźwięku, ob-
razu, druku. Technologia edukacyjna pomaga
w kształceniu uczniów wymagających specjal-
nej uwagi pedagogicznej i objętych programa-
mi kształcenia specjalnego.

Nauczanie wspomagane komputerami
jest wykorzystywane z bardzo dobrymi rezul-
tatami w rehabilitacji dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną, z dysfunkcjami narzą-
dów ruchu, dzieci głuchych, niedowidzących
i niewidomych dzięki zastosowaniu „Kompu-
terowych programów rehabilitacyjnych”.
Są to zestawy programów edukacyjnych,
np. do nauki matematyki, czytania i pisania.
Programy dydaktyczne mają zastosowanie
w rewalidacji dysleksji, dysortografii, rozwi-
janiu umiejętności matematycznych czy sty-
mulacji werbalnych zachowań uczniów. Za-
bawowa forma tych programów podnosi efek-
ty nauczania, uatrakcyjnia zajęcia i przyczy-
nia się do większej, niż przy pomocy metod
tradycyjnych, koncentracji uwagi, co jest klu-
czowym elementem edukacji uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi(z wszel-
kimi wadami lub deficytami rozwojowymi).
Bowiem programy rewalidacyjne przyczyniają
się do wspomagania, rozwijania i kształtowa-
nia  zaburzonych funkcji umysłowych u osób
z niepełnosprawnością intelektualną, np. lo-
gicznego myślenia, wyobraźni, pamięci, uwa-
gi, spostrzegania. Komputer stwarza możli-
wość praktycznego poznania tematu, co jest
podstawą zdobywania wiedzy i możliwości
trwalszego jej zapamiętania w nauczaniu ma-
tematyki uczniów z niepełnosprawnością in-
telektualną. Widoczne rezultaty osiągnięto
również w nauczaniu komputerowym geogra-
fii, przyrody oraz tak abstrakcyjnej dla

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
- wiedzy historycznej i społecznej.

Stosowanie komputera jako środka
dydaktycznego jest niezawodną metodą ak-
tywizującą w edukacji, dzięki której wzrasta
zainteresowanie uczniów przedmiotem, po-
budza ich wyobraźnię, rozwija myślenie,
zwiększa zdolność obserwacji i wdraża ucznia
do samodzielnej pracy wzmacniając chęć
i motywację do rozwiązywania problemów.

Figury przestrzenne - konspekt lekcji
z matematyki

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim z III klasy gimnazjum

I cele ogólne:
- utrwalanie umiejętności określania wła-

sności  figur przestrzennych,
- uświadamianie możliwości wykorzysta-

nia komputera do nauki matematyki.

1. Cele operacyjne
Uczeń:
- zna wzór na obliczanie pola sześcianu (A),
- zna wzór na obliczanie objętości prosto-

padłościanu (A),
- wyjaśnia różnice jakie występują w bu-

dowie: graniastosłupa, prostopadłościa-
nu, sześcianu i ostrosłupa (B),

- rozpoznaje siatki figur przestrzennych (B),
- rozróżnia poszczególne rodzaje brył (B),
- oblicza objętość prostopadłościanu (C),
- rozwiązuje zadanie dotyczące obliczania

pola powierzchni sześcianu (C),
- stosuje poznane wiadomości w nowych

sytuacjach życia codziennego (D),
- wykorzystuje wiedzę matematyczną

do rozwiązywania problemów dnia
codziennego (D).

2. Cele rewalidacyjne
Uczeń:
- rozwija swoją aktywność,  rozwija lo-

giczne myślenie, wdrażany jest do wy

Joanna Cedro, Agata Malon
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Hrubieszowie

Komputer w edukacji specjalnej
na lekcji z matematyki
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powiadania się pełnym zdaniem,
doskonali umiejętność czytania, ćwiczy
koncentrację  uwagi na wykonywaniu
pracy w komputerze, docenia wysiłek,
który włożył w wykonanie powierzone-
go mu zadania.

II Metody:
a) ekspozycji: przedstawienie tematu z wy-

korzystaniem prezentacji wykonanej
w programie „Power Point”, prezentacja
plansz ze wzorami na obliczanie pola sze-
ścianu i objętości prostopadłościanu,

b) problemowo-analityczna: samodzielne
wypełnianie slajdów, rozwiązywanie
zadań rachunkowych.

III Formy pracy: indywidualna, oparte na
obserwacji (pokaz), pogadanka.

IV Środki dydaktyczne: komputery, prezenta-
cja „Figury przestrzenne” wyświetlona
na komputerze, szablony z nazwami brył, róż-
ne figury geometryczne, modele brył prze-
strzennych, plansza ze wzorem na obliczanie
powierzchni sześcianu i objętości prostopa-
dłościanu, siatki brył, anaglify i okulary
do ich oglądania, przedmioty kształtem przy-
pominające bryły (globus, piórnik, pudełko
po herbacie, kukurydza, puszki, kostki do gry,
piłka, baterie, piłeczki, pudełka itp.).

Struktura i opis lekcji
I część wstępna:

1. Powitanie zebranych przez nauczyciela.
2. Zaprezentowanie celu i tematu dzisiejszej

lekcji.
3. Nauczyciel prosi jednego z uczniów

o wskazanie wśród różnych figur geome-
trycznych (tylko figury przestrzenne) i do-
pasowanie do nich nazw na wcześniej
przygotowanych kartkach. Sprawdzenie
poprawności tego zadania nastąpi w póź-
niejszym czasie.

4. Uczniowie za zgodą nauczyciela otwierają
plik o nazwie „figury przestrzenne 1” lub
„figury przestrzenne 2” (dla osób, które
mają trudności w matematyce).

Nauczyciel informuje, że w pliku znaj-
dują się slajdy, które uczniowie mają za zada-
nie uzupełnić, ponieważ zawierają niekom-
pletny materiał. Informuje, że jest to dla nich
forma ćwiczeń i w ten sposób sprawdzą swo-
je dotychczasowe wiadomości, uzupełniając
je nowymi. Nauczyciel wyjaśnia, w jaki spo-
sób należy przeglądać slajdy (albo za pomocą
myszki, albo dwóch klawiszów na klawiatu-
rze  spacja i beckspace).

II część zasadnicza
1. Każdy z uczniów otwiera slajdy, na któ-

rych znajdują się materiały realizujące
temat dzisiejszej lekcji.

Nr slajdu  
i nazwa 

Czynności ucznia Czynności nauczyciela. Opis slajdu 

Nr 1. Figury 
przestrzenne 

Zapoznają się z częścią 
tematu lekcji, który będzie 
realizowany na dzisiejszym 
spotkaniu.  

Wyjaśnia, na jakim programie będą 
pracować na dzisiejszej lekcji. 
Slajd I – wstęp: temat, autorzy i adresat.  

Nr 2. Oto 
wielka rodzina 
brył 

Sprawdzają poprawność 
wykonanego zadania, które 
miało na celu dopasowanie 
nazwy do rodzaju bryły. 
Przypominają sobie nazwy 
poznanych brył.  

Tłumaczy, jakie są róŜnice między 
poszczególnymi bryłami. Dlaczego 
podzielono te figury na grupy. Slajd II – 
przedstawia wielką rodzinę brył: sześciany, 
prostopadłościany, graniastosłupy, kule, 
walce, stoŜki i ostrosłupy. 

Nr 3. Sześcian Uczniowie odpowiadają  
na pytania dotyczące slajdu. 
Uczeń oblicza pole sześcianu 
na tablicy, a pozostali  
w zeszycie. Po sprawdzeniu 
poprawności wykonanych 
obliczeń, wpisują w miejsce 
kropek wymagane słowa 
oraz liczby. 

Uczniowie otrzymują modele sześcianu, 
który miałby ułatwić wypełnianie slajdu  
nr 3. Nauczyciel zawiesza planszę ze 
wzorem na obliczanie powierzchni 
sześcianu. Slajd III - przedstawia model 
sześcianu o boku 5 cm. Obok sformułowana 
jest informacja do uzupełnienia: 
„Sześcian jest zbudowany następująco: 
- ściany są ……… 
- ilość ścian  ……. JeŜeli długość krawędzi 
wynosi 5 cm, to: - pole jednej ściany wynosi 
…….cm2,- pole całego sześcianu …… cm2. 
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Nr 4. Budowa 
prostopadłościanu 

Uczniowie odpowiadają  
na pytania dotyczące slajdu. 
Uczeń oblicza objętość 
prostopadłościanu  
na tablicy a pozostali  
w zeszycie. Po sprawdzeniu 
poprawności wykonanych 
obliczeń, wpisują w miejsce 
kropek wymagane słowa 
oraz liczby. 

