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Elżbieta Doroszuk  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

PODSUMOWANIE  

VI   OGÓLNOPOLSKIEGO  KONGRESU  NAUCZYCIELI  

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 

dniach 19–20 kwietnia 2015 r. 

w  Regionalnym Ośrodku Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-
stochowie odbył się doroczny Ogólnopolski 

Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia 

w Rodzinie.  

 
Uczestnicy kongresu  

przy stoisku Wydawnictwa Rubikon 

Zasadniczą częścią spotkania były wy-
kłady, ale nie zabrakło też czasu na dzie-

lenie się swoim doświadczeniem zawodo-

wym. W pierwszym dniu kongresu Barbara 

Charczuk, konsultant Regionalnego Cen-

trum Rozwoju Edukacji w Opolu przedsta-
wiła przygotowane przez siebie scenariusze 

spotkań nauczycieli z rodzicami. „Choć edu-

kacja jest domeną nauczycieli, a wycho-

wanie domeną rodziców, to dla wszech-

stronnego rozwoju dziecka konieczne jest 

wzajemne wspieranie się i spójne oddzia-
ływanie” – podkreślała.  

Drugi dzień kongresu składał się z trzech 

części: otwarcia, wystąpień pracowników 

naukowych popularyzujących zagadnienia 

prorodzinne oraz podsumowania. Kongres 
otworzyła i ciepło przywitała uczestników 

Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” 

w Częstochowie. Wykłady wygłosili: prof. 

Maria Ryś, dr Elżbieta Napora i ks. dr Ma-
rek Dziewiecki. Dziękując przybyłym oso-

bom za obecność, podsumowania dokonała 

Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor 

ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” 

w Częstochowie.  

 
Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” 

w Częstochowie i Grażyna Bochenkiewicz, 
wicedyrektor RODN „WOM” w Częstochowie  

witają prof. Marię Ryś 

Minęło sześć lat od kiedy narodziła się 

idea organizacji Ogólnopolskiego Kongresu 

Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzi-

nie. Od tego momentu odbyło się sześć 

udanych edycji kongresu. Wzięli w nich 
udział konsultanci, nauczyciele, doradcy 

życia rodzinnego i naukowcy. Inicjatywa, 

jak wynika z ewaluacji bardzo potrzebna, 

na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie. To sukces 
wszystkich osób zaangażowanych w two-

rzenie kongresu i najlepszy dowód na to, 

że skutecznie realizujemy misję, z którą 

W 
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kongres został stworzony. Aby realizować ją 

jeszcze lepiej, w tym roku zainaugurowa-

liśmy Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Ro-

dzina w kadrze” dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych, jako wydarzenie towarzyszące.  

 
Dyrektor Katarzyna Wilk przedstawia 
uczestnikom kongresu prof. Marię Ryś 

Osobiście cieszę się z rosnącego zaintere-

sowania uczestnictwem w kongresie. Z roku 

na rok gościmy coraz więcej nauczycieli 
i specjalistów z dziedziny nauk o rodzinie, 

którzy poruszają aktualne problemy i wy-

mieniają się cennymi doświadczeniami. 

Z jednej strony świadczy to o randze, z dru-

giej zaś o olbrzymiej potrzebie organizo-

wania takich spotkań. 

 
Pomysłodawca i prowadząca kongres  

Elżbieta Doroszuk, nauczyciel konsultant  
RODN „WOM” w Częstochowie 

Siódma edycja kongresu odbędzie się 

w dniach 10–11 kwietnia 2016 r. Mamy na-

dzieję, że nie zabraknie Państwa na tym wy-

darzeniu. 

Poniżej prezentujemy streszczenia wystą-

pień zaproszonych wykładowców oraz krót-
ką fotorelację z kongresu.  

Fot. Paweł Włodarczyk 

Elżbieta Doroszuk 

 

 

 

 

dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Instytut Psychologii 

WO B EC  ZAG R O ŻE Ń  

–   P O TR ZEB A  B U DO W A NI A   

C YW I L I ZACJ I   M I Ł O Ś CI  
olska ma w swojej historii piękne 
karty poszanowania różnorodności 

i tolerancji, karty, które wyrosły z przy-

jęcia i życia wiarą chrześcijańską. W Polsce 

szanowano innych, bo tak nakazywały Boże 

przykazania, lecz nigdy nie pozwalano na 
to, by akceptowano i promowano zło w czy-

nach innych osób.  

Szacunek dla drugiego człowieka, szacu-

nek dla jego godności, poglądów, wartości, 

a zgoda na czynione przez innych zło – to są 

dwie różne rzeczy.  

Nie można w imię jakichkolwiek prze-
pisów tolerować i dopuszczać zła. Zamiast 

więc instytucjonalnie ustanawiać prawa do-

tyczące rzekomej tolerancji, powinno się po-

wrócić do umacniania i promowania postaw 

miłości, zapewniając każdemu człowiekowi 
prawo do godnego poczęcia, do wzrastania 

i rozwoju w kochającej się rodzinie złożonej 

z matki, ojca i dzieci, do godnego życia aż do 

naturalnej śmierci we wspólnocie życia i mi-

łości, jaką jest kochająca się rodzina.  

P 
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Prof. Maria Ryś podczas wykładu 

Budowanie cywilizacji miłości to troska 

o „świat bardziej ludzki”, świat oparty na 

wartościach, w pierwszym rzędzie na miłoś-
ci, ale także na sprawiedliwości, prawdzie, 

wolności i solidarności. Cywilizacja miłości 

to cywilizacja oparta na właściwej hierarchii 

wartości, na prymacie etyki przed techniką, 

człowieka przed rzeczą, wartości duchowych 

przed materialnymi, miłosierdzia przed 
sprawiedliwością, „być” przed „mieć”.  