Rozdaje uczniom modele prostopadłościanów, 
aby mogli wypełnić slajd nr 4.  
W razie trudności przy obliczaniu objętości 
prezentowanej bryły, odkrywa planszę,  
na której widnieje wzór na objętość 
prostopadłościanu.  
Slajd IV - przedstawia model prostopadłościanu  
o bokach 2 cm, 5 cm i 7 cm; do uzupełnienia: 
„Prostopadłościan zbudowany jest następująco: 
- ściany są ………- ilość wierzchołków - ilość 
podstaw …. 
- ilość ścian bocznych …….. 
objętość tego prostopadłościanu wynosi 
więc……. cm3. 

Nr 5. 
Graniastosłup 

Wpisują w miejsce kropek 
wymagane słowa oraz 
liczby. 

Nauczyciel wyjaśnia, jaka figura jest 
graniastosłupem. Zainteresowani uczniowie 
otrzymują modele, które są prezentowane  
na slajdach. 
Slajd V - przedstawia modele graniastosłupów. 
Pierwszy model za podstawę ma kwadrat,  
a drugi – trójkąt; informacja do uzupełnienia: - 
graniastosłup ma ….. podstawy. ściany boczne….. 

Nr 6. Przykłady 
graniastosłupów 

Oglądają róŜne przykłady 
graniastosłupów. 

Omawia róŜne przykłady graniastosłupów. 
Slajd VI – przedstawia przykłady 
graniastosłupów, które w podstawie mają 
trójkąt, czworokąt, pięciokąt i sześciokąt. 

Nr 7. Ostrosłup Wpisują w miejsce kropek 
wymagane słowa oraz 
liczby. 

Zainteresowani uczniowie otrzymują model 
ostrosłupa prezentowany na slajdach. 
Slajd VII - przedstawia model ostrosłupa  
z tekstem do uzupełnienia: „Ostrosłup ma: 
- liczba podstaw ….. - ściany boczne mają 
kształt ……… 

Nr 8. Siatki brył Wpisują w polu tekstowym 
nazwy brył oraz wyjaśniają, 
co oznaczają kolory figur 
(zielony, fioletowy). 

Uczniom, którym wypełnianie slajdu sprawia 
trudność, otrzymują siatki prezentowanych brył. 
Slajd VIII – przedstawia siatki brył, których 
ściany boczne zaznaczone są kolorem zielonym 
a podstawy kolorem fioletowym.  
Numer I  to prostopadłościan, II ostrosłup, III 
graniastosłup. Obok rysunków  jest informacja 
do uzupełnienia:- I …….- II …….- III ……… 
Ściany zielone to ściany ……..Ściany fioletowe 
to……… 

Nr 9. Kula, 
walec, stoŜek 

Wpisują w miejsce kropek 
przedmioty, które kształtem 
przypominają kulę, stoŜek  
i walec. Mogą skorzystać  
z przedmiotów, które 
znajdują się w pracowni 
informatycznej. 

Uczniowie wskazują na przedmioty o kształcie 
kuli, stoŜka i walca. 
Slajd IX – przedstawia model kuli, walca  
i stoŜka z informacją do uzupełnienia: kula 
podobna jest do …………,walec podobny jest  
do …………, stoŜek podobny jest do …………… 

Nr 10. Modele 
figur 
przestrzennych 

Wpisują w miejsce kropek 
nazwy prezentowanych brył. 

Sprawdza ćwiczenia uczniom, którzy sobie nie 
radzą i proponuje, aby ponownie wrócili  
do wcześniejszych slajdów albo spojrzeli  
na „mapę” modeli. 
Slajd X - przedstawia róŜne modele figur 
przestrzennych. Strzałki informują ucznia,  
w którym miejscu wpisać ma nazwę 
rozpoznanej bryły.  

Nr 11. 
Zakończenie 

 Slajd XI - Zakończenie prezentacji. 
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2. Uczniowie, którym matematyka sprawia
trudności - wpisują dane na kartce
i wspólnie z nauczycielem sprawdzają po-
prawność wykonanego zadania.

3. W trakcie wypełniania slajdów, ci ucznio-
wie, którzy sprawnie wypełnią slajdy
otrzymają dodatkowe zadanie, które ob-
liczą w zeszycie, aby nie nudzili się cze-
kając na pozostałych kolegów. (zał.1)

4. Po wypełnieniu slajdów, nauczyciel in-
formuje uczniów, że teraz powinni zapa-
miętać naniesione zmiany, a następnie
przejść do pokazu, który przedstawiają
w formie prezentacji.

5. Nauczyciel przypomina, w jaki sposób
należy uruchomić prezentację.

6. Slajdy jednego z uczniów zostają zapre-
zentowane całej klasie. Pozostali ucznio-
wie swoje prezentacje będą mogli obej-
rzeć na następnej jednostce lekcyjne
w dniu dzisiejszym.

7. Podczas oglądania prezentacji, nauczyciel
ocenia prace uczniów.

III cześć końcowa
1. Nauczyciel nawiązuje do prezentacji

(podsumowanie lekcji):
- Czy trudno, było wam wypisać przykła-

dy przedmiotów, które kształtem przy-
pominają kulę, walec i stożek?

-  Jak się wam wydaje, czy na kartce
papieru można zobaczyć bryłę, taką,
jakie stoją przed nami? (podaje ana-
glify z okularami).

2. Uczniowie udzielają odpowiedzi.
3. Nauczyciel informuje uczniów o otrzyma-

nej ocenie oraz przypomina o wyłącze-
niu komputerów i porządkowaniu swo-
jego stanowiska pracy.

Załącznik nr 1
Akwarium w kształcie prostopadło-

ścianu ma wymiary: długość 40 cm, szero-
kość 27 cm i wysokość 36,5 cm. Oblicz obję-
tość tego akwarium. Podaj w litrach ile mo-
żemy wlać wody do tego akwarium?

Irena Furtak, nauczycielka świetlicy
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza
w Lublinie

„Tu radośnie spędzę czas…” - czyli działalność
świetlicy w szkole podstawowej

Świetlica

Jednym z realizowanych w szkole za-
dań są działania opiekuńczo-wychowawcze
świetlicy szkolnej. Jest ona zorganizowana dla

Świetlica to bardzo ważne miejsce w szkole.
Dzieci często spędzają w niej więcej czasu niż
w domu. Dlatego dla nauczycielek świetlicy
ważne jest to, aby była dobrze wyposażona,
dysponowała odpowiednimi warunkami lo-
kalowymi i panowała tu miła atmosfera
a współpraca z dyrekcją szkoły, pozostałymi
nauczycielami i zwłaszcza rodzicami przebie-
gała prawidłowo. Głównym celem wycho-
wawców świetlicy jest dbanie o dobro dziec-
ka i jego bezpieczeństwo; najbardziej miaro-
dajną dla nich oceną pracy jest często spoty-
kana scenka, kiedy rodzice czy opiekunowie
odbierają dziecko, a ono pyta: „- Czy mogę
jeszcze tu zostać?” lub „- Dlaczego tak wcze-
śnie?”.

uczniów klas I-III, którzy muszą dłużej prze-
bywać w szkole ze względu na czas pracy ro-
dziców lub oczekiwać na zajęcia dodatkowe
po ukończonych lekcjach. Świetlica zajmuje
trzy pomieszczenia: dwie sale na parterze
szkoły, obok stołówki oraz salkę w piwnicach
szkoły zagospodarowaną do zajęć świetlico-
wych ze względu na dużą liczebność wycho-
wanków (obecnie do świetlicy uczęszcza 170
uczniów).
Sale świetlicowe są wyposażone w stoliki,
krzesełka i dywany oraz regały, w których
znajdują się środki dydaktyczne zgodne z za-
potrzebowaniami uczniów i nauczycieli: gry
planszowe, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy,
książki i czasopisma dla dzieci, dobrze zaopa-
trzona biblioteczka wychowawców świetlicy
oraz bogaty zestaw materiałów do zajęć.
Ponadto można korzystać z dwóch telewizo-
rów, video, DVD, magnetofonów oraz kom-
putera.



40

Zajęcia prowadzone są w zależności
od liczebności uczniów oraz pomysłów na-
uczycielek w formie indywidualnej, grupowej
lub zbiorowej. W trakcie zajęć dzieci naby-
wają umiejętności podporządkowywania się
ustalonym regułom, koncentracji uwagi, po-
dejmowania inicjatyw w grupie oraz opano-
wywania nowych umiejętności.

Świetlica jest przede wszystkim miej-
scem odpoczynku uczniów przed i po zaję-
ciach lekcyjnych, więc  zabawa jest tutaj trak-
towana jako jedna z form zdobywania przez
dziecko wiedzy i sprawności. Ponadto ucznio-
wie w czasie tzw. „godziny ciszy” mogą li-
czyć na pomoc nauczycielek w odrabianiu
zajęć domowych, na ćwiczenie i utrwalanie
zdobywanej wiedzy oraz pokonywanie poja-
wiających się trudności.

Konkursy i uroczystości świetlicowe
Wychowankowie biorą udział w licz-

nych konkursach organizowanych w świetli-
cy, szkole oraz przez inne placówki. Mają
wtedy okazję zaprezentowania swoich zdol-
ności i umiejętności a często zdobywane przez
nich nagrody i wyróżnienia motywują ich
do pracy i dalszego rozwoju. Oprawione dy-
plomy za szczególne osiągnięcia, umieszczo-
ne w świetlicowej galerii na korytarzu szkol-
nym razem z pracami plastycznymi dzieci,
mogą oglądać rodzice oraz inni uczniowie
i osoby odwiedzające szkołę. Przez cały rok
szkolny trwa konkurs na „Wzorowego świe-
tlika”, w którym dzieci regularnie zdobywają
punkty (pochwały lub uwagi) za aktywny
udział w zajęciach, koleżeńskie zachowania,
prace porządkowe oraz właściwe przestrze-
ganie „Kodeksu świetlika”, stworzonego przez
samych uczniów i dotyczącego zachowania
w świetlicy.

Pragniemy, by świetlica kojarzyła się
z pewnymi tradycjami, dlatego od wielu lat
odbywa się tutaj wiele uroczystości. Dzieci
pod kierunkiem nauczycielek przygotowują
zabawy i uroczystości na Dzień Chłopaka,
Andrzejki, Walentynki czy Dzień Dziecka.
W tym roku po raz pierwszy zorganizowały-
śmy uroczystość, którą pragniemy kultywo-
wać w latach następnych - „Pasowanie na
świetlika”, podczas której pierwszoklasiści
pokonując różne zabawne próby zostali włą-
czeni do grona dzieci świetlicowych. W okre-
sie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
uczniowie przygotowują własnoręcznie kartki
świąteczne, wyroby z masy solnej i gipsu oraz
inne ozdoby, które później sprzedają podczas
kiermaszu. Dzięki zdobytym funduszom mo-
żemy m.in. wspierać akcje charytatywne or-
ganizowane w szkole (np. adopcję dziecka
afrykańskiego organizowaną przez szkolne
koło Caritas, „Góra grosza” czy „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”). W tym roku po raz
pierwszy świetlica wspierała międzyszkolną
akcję „I ty możesz pomóc polskim szkołom
we Lwowie” zbierając artykuły szkolne i środ-
ki czystości. Dzieci bardzo licznie biorą udział
w tego typu akcjach, a poprzez pomoc uwraż-
liwiają na potrzeby innych oraz uświadamiają
sobie, że nawet najmniejszy gest z ich strony
może zmienić czyjeś życie na lepsze.

Fundusze na zakup wyposażenia
są pozyskiwane z budżetu szkoły a także wy-
pracowywane przez samych wychowanków
i nauczycieli poprzez organizację kiermaszy
świątecznych, na których sprzedawane są pra-
ce dzieci. Rodzice wspierają działalność świe-
tlicy wpłacając niewielką składkę na zakup
materiałów papierniczych i plastycznych.

Zajęcia
W naszej świetlicy pracuje sześć na-

uczycielek oraz kierownik świetlicy. Działal-
ność świetlicy wyznacza „Regulamin świetli-
cy” oraz „Plan pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej”, zawierający szczegółowe założenia
programowe z uwzględnieniem tygodnio-
wych haseł tematycznych. Realizujemy:
· zajęcia czytelnicze (w ramach akcji „Cała

Polska czyta dzieciom” czytamy ciekawe
książki dla dzieci a obecnie realizując pro-
jekt „Sienkiewicz - obywatelem świata”
uczniowie słuchają fragmentów utworów
czytanych przez zaproszonych gości),

· zajęcia artystyczne (plastyczne, muzycz-
ne, dramatyczne),

· zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe
(testy, gry dydaktyczne i logiczne, krzy-
żówki i łamigłówki),

· zabawy ruchowe, gry sportowe, zajęcia
na świeżym powietrzu,

· zajęcia praktyczno-techniczne.
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Lubelszczyzna.
Tradycje i współczesność

W oświacie jest wiele teorii z zakresu
wychowania, zadań  szkoły w procesie kształ-
towania postaw młodzieży, roli nauczyciela
jako przewodnika do wiedzy, znaczenia ro-
dziny i społeczeństwa. Często stawiamy py-
tania, jak pogodzić pęd do nowoczesności
z tym, co wydaje się czasami już stare i nie-
potrzebne; jak zaciekawić i zainspirować, jak
nauczyć młodego człowieka analizować i sza-
nować wartości nieprzemijające - związane
z historią Polski z narodem i rodziną.

Nauczyciele z naszej szkoły próbują
rozbudzić wrażliwość patriotyczną wśród
młodzieży, nauczyć ją krytycznego i analitycz-
nego spojrzenia na przeszłość. Wychowanków
(około 800 uczniów gimnazjum i liceum)
chcemy wyczulać na dobro, które winno być
przekazane drugiemu człowiekowi. Uczyć ich
odpowiedzialności za siebie i innych,
a wszystko w myśl przesłania Jana Pawła II -
„Nie można służyć dobrze narodowi nie zna-
jąc jego dziejów, bogatej tradycji i kultury”.

20  kwietnia 2007 r., po kilkutygo-
dniowych przygotowaniach, z wielką dumą
i wzruszeniem przyjęliśmy jako szkoła opie-
kę nad sztandarem Chełmskiego Inspektora-
tu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
To w tym dniu uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w jednej z piękniejszych lekcji
postaw patriotycznych, gdzie w obecności za-
proszonych gości, delegacji sztandarów in-
nych szkół, a przede wszystkim członków
i władz Zrzeszenia WiN nastąpiła symbolicz-
na zmiana warty. Kombatanci - żołnierze pod-
ziemia z lat wojny  i okresu powojennego uro-

czyście przekazali naszym uczniom sztandar
tej organizacji niepodległościowej. Funkcję
pierwszego chorążego z ramienia szkoły po-
wierzono uczniowi klasy II liceum Pawłowi
Tywoniukowi zaś w asyście wystąpiły uczen-
nice Olga Guz i Beata Dyjak. Kombatanci,
uczniowie i nauczyciele byli wzruszeni. Dziś
kolejni już chorążowie - uczniowie naszej
szkoły, podczas uroczystości szkolnych i miej-
skich pełnią służbę przy tym  sztandarze.

29 lutego 2008 r. w obecności całej
społeczności szkolnej miała miejsce kolejna
uroczystość związana z przyjęciem komba-
tanckiego sztandaru. Tym razem zaprosiliśmy
do szkoły kombatantów zrzeszonych
w Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych. Podczas uroczystego apelu ostatni żyją-
cy jeszcze wówczas członek chełmskiego koła
NSZ porucznik Stefan Olejko przekazał sztan-

Dorota Cieślik, dyrektor ZSO nr 6 w Chełmie
Beata Duda-Kalisio, wicedyrektor ZSO nr 6
w Chełmie

Kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich wśród młodzieży
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dar młodzieży. Los tak chciał, że ta sama mło-
dzież kilka miesięcy później pożegnała Pana
Stefana na cmentarzu, pochylając sztandar
NSZ nad jego grobem. Mimo iż ostatni żoł-
nierz NSZ na ziemi chełmskiej odszedł
na wieczną wartę, sztandar Koła dzięki na-
szym uczniom nadal pełni swoją służbę
w Chełmie podczas ważnych uroczystości pa-
triotycznych i religijnych.

Sztandary kombatanckie, wiszące
na co dzień w gablotach obok sztandaru szko-
ły przypominają uczniom o powinnościach
wobec Ojczyzny i chlubnej przeszłości ich
dziadków. Ostatni żyjący członkowie Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość” z dumą mówią
o swojej szkole, gdzie wśród naszych uczniów
znów mogli poczuć się jak przed laty młody-
mi ludźmi. Wiedzą, że sztandar Inspektoratu
WiN, po ich odejściu, nie zostanie zamknię-
ty w magazynach muzeum.

2 października 2008 r. młodzież Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Cheł-
mie uczestniczyła w projekcie edukacyjnym
„Katyń-ocalić od zapomnienia” - dokonała
zasadzenia symbolicznego dębu (jednego
z 21473). Drzewo przypomina postać roz-
strzelanego w Katyniu majora Edwarda Mar-
szałka pradziadka naszej uczennicy z gimna-
zjum - Pauliny Kautsch, uwidocznionego na
liście ofiar sowieckich pod numerem 1664.
Wspomnienia rodziny i postawy ludzi -
żywych świadków historii, których znamy na
co dzień, są najlepszą lekcją patriotyzmu dla
naszej młodzieży.

Inną formą oddziaływań wychowaw-
czych stała się akcja związana z projektem
„Przywróćmy pamięć”, w którym uczniowie
szukają śladów Stalagu 319 z Obozu Jeniec-
kiego w Chełmie. Projekt poprzedziła ulicz-

na sonda. Niestety, wyszło na jaw, że miesz-
kańcy okazują nierzadko kompletny brak za-
interesowania przeszłością naszego miasta.
11 maja 2005 r. projekt zakończył się podpi-
saniem aktu Adopcji Cmentarza Jenieckiego
przez młodzież szkolną, która do dnia dzi-
siejszego sprawuje opiekę nad tym miejscem
pamięci. Między innymi w kwietniu 2006 r.
uczniowie przygotowali i odprawili w formie
misterium drogę krzyżową.

Następny projekt edukacyjny „Anna
Frank - historia na dzień dzisiejszy” został zre-
alizowany w maju 2006 r.  Pomógł uczniom
zrozumieć znaczenie tolerancji dla innych wy-
znań i narodowości, wzbogacał ich wrażliwość
i wiedzę z zakresu holocaustu.

Kolejne działania w ramach naszego
programu wychowawczego związane były
z organizacją wystaw upamiętniających róż-
ne wydarzenia i ludzi wnoszących swój wkład
w walkę o godność człowieka, walkę o wol-
ność i niepodległość. Były to m.in. wystawy:
„Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni
w latach 1944-1954”, której otwarcie z udzia-
łem kilku żyjących wówczas jeszcze więźniów
odbyło się 9 grudnia 2004 r., wystawa „Zwy-
ciężyły wartości - Więźniarki z Ravensbrück”
- zorganizowana w marcu 2005 r., czy też
„Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa - wspól-
na odpowiedzialność” - wystawa otwarta
19 maja 2006 r. Wystawa „Wilno - ukochane
miasto Józefa Piłsudskiego” otwarta 11 listo-
pada 2005 r. miała na celu nie tylko pokaza-
nie zabytków tego ważnego w dziejach Pol-
ski miasta, ale również przybliżenie postaci
marszałka.

Upływający czas zaciera niekiedy nie-
postrzeżenie i nieodwracalnie ślady historii,
nawet tej najnowszej. Dzisiaj dla uczniów
gimnazjum i liceum czas stanu wojennego,
kartki na buty, mięso i cukier są tak samo
egzotyczne jak „Krem Tatrzański” i mydło
„Jeleń”. Zachęciliśmy więc uczniów do wzię-
cia udziału w wystawie poświęconej tamtym
czasom - „Śladami PRL-u”, którą zrealizowa-
liśmy w czerwcu 2008 r.

Te wszystkie lekcje historii uczą po-
stawy godności i szlachetności, które tak trud-
no wytłumaczyć i uświadomić uczniowi sło-
wami. Najlepszy jest przykład z życia czło-
wieka.

Nauczyciele starają się, by nasza mło-
dzież za kilka lat, mając możliwość bezpo-
średniego kształtowania obrazu przyszłej oj-
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czyzny, znała jej historię bez „białych plam”,
doceniała poświęcenie i wartość ludzkiego
życia. Miała świadomość, że prawdziwi  bo-
haterowie nie zawsze znajdują miejsce na stro-
nicach naukowych opracowań i utworów li-
terackich. Na ewentualne pytania, czy nie
przesadzamy z tym powrotem do przeszło-
ści, do korzeni mających znamiona bólu

i okrucieństwa odpowiadamy - nie. Patrząc
na zaangażowanie młodzieży w każde  po-
dejmowane w tym zakresie czynności, na jej
zadumę i wsłuchując się w głęboką ciszę sali
gromadzącej kilkuset uczniów uświadamia-
my sobie, że było warto. Nie stawiamy w swej
pracy wychowawczej tylko na cierpienie, szu-
kamy i dociekamy prawdy, tak ważnej w życiu
każdego z nas.

W roku 2008 przypada 450 rocznica
urodzin Szymona Szymonowica. Zamość
o nim pamiętał. Książnica Zamojska im. Sta-
nisława Kostki Zamoyskiego zorganizowała
24 października konferencję naukową „Szy-
mon Szymonowic - poeta wciąż aktualny”
i imprezy jej towarzyszące: biesiadę literacką,
konkursy, wystawy prac plastycznych i wy-
dawnictw.

Niestety twórczość tego poety została
niemal zupełnie pominięta w programach
nauczania i podręcznikach do języka polskie-
go, dotyczy to również programów do kształ-
cenia literackiego w zakresie rozszerzonym
(na podstawie analizy 23 programów i 33
podręczników szkolnych dla szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wydanych po 1997 r.). Odbiciem programów
jest struktura merytoryczna podręczników
szkolnych, np. podręcznik K. Mrowcewicza
„Starożytność - Oświecenie” umieszcza twór-
czość Szymonowica w epoce baroku.  Autor
przytacza „Żeńców” skupiając rozważania
na modernizacji sielanki i polemice z twór-
czością Jana Kochanowskiego1 .

W 5 podręcznikach dla szkoły śred-
niej: „Pamiętajcie o ogrodach”2 , „Słowa i tek-
sty”3 , „Starożytność - Oświecenie cz. I i II.
Antologia”4 , „Barwy epok”5  „Literatura pol-
ska i powszechna, Starożytność - Oświece-
nie6 ” autorzy omawiają twórczość poety
w oparciu o fragmenty jego utworów. Trzy
pierwsze składają się z dwóch części - pod-
ręcznika i antologii. „Słowa i teksty” podzie-
lono na część szkolną analizowaną na lekcji
i domową przeznaczoną do samodzielnej pra-
cy uczniów. W rozdziale „W poszukiwaniu
tradycji - ku Odrodzeniu” autorzy zamieścili
fragment „Żeńców”. Natomiast w „Pamiętaj-
cie o ogrodach” są rozważane wyznaczniki
gatunku na podstawie fragmentu sielanki.

„Barwy epok” w rozdziale „Renesans”
znajdziemy Szymonowica obok J. Kochanow-
skiego, P. Skargi i S. Sarzyńskiego. Po krótkim
biogramie poety zamieszczono sielankę „Ko-
łacze”. Autorzy odwołują się do klasycznego
rodowodu sielanki, przytaczają opinię K. Bro-
dzińskiego i J. Ziomka.

A. Borowski w obszernym podręczni-
ku „Literatura polska” wymienia Szymono-

dr Bogdan Szyszka
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

Szymon Szymonowic w dydaktyce
języka polskiego

„Gdyby nie Zamość nie byłoby sielanek”
Aleksander Brückner

1 K. Mrowcewicz, Starożytność - Oświecenie, Warszawa 1997, Stentor, s. 137.
2 A. Z. Makowiecki, A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Pamiętajcie o ogrodach, Warszawa 2002,
WSiP, s. 273-277.
3 J. Klejnocki, B. Łozińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak, Słowa i teksty, Warszawa 2002, PWN, s. 185.
4 K. Mrowcewicz, Starożytność - Oświecenie, Warszawa 2002, Stentor, cz. I, s. 137-138, cz. II, s. 289-291.
5 W. Bobiński, A. Janus - Sitarz, B. Kołcz, Barwy epok, Warszawa 2002, WSiP, s. 282-287.
6 A. Borowski, Literatura polska i powszechna Starożytność - Oświecenie, Kraków 2002, Wydawnictwo Lite-
rackie, s. 193, 200, 248, 254 - 255, 288, 291, 301.
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wica jako poetę plebejskiego, który otrzymał
szlachectwo za pracę literacką. Porównuje jego
awans społeczny do kariery Łukasza Górnic-
kiego i Jana Dantyszka. Analizując „dwuję-
zyczność literatury” autor wymienia Szymo-
nowica obok Kochanowskiego.
W rozważaniach o dramacie biblijnym,
w kontekście twórczości poety, pisze: „Zupeł-
nie inne spojrzenie na postaci w historię uwi-
kłane przedstawia dramat łacińskojęzyczny
poety i filologa Szymona Szymonowica (1558
- 1629) „Castas Joseph”. Tu poeta ukazał nie
tylko przygody Józefa sprzedanego egipskie-
mu dygnitarzowi przez własnych braci, ale też
dramat żony owego Egipcjanina, próbującej
uwieść chłopca. Szymonowic jest autorem tra-
gedii „Pentesilea” opartej na klasycznym mi-
cie o królowej Amazonek”7 . A. Borowski
w podrozdziale „Recepcja literatury polskiej
za granicą” wspomina o popularności poezji
łacińskiej Szymonowica w kręgach elity hu-
manistycznej. Podsumowaniem twórczości
poety jest opinia A. Borowskiego: „Był Szy-
monowic […] prekursorem (również jako po-
eta piszący po łacinie) nurtu klasycystyczne-
go w Baroku polskim”8 .

Julian Krzyżanowski, autor naukowej
syntezy - podręcznika akademickiego „Dzie-
je literatury polskiej”, umieszcza Szymono-
wica w rozdziale - „Humanizm renesanso-
wy”, przy okazji analizy zagadnienia „Pro-
dukcja poetycka u schyłku wieku”. Charak-
teryzując poetę Krzyżanowski twierdzi:
„Świetny humanista o wykształceniu filolo-
gicznym, podziwiany w Europie Zachodniej
dla „złotych poemacików” łacińskich okazał
się człowiekiem na miarę niecodzienną9 .
O jego pracy w Zamościu pisze: „Protegowa-
ny Jana Zamoyskiego, a później dworzanin -
przyjaciel, pomagał hetmanowi w urządza-
niu akademii, wraz z drukarnią, biblioteką
i innymi zakładami naukowymi, wykazując
w pracy tej niepospolite zdolności organiza-
cyjne. Nie przeszkadzała mu ona w twórczo-
ści łacińskiej, zwłaszcza na polu dramatu,
do którego jednak nie miał zdolności10 . Koń-
cząc analizę J. Krzyżanowski przywołuje Ada-
ma Mickiewicza, który omawiając w prelek-
cjach paryskich „Sielanki”, „garść wydoby-

tych z nich przysłów przytaczał w brzmieniu
oryginalnym, polskim, składając tym samym
hołd sztuce mistrza poezji renesansowej”.
J. Krzyżanowskiego syntetyzuje więc twór-
czość poety, porównuje i wartościuje uznając
Szymonowica za „Najwybitniejszego poetę
wśród następców Kochanowskiego”.

Podobnie o Szymonowicu pisze Jerzy
Starnawski w „Zarysie dziejów literatury sta-
ropolskiej”, m.in. ukazując wielostronną dzia-
łalność poety: „Simonides był czynny na wie-
lu polach. Twórczość jego była w poważnej
części łacińska. Wprowadzał tematy starote-
stamentowe, np. dramat „Castus Joseph”
przedstawiający […] dzieje biblijnego Józefa”.
Zwraca uwagę na wątek antyczny w łacińskim
dramacie „Pentesilea” oraz na utwory, w któ-
rych „sławił Simonides kanclerza - hetmana,
np. w poemacie „Bicz na zawiść” i cyklu 19
pieśni „Aelinopean”. Starnawski sporo uwa-
gi poświęca sielankom, którym to „Nieśmier-
telne stanowisko w literaturze polskiej za-
wdzięcza Simonides sielankom polskim11 .
Badacz zwraca uwagę na okoliczności powsta-
nia sielanek: „Sielanki polskie Simonidesa
powstały w Czernięcienie nad Purem,
w dworku ofiarowanym poecie przez kancle-
rza; opisują krajobrazy tych stron, wierzby,
w które istotnie do niedawna obfitowały brze-
gi Puru”. W „Zarysie dziejów literatury sta-
ropolskiej” Krzyżanowski dokonuje analizy
genologicznej sielanki, stwierdza: „Mylnie
i schematycznie dzieli się „Sielanki” Simoni-
desa na konwencjonalne i realistyczne dopa-
trując się rozgraniczenia między oboma ro-
dzajami na tej np. podstawie, że w „Zalotni-
kach” imiona pasterzy są greckie, a w „Żeń-
cach” imiona dziewcząt polskie (…), należy
uznać, że zarówno w „Zalotnikach”, jak i w
„Żeńcach” autor sugerował czytelnikowi
prawdopodobieństwo w sposób zgodny
z poetyką renesansu, która tak wyobrażała so-
bie pasterzy i żeńców jak ich Simonides przed-
stawił”. W podsumowaniu rozważań Star-
nawski stwierdza, że „Zamość był ostatnią
redutą polskiego renesansu i trwało to chyba
do śmierci Simonidesa”12 .

Juliusz Kleiner w „Zarysie dziejów li-
teratury polskiej” wymienia Sz. Szymonowi-

7 tamże, s. 254 -255.
8 tamże, s. 301.
9 J. Krzyżnowski, Dzieje literatury polskiej, Warszawa 1970, s. 83.
10 tamże, s. 83.
11 J. Starnawski, Zarys dziejów literatury staropolskiej, Lublin 1993, s. 98.
12 tamże, s. 100.
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ca obok J. Kochanowskiego, P. Skargi
i S. Klonowica. Charakteryzuje poetę
podkreślając jego wykształcenie filolo-
giczne i związki z elitą intelektualną
Lwowa. Wspominając przyjaźń z kanc-
lerzem Janem Zamoyskim zanotował:
„W kraju stał się poetą nadwornym Za-
moyskiego, humanisty i mecenasa
w wielkim stylu (…), który organizację
nowej akademii powierzył Simonideso-
wi”13 . W przeglądzie jego twórczości
J. Kleiner wymienia utwory łacińskie Si-
monidesa i stwierdza: „Utwory łacińskie
zdobyły Szymonowicowi krótkotrwałą
sławę”. „Pamiątkę na wieczny czas” za-
pewniły mu dopiero polskie Sielanki.

„Historia literatury polskiej w zarysie”
pod redakcją Mariana Stępnia i Aleksandra
Wilkonia umieszcza w pierwszym rzędzie
Sz. Szymonowica obok J. Kochanowskiego
i Sępa Szarzyńskiego. Autorzy piszą: „Do naj-
bardziej znaczących zjawisk literackich tego
okresu należy twórczość Szymona Szymono-
wica. […] „dzieciństwo i młodość Szymono-
wica przypada na szczytowy okres „złotego
wieku” literatury polskiej, na czas twórczej
aktywności Reja, Kochanowskiego, Górnic-
kiego, Orzechowskiego, Modrzewskiego […],
jego obszerniejsze utwory ukazywały się
u schyłku lat osiemdziesiątych, gdy prawie
cała ta generacja olbrzymów odeszła ze
świata żyjących”. W podsumowaniu
charakterystyki poety twierdzą: „Naj-
wyższym osiągnięciem literackim w jego
dorobku są polskie Sielanki, spośród
których zasłużoną sławą cieszy się szcze-
gólnie sielanka XVIII - „Żeńcy”. W po-
etycki krajobraz ziemiańskiej szczęśliwo-
ści „wsi spokojna, wsi wesoła” wprowa-
dził Szymonowic […], konfliktowy ob-
raz […] pracy pańszczyźnianej i bynaj-
mniej nie sielankowych stosunków mię-
dzyludzkich”14 .

Jerzy Ziomek w „Renesansie” -
omawia twórczość Sz. Szymonowica
w rozdziale. „Poezja”. Autor podkreśla
rolę Zamoyskiego „który wyrobił mu szla-
chectwo i tytuł poety Jego Królewskiej Mości
oraz zaangażował do prac przy powstającej
w Zamościu Akademii”.

Omawia również jego poezję: „„Sielanki” zaj-
mują wyjątkowe miejsce w twórczości Szy-
monowica - więcej: wyjątkowe miejsce w po-
ezji staropolskiej. Nieprzypadkowo jako pol-
ska nazwa idylli i bukoliki przyjął się tytuł
tomu „Sielanki”; Szymonowica możemy uwa-
żać za prawodawcę tego gatunku w literatu-
rze polskiej końca wieku XVII, a poniekąd
i XVIII”15 .

W podręcznikach szkolnych i akade-
mickich jest miejsce dla twórczości poety.
W monografiach akademickich narracja jest
podobna, a autorzy różnią się jedynie rozło-
żeniem akcentów na poszczególne utwory.

Niestety, pominięto inne dziedziny działalno-
ści poety realizowane w kręgu kanclerskiego
dworu w Zamościu i Akademii Zamojskiej.

13 J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej, Wrocław 1958, s. 97.
14 Historia literatury polskiej w zarysie, pod red. M. Stępnia i A. Wilkonia, Warszawa 1989, t. I, PWN,
s. 55 - 56.
15 J. Ziomek, Renesans, Wrocław 1992, s. 366.
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Recenzje/Komentarze/Informacje

3 grudnia 2008 roku w Bibliotece Pe-
dagogicznej w Chełmie odbyła się konferen-
cja „Niepodlegli nicości” adresowana głów-
nie do nauczycieli języka polskiego i historii
Zorganizowały ją: Lubelskie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział
w Chełmie, Biblioteka Pedagogiczna w Cheł-
mie i Stowarzyszenie Pro Futuro.

Podstawowym celem konferencji było
ukazanie wkładu Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność”
w walkę narodu polskiego z komunistycznym
zniewoleniem. Nawiązując do niedawno ob-
chodzonej dziewięćdziesiątej rocznicy odzy-
skania niepodległości i zbliżającej się 27 rocz-
nicy wprowadzenia stanu wojennego organi-
zatorzy starali się pokazać nauczycielom
chełmskim różnorodne przejawy działań lo-
kalnej „Solidarności” zmierzające do odzy-
skania utraconej wolności. Do udziału w kon-
ferencji zaproszeni zostali również internowa-
ni działacze „Solidarności” z regionu chełm-
skiego z nadzieją, że nawiązane podczas niej
kontakty z nauczycielami zaowocują w przy-
szłości  spotkaniami tych ważnych świadków
historii z uczniami szkół chełmskich.

Program konferencji składał się z czte-
rech integralnie połączonych ze sobą części:
- wystawa książek o tematyce patriotycz-

nej Wydawnictwa Archidiecezji Lubel-
skiej „Gaudium”,

- „Ojczyzna w poezji” - wiersze w interpre-
tacji aktora Teatru im. Juliusza Osterwy
w Lublinie Andrzeja Golejewskiego,

- wykład „Zryw ku wolności - NSZZ „So-
lidarność na Lubelszczyźnie 1980 -1989”
Marcina Dąbrowskiego z Lubelskiego Od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej,

- otwarcie wystawy wydawnictw niezależ-
nych z lat osiemdziesiątych XX wieku
ze zbiorów księdza Waldemara Jońca.

Wydawnictwo „Gaudium” zaprezen-
towało swoje najnowsze publikacje odnoszą-
ce się do twórczości Zbigniewa Herberta,
(w tym obszerny tom jego korespondencji ro-
dzinnej) a także Józefa Conrada Korzeniow-
skiego. Andrzej Golejewski recytował wiersze
Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza. Ryszar-
da Krynickiego i księdza Waldemara Jońca.

Marcin Dąbrowski przedstawił wyni-
ki najnowszych badań nad dziejami lubelskiej
„Solidarności” ze szczególnym uwzględnie-
niem jej wkładu w narodową walkę o wol-

Jerzy Masłowski
LSCDN Oddział w Chełmie

„Niepodlegli nicości”
- konferencja dla nauczycieli
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ność w różnych dziedzinach życia społeczne-
go i politycznego.

O swojej młodzieńczej przygodzie
z podziemną „Solidarnością”, która w zna-
czący sposób zaważyła na jego całym później-
szym życiu, opowiadał zebranym pomysło-
dawca  wystawy i zarazem właściciel prezen-
towanych zbiorów ksiądz Waldemar Joniec.
Ks. Joniec to w latach stanu wojennego dzia-
łacz podziemnej „Solidarności” w rodzinnym
Tomaszowie Lubelskim. Był nie tylko kolpor-
terem, ale również kurierem, wydawcą i re-
daktorem lokalnego pisma „Solidarności” -
„Roztocze”. Aresztowany w kwietniu 1984 r.
pod zarzutem prowadzenia działalności pod-
ziemnej, mimo wielokrotnych przesłuchań
nie zdradził szczegółów działalności podziem-
nej ani nie wydał nikogo z kolegów.

Podczas studiów teologicznych w Lu-
binie nadal uczestniczył w działaniach pod-
ziemia, a także zaangażował się jako wycho-
wawca i opiekun dzieci prześladowanych
działaczy „Solidarności’ w ramach akcji „Wa-
kacje z Bogiem”. Podczas pracy duszpaster-
skiej był szykanowany za głoszenie kazań
o tematyce patriotycznej. Jest autorem dwóch
podziemnych tomików poetyckich, a także
laureatem nagrody literackiej Arcybiskupa Lu-
belskiego i nagrody im. Romana Brandstaet-
tera. Obecnie jest proboszczem parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w Buśniu
pod Białopolem.

W omówieniu zgromadzonych zbio-
rów, prezentowanych publicznie po raz pierw-
szy, pomagał księdzu jego przyjaciel z pod-
ziemia – organizator i przywódca  „Solidar-
ności” w Tomaszowie Lubelskim Adam Ko-
zaczyński. Obaj zgodnie akcentowali znacze-
nie udziału w podziemnej „Solidarności” wie-
lu zwykłych ludzi, o których zasługach dla
funkcjonowania podziemia do dziś nikt pra-

wie nie wie i nie pamięta. Podawali między
innymi przykład obecnego na konferencji
księdza kanonika Henryka Suchodolskiego
(obecnego proboszcza parafii Świerże), który
po masowych aresztowaniach działaczy pod-
ziemia w 1984 r. i wycofaniu się wielu do-
tychczasowych współpracowników związku,
bez wahania zgodził się na umieszczenie pod-
ziemnej drukarni w pomieszczeniach własnej
plebanii. Dzięki tej odważnej decyzji kolejne
numery „Roztocza”, przy całkowitym zasko-
czeniu i bezsilności miejscowej SB, mogły re-
gularnie ukazywać się nadal.

Na wystawie zaprezentowano miedzy
innymi ulotki, karty pocztowe i koperty z wię-
zień i obozów internowania, prasę konspira-
cyjną (w tym niezwykle rzadko spotykane wy-
dawnictwa regionalne), książki, plakaty
i kalendarze. Osobną część stanowią bogate
zbiory „solidarnościowych” znaczków pocz-
towych i banknotów, które były sprzedawa-
ne sympatykom Związku, a uzyskane w ten
sposób fundusze przeznaczano miedzy inny-
mi na pomoc rodzinom uwięzionych i wy-
rzuconych z pracy działaczy podziemia. Wy-
stawę uzupełniono akcentem chełmskim - za-
prezentowano na niej lokalną listę interno-
wanych działaczy NSZZ „Solidarność” opra-
cowaną, na podstawie dokumentów SB i re-
lacji internowanych, przez Jerzego Masłow-
skiego.

W konferencji udział wzięło ok. 60
osób - zaproszeni goście, internowani, więź-
niowie polityczni stanu wojennego i nauczy-
ciele szkół chełmskich. Ci ostatni mięli nie-
powtarzalną okazję spotkać się z internowa-
nymi i więźniami wśród których byli między
innymi: organizator i pierwszy przewodniczą-
cy regionu chełmskiego „Solidarności”, zara-
zem internowany i więzień polityczny Bogu-
sław Mikus, jego zastępczyni Barbara Szubert
- jedna z trzech internowanych w regionie
kobiet, przewodniczący rolniczej „Solidarno-
ści” Eugeniusz Wilkowski - internowany
i więzień polityczny i Tadeusz Pyrtak - inter-
nowany, przywódca podziemnej „Solidarno-
ści” w Chełmskich Zakładach Obuwia i wię-
zień polityczny.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedza-
jących do końca stycznia 2009 r., a większość
zgromadzonych na niej wydawnictw zgodnie
z wolą ks. Jońca, wyrażoną podczas konfe-
rencji, znajdzie się następnie w zbiorach Bi-
blioteki Pedagogicznej w Chełmie.
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Jak to zazwyczaj bywa w WBP przy
ul. Narutowicza 4 w Lublinie można obejrzeć
ciekawe tematycznie wystawy - dobrze opra-
cowane z bogatymi zbiorami.

Dzień przed kolejną rocznicą upamięt-
niająca wprowadzenie stanu wojennego
w kraju, miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć
polskiego fotografa brytyj-
skiego pochodzenia Chrisa
Niedenthala. Organizatorzy
zatytułowali ją „13 grudnia.
Czas apokalipsy”. Nazwa
jak najbardziej trafna, bo
odnosi się do jednej z naj-
bardziej znanych fotografii,
z tamtego okresu, przedsta-
wiającej pojazd opancerzo-
ny SKOT wraz z żołnierza-
mi na tle kina „Moskwa”
i wielkiego plakatu filmu
Francisa Forda Coppoli
„Czas apokalipsy” (obraz
z niemniej słynnym mu-
zycznym utworem „The
End” w wykonaniu zespo-
łu „The Doors”). Metafo-
ryczny wymiar znaków
uchwyconych przez Nie-
denthala sprawił, że w tym
ujęciu fotografik wyraził
ducha tamtych lat - końca
(zagłady) okresu wolności i nadziei, która
przyniosły strajki lipcowe i sierpniowe
w 1980 r. i powstanie „Solidarności”.

Co ciekawe bohaterem zdjęć Nieden-
thala z pierwszych dni, miesięcy zmagań pol-
sko - jaruzelskich jest Warszawa. Fotografik
w przestrzeni miasta szuka wojennego pięt-
na odciśniętego na jej ulicach, placach, fasa-
dach domów i na słupach. Oglądamy więc
zdjęcia propagandowych plakatów poświęco-
nych tradycji i kontynuacji peperowsko-pe-
zetperowskiej, czerwone litery haseł nama-

wiają do zachowania porządku, spokoju
i przestrzegania rozporządzeń „wrony”
(tej która miała „orła” nie pokonać); na in-
nym - przed siedzibą regionu NSZZ „Solidar-
ność” grupa ludzi - przechodniów zaglądają-
ca do środka przez otwarte drzwi budynku
(a za nimi ślady tzw. „kipiszu” czyli rewizji);

są oczywiście zdjęcia żoł-
nierzy przy koksownikach,
wojskowych posterunków
przy trasach wylotowych
z miasta (dziwnie i zabaw-
nie wyglądają puste ulice
w Warszawie a na nich po-
pularny samochód „syren-
ka” zatrzymany do kontro-
li); są również „klatki” ro-
bione z ukrycia przejeżdża-
jącym SKOT - om; nie za-
brakło także pustych półek
sklepowych i ludzi kupują-
cych na kartki.

Na zdjęciach Warszawa
w zimowej aurze nie wyglą-
da przygnębiająco, pomi-
mo wozów opancerzonych
i żołnierzy, nawet warsza-
wiacy jacyś w miarę pogod-
ni, może to zasługa fotogra-
fa, a może zwyczajnego za-
biegania, bo nawet stan

wojenny nie zmroził codziennego życia.
Wówczas na murach malowano hasło

„zima wasza - wiosna nasza”. Na zdjęciach
datowanych na maj 1982 r. widać wiosenne
ożywienie w przyrodzie i na ulicach miast,
nie tylko Warszawy. Tłumy na Placu Zamko-
wym w rocznicę Konstytucji 3 maja prote-
stują przeciwko represjom i wojskowemu
zniewoleniu. Ludzie w kościołach i przed
modlą się, układają krzyże z kwiatów,
wznoszą do góry ręce w znaku wolności. Mają
dosyć zimowych pacyfikacji zakładów pracy

Dariusz Kiszczak
 LSCDN

Stan wojenny w fotografii Chrisa Niedenthala.
Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

im. Hieronima Łopacińskiego
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i kopalń, stają w obronie uwięzionych
i internowanych, chcą demokratyzacji
życia społecznego i przywrócenia orga-
nizacji związkowych. Niedenthal poka-
zuje również demonstracje w Poznaniu,
Nowej Hucie i Krakowie. Wszędzie było
podobnie - gaz na ulicach, zomowcy,
wozy-sikawki i „suki” w ludzi i na ludzi
z narodowymi flagami i znaczkami „So-
lidarności”.

Na wystawę przyszła grupa mło-
dzieży, prawdopodobnie uczniowie z na-
uczycielem ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Nauczyciel komentował fotografie, ale
tak naprawdę mówił sam do siebie.
Uczniowie „przelecieli” zdjęcia nie za-
trzymawszy się na dłużej przy żadnym.
Nic chyba dziwnego, że sondaże pokazują,
iż ponad połowę społeczeństwa uznaje wpro-
wadzenie stanu wojennego za konieczny i po-
trzebny. Jest tak, bo propaganda PRL-u rozmy-
ła dramatyzm i tragizm tamtych lat,
ale i młodość rządzi się swoimi prawami, za-
pomina o historii.

Na szczęście tematyka stanu wojenne-
go powraca i jest przedstawiana przy użyciu
nowych, atrakcyjnych metod. Tak jak to mia-
ło miejsce niedawno w Lublinie, gdy do ob-
chodów rocznicowych wybuchu stanu wojen-

nego przyłączyła się młodzież z OHP, szkół
i uczelni.

Przy wyjściu z wystawienniczej sali
wyłożono pamiątkowa księgę. Przeczytałem
niektóre wpisy, większość z nich mówiła
o zainteresowaniu zwiedzających, pisano
więc, że „wystawa ciekawa”, że „pamiętamy”,
itp. Chyba nie jest tak źle z pamięcią o tych
czasach represji, terroru i końcu nadziei. Może
prawda o sprawcach stanu wojennego wyj-
dzie wreszcie z konspiry, strajków i demon-
stracji, nielegalnych wydawnictw - z tego pod-
ziemnego życia na światło dzienne.

Organizatorami konkursu byli do-
radca metodyczny plastyki i wiedzy o kultu-
rze przy Urzędzie Miasta Lublin oraz pracow-
nicy PBW im. KEN w Lublinie. Konkurs miał
zasięg powiatowy, a jego uczestnikami byli
uczniowie gimnazjów. Tematyka konkursu
odnosiła się do priorytetów Ministra Eduka-
cji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświa-
ty dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa
w szkole. Za najważniejsze cele konkursu
uznano więc:
1. Kształtowanie prawidłowych relacji in-

terpersonalnych w szkole i w rodzinie.

2. Wyrabianie umiejętności rozwiązywa-
nia problemów bez przemocy, dostar-
czanie przykładów aktywnego przeciw-
stawiania się agresji.

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości
ucznia bez potrzeby krzywdzenia in-
nych.

4. Uświadamianie zagrożeń związanych
z agresją.

5. Poznawanie działań i procedur postępo-
wania w przypadku zagrożeń.

6. Promowanie zachowań sprzeciwiają-
cych się złu i bezduszności.

Małgorzata Basińska,
doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze UM Lublin
Joanna Tarasiewicz,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

„Wspólnie mówimy nie przemocy” -
konkurs plastyczny pod patronatem

Lubelskiego Kuratora Oświaty
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Forma plakatu
Do tej pory odbyły się dwie edycje

konkursu, obie na bardzo wysokim poziomie.
Organizatorzy nie spodziewali się aż takiego
odzewu ze strony uczniów i nauczycieli pla-
styki. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszo-
no 83 prace z 8 gimnazjów, do drugiej aż 408
prac z 16 gimnazjów. Prace uczniów zostały
wyeksponowane w pomieszczeniach Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej, dodatkowo
nagrodzone plakaty zostały umieszczone na
stronie internetowej Biblioteki. Jako formę
plastyczną konkursu wybrano plakat - wyko-
nywany w technice: malarstwo, grafika, tech-
niki mieszane, mozaika, collage. Biorąca
udział w konkursie młodzież wykazała się
ogromną wyobraźnią, ciekawymi rozwiąza-
niami interpretacyjnymi tematu, który nie jest
prosty w przedstawianiu. Łatwo się mówi
o agresji, ale zaprezentowanie go w formie pla-
katu jest trudną sztuką. Należy podkreślić, że
forma graficzna, jaką jest plakat należy do jed-
nej z najtrudniejszych technik. Wymaga to
ogromnego wysiłku intelektualnego i talen-
tu, by poprzez oszczędne środki wyrazu pla-
stycznego wyrazić treść oraz wywrzeć wraże-
nie na widzu. Plakat jako środek wypowiedzi
plastycznej powinien ukazywać treść poprzez
skondensowaną formę przy minimalizacji
środków wypowiedzi. Ponadto powinien od-
działywać na wyobraźnię widza i pozostawiać
w jego psychice ślad - budzić refleksje.

Prace drugiej edycji opisują różne
zjawiska przemocy, są nie tylko protestem, ale
i odpowiedzią na pewne formy zachowań.
Zwracają uwagę hasła: „Uważaj małe jest kru-
che”, „Przemoc religijna? Mówisz nie”, „Pa-
miętaj słowa ranią”, „Razem przeciwko prze-
mocy”. Warto opisać kilka z nich, by lepiej
zrozumieć jak odbierane są przez młodzież
problemy, z którymi boryka się współczesne
społeczeństwo.

Obraz i interpretacja
Niezwykle sugestywną pracą jest

plakat przedstawiający wykrzyknik zbudowa-
ny z niezliczonej liczby wyrazu „NIE”-  two-
rzącego iluzję drogi (zgodnie z zasadami per-
spektywy zbieżnej, linearnej), na której leży
pluszowy miś z odciśniętą stopą dorosłej oso-
by. Tło stanowią wyrażenia wycięte z gazet:
„okrutny, kara, zawiniły, łzy, bije, smutny, ile
cierpienia, poniżenie, upadek, giną” itd. Bar-
dzo interesującym jest plakat, w którym mło-
dy artysta stosuje kompozycję otwartą, rzad-

ko wykorzystywaną w tego typu technikach.
Na czarnym tle widnieją dwie nogi, z których
jedna jest uniesiona w górę w celu zdeptania
stojącej pod nim postaci małego dziecka.
Na spodniach człowieka dorosłego widnieje
napis „Nie przemocy”. Dziecko w wymow-
nym geście stuka się w czoło i patrzy, uno-
sząc wysoko głowę, na oprawcę. W kolejnej
z prac uczeń odwołuje się do uczuć religij-
nych poprzez przedstawioną treść i hasło: „Pa-
miętaj, słowa ranią”. Inny plakat porusza pro-
blemy, z którymi coraz częściej mamy do czy-
nienia, a dotyczące uczniów prymusów. Pra-
ca jest wykonana w technice graficznej, przy
użyciu ołówka. Na ciemnym tle widzimy ja-
sne dyby, w których uwięziona jest zrozpa-
czona dziewczyna. Na deskach jest napis
„Drwicie, bo się uczę”. Praca wykonana
w szarościach i akcentach czerni potęguje wra-
żenie krzywdy, bezsilności. Niezwykle silna
w przekazie artystycznym jest praca, na któ-
rej widnieje kamienna maska z licznymi pęk-
nięciami, wyłaniająca się z kamiennej ściany.
Mocno wyeksponowane czerwone oczodoły
z czerwonymi gałkami ocznymi i szeroko
otwartymi ustami, które są zaznaczone tylko
czarnym konturem. Jedynymi akcentami
barwnymi w czarno-białej pracy są upiorne
oczy i napis „Oblicze przemocy”. Poprzez
symbolikę użytych środków wypowiedzi pla-
stycznej i bardzo dobremu rysunkowi plakat
w doskonały sposób oddaje istotę bezwzględ-
nej agresji. Ciekawą interpretacją tematu jest
praca przedstawiająca dwie dłonie, czarną
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z nożem w geście ataku i białą zatrzymującą
zbrodniczą czarną dłoń. Dla wyrazistości za-
pisu plastycznego uczeń użył barwy poma-
rańczowej do namalowania tła. Bardzo wzru-
szającym plakatem jest dzieło przedstawiają-
ce realistycznie psa i kota wtulonych w siebie
nad pustą miską, na której widnieje napis
„…żeby być, trzeba samego siebie dać”. Mo-
żemy w wieloraki sposób interpretować ten
temat. Jeden mówi o zgodnym świecie zwie-
rzęcym, gdzie przysłowiowy kot z psem
je z jednej miski. Inna interpretacja to po-
trzeba odpowiedzialności za to, co się „oswo-
iło” i szanowania zwierząt, które są naszymi
przyjaciółmi. Na innej pracy, na czerwonym
tle widzimy pomarańczowy napis „Nie prze-
mocy”, a pod nim dużą postać człowieka, bę-
dącego mozaiką składającą się z haseł okre-
ślających rodzaje przemocy i zła drzemiącego
w człowieku. Kolejna praca przedstawia por-
tret dziecka, u którego usta są zastąpione sym-
bolicznym zasuniętym suwakiem, a pod po-
stacią widnieje pytanie „Czy warto milczeć”?!
Możesz pomóc innym”. Uczeń wykonał
swoją pracę ołówkiem stosując światłocień.
Plakat jest bardzo dobry pod względem warsz-
tatowym i technicznym. Następne dzieło po-
rusza problemy agresji psychicznej, nacisku
i tłamszenia osobowości młodych ludzi przez
dorosłych. Na pierwszym planie widzimy
portret chłopca ocierającego łzy, na drugim,
w tle stoi dorosły człowiek i celuje do dziec-
ka. Tłem jest tekst „Nie strzelaj do mojej oso-
bowości”. Praca jest w tonacji czarno-białej.
Ten zwięzły, ale sugestywny przekaz uświa-
damia nam dorosłym, że nie tylko przemoc
fizyczna, ale i psychiczna, która pozostawia
na osobowości dziecka trwałe urazy, rani.
Bardzo ciekawą pracą jest kolaż, który opo-
wiada poprzez symbole: pas, nóż, butelkę,
kieliszek. Temat został zinterpretowany
w sposób bardzo czytelny, prosty, estetyczny.
Posiada wszystko, co powinien zawierać pro-
fesjonalny plakat. W interesujący sposób zo-
stał przedstawiony temat w kolejnym plaka-
cie. Uczeń działa na widza czterema polami
szachowymi w barwach czerni i szarości.
Na polach czarnych widnieją białe odciśnię-
te dłonie, na szarych czarne. Wymowę plaka-
tu podkreśla hasło „Powiedz stop przemocy”.
Wzruszająca jest praca, w której na pomarań-
czowym tle płonie znicz nagrobny, a w jego
płomień wpisana jest twarz kobiety. Jeden
z plakatów odwołuje się do filmów animo-
wanych, gdzie jego bohaterowie mają pięć żyć,

a człowiek… jedno. Wymowę podkreśla ha-
sło „Odróżnij fikcję od rzeczywistości”. Nie-
zwykle mocno przedstawiony jest problem
osamotnienia krzywdzonych. W jednej z prac
widzimy samotną postać skuloną w kącie po-
koju. Osoba ta zakrywa dłońmi twarz, ukry-
wając swoją rozpacz, ból, cierpienie.

Na pierwszym planie jest napis „Stop milcze-
niu i krzywdzeniu”. Nic więcej …tylko szare
tło. Na zakończenie plakat, którego forma
i treść w sposób klasyczny ukazuje idee pla-
katu. W części centralnej na błękitnym tle
widnieje pomarańczowy śmietnik osiedlowy,
z którego wystają wrzucone symbole przemo-
cy: kij, baseball, siekiera, karabin. Plakat ten
daje nadzieję i wiarę w człowieka jako istotę
rozumną i wrażliwą.

Wymowa konkursu
Nie sposób opisać wszystkie plaka-

ty. Każdy w odmiennych sposób interpretuje
temat, dobierając bardzo trafnie środki pla-
styczne, którymi oddziałuje niezwykle silnie
na naszą wyobraźnię i emocje. Analiza prac
zaprezentowanych na wystawie, uświadamia
nam, jak istotnym jest problem bezpieczeń-
stwa dzieci powierzonych naszej opiece. Czę-
sto w codziennej pracy przechodzimy do po-
rządku nad drobnymi przejawami krzywdze-
nia czy agresji, uznając je za przejaw normal-
nych stosunków występujących w grupie ró-
wieśniczej, widząc je z perspektywy dorosłe-
go człowieka o ukształtowanej i odpornej
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psychice. Siła emocji zaprezentowana poprzez
zgromadzone prace, świadczy o konieczno-
ści intensywnej pracy nad ukształtowaniem
właściwych relacji, opierających się na wraż-
liwości na innego człowieka oraz kształtowa-
niu silnej więzi grupowej, odruchów pomo-
cy i odpowiedzialności za innych. Wzajem-
nego szacunku i tolerancji dla inności. Wy-
daje się, że poczucie bezpieczeństwa, zarów-
no fizycznego, jak i psychicznego oraz przy-
gotowanie do brania odpowiedzialności
za innych, powinno być przez szkołę i wy-
chowawców stawiane, co najmniej na równi
z przyswojeniem przez uczniów wiedzy
i umiejętności. O ile braki merytoryczne szyb-
ko można uzupełnić, to doznane krzywdy zo-
stawiają ślady na długi czas i przezwycięże-
nie ich przez młodego człowieka jest bardzo
trudne. Jedną z form pracy nad kształtowa-
niem psychiki naszych wychowanków jest ten
konkurs, który mówi o zagrożeniach, świa-

domości uczniów i działaniach doro-
słych mających na celu powstrzyma-
nie przemocy w naszym codziennym
życiu.

Szczególne słowa podzięko-
wania należą się nauczycielom uczą-
cym plastyki, którzy w umiejętny spo-
sób rozwijają postawy poznawcze,
kształtują talenty i rozwijają zainte-
resowania swoich uczniów. Są to
m.in.: Małgorzata Wzorek-Saran -
Gimnazjum nr 1 w Lublinie; Ewa Bor-
kowska - Gimnazjum nr 2 w Lubli-
nie; Marta Mikule - Gimnazjum nr 7
w Lublinie; Alina Hładyniuk - Gim-

nazjum nr 8,14 w Lublinie; Katarzyna Bauer
- Gimnazjum nr 10 w Lublinie; Wioletta
Oszajca - Gimnazjum nr 11 w Lublinie; Alek-
sandra Chechłowska - Gimnazjum nr 12
w Lublinie; Barbara Wielgos - Gimnazjum nr
15 w Lublinie; Elżbieta Starek - Gimnazjum
nr 18 w Lublinie.

Na zakończenie warto przytoczyć
słowa współczesnego artysty Stanisława No-
wowiejskiego: „Każdy świat, który się two-
rzy z wiarą i przekonaniem, istnieje” - a więc
wierzmy, że świat bez agresji jest możliwy.

Plakaty i uroczystość rozdania na-
gród zostały sfotografowane przez pana Ma-
cieja Sztorca i umieszczone w dziale Aktual-
ności na stronie internetowej Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lubli-
nie http://ken.pbw.lublin.pl .