Cywilizacja miłości – chociaż opiera się 

na wartościach ewangelicznych – stanowi 

ideę uniwersalną, ideę, w realizację której 

winni zaangażować się nie tylko chrześci-
janie, ale wszyscy ludzie dobrej woli. Jest 

cywilizacją, która ma być służebna wobec 

wszystkich i może stać się faktem wówczas, 

gdy w jej urzeczywistnianie zaangażują się 

wszyscy bez względu na różnice światopo-

glądowe.  

Mimo wielu prób promocji cywilizacji 

przeciwnej życiu i wielu działań podejmo-

wanych w tym zakresie, mamy jeszcze wiel-

ką szansę odwrócić tego typu trendy.  

Potrzeba szeroko zakrojonych działań 
w budowaniu cywilizacji miłości, potrzeba 

pielęgnowania wolności wypowiedzi i wol-

ności myśli z poszanowaniem każdego czło-

wieka, a nie zakazywania krytycznego i lo-

gicznego myślenia poprzez narzucanie swo-

jego punktu widzenia, poprzez ustawowe 
wdrażanie zapisów – tak naprawdę prowa-

dzących do przewrócenia logicznego porząd-

ku świata. 

Nie potrzeba nam promowania „mał-

żeństw jednopłciowych” w imię identycznego 
traktowania, lecz wspierania rodzin! 

Nie trzeba nam seksualizowania młodzie-

ży! Ale potrzeba powrotu do idei wychowa-

nia do czystości, do miłości, do piękna. 

W budowaniu cywilizacji miłości nie-

zwykle istotnym zadaniem staje się wypra-

cowanie i wdrożenie strategii działań, które: 

● przywrócą małżeństwu i rodzinie należne 

im miejsce; 
● zagwarantują rodzicom prawo do wycho-

wywania dzieci zgodnie z ich przekona-

niami i wartościami; 

● zapewnią dzieciom możliwość integralne-

go rozwoju w domu i w szkole;  

● przedstawicielom nauki pozwolą na prze-
prowadzanie i ogłaszanie wyników rzetel-

nych badań, pozbawionych presji ideolo-

gicznej;  

● zagwarantują medycynie powrót do przy-

sięgi Hipokratesa, w wielu krajach zno-
sząc penalizację proponowaną i wdraża-

ną wobec tych, którzy służą chorym, nie-

pełnosprawnym, którzy ochraniają życie 

każdego człowieka – od poczęcia do natu-

ralnej śmierci; 

● stworzą mediom warunki służenia praw-
dzie i dobru; 

● prawnikom i społeczeństwu przywrócą 

system prawodawstwa spójny, przejrzys-

ty, sprawiedliwy i uczciwy. 

 
Uczestnicy kongresu 

Szczególnie ważne staje się wspieranie 

w rozwoju młodych ludzi, zachęcanie ich do 

kształtowania takich postaw, które służą 
promocji dobra, promocji małżeństwa i ro-

dziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa opar-

tego o poszanowanie natury, promocji ta-

kich wartości jak: miłość, pokój, dobro, sza-

cunek dla drugiego człowieka, poszanowa-

nie godności osobowej wszystkich ludzi. 
Konieczne staje się objęcie troską młodego 

pokolenia, które będziemy wychowywać na 

ludzi prawego sumienia, na ludzi którzy  

– zgodnie z zasadami cywilizacji miłości  

– będą kierowali się troską o więzi mię-
dzyludzkie, o to, aby każdy człowiek rodził 

się i wzrastał w kochającej się rodzinie zło-

żonej z matki i ojca.  
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Prof. Maria Ryś przyjmuje podziękowania  

za wygłoszenie wykładu  
z rąk wicedyrektor Grażyny Bochenkiewicz 

Troska o wychowanie ludzi zgodnie  

z cywilizacją miłości to troska o to, by ludzie 

ci kierowali się bardziej etyką niż zasadami 

wynikającymi z dobrodziejstw nauki i techniki, 

dla których ważniejszy będzie człowiek niż 

jakakolwiek, nawet najcenniejsza rzecz, 

którzy będą bardziej cenili wartości ducho-
we swoich środowisk, narodów, państw niż 

dobra materialne; dla których ważna będzie 

sprawiedliwość, ale miłosierdzie będzie 

większe od sprawiedliwości, dla których 

„być” będzie ważniejsze niż „mieć”.  

Trzeba uczyć młode pokolenie, że tylko 
plewy nic nie kosztują, prawdziwe wartości 

zawsze kosztują. Dobra, szczęścia, wolności 

i dobrobytu nie osiągnie się na skróty, te 

wartości wymagają pracy i wysiłku. 

dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW 
 

 

 

 

dr Elżbieta Napora 
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 

Wydział Nauk Społecznych 

Zakład Psychologii 

KO M U NI K AC JA   W   R O D ZI NI E   

P O DS T AW Ą  R EL A CJ I   Z   I NN YM I  

omunikowanie traktuje się jako naj-

ważniejsze uwarunkowanie relacji 

interpersonalnych. Sposób komuni-

kowania w rodzinie może przybierać różne 

modele, wymiary czy style, ten ostatni dzieli 
się na dwa – otwarty i z trudnościami. 

Otwartość w rodzinie polega na swobodnym 

wyrażaniu swoich uczuć, potrzeb, przeżyć 

(Ryś, 2004), opiera się o zasady szacunku, 

wzajemnego zrozumienia i zaufania. Drugi 
styl sprowadza się do demonstrowania przez 

rodziców swojej przewagi nad dzieckiem, 

narzucania swojego zdania, nierzadko kłót-

liwości i obrażania drugiej strony.  

 W okresie wczesnej adolescencji najważ-

niejszym źródłem komunikowania się i doś-
wiadczanego wsparcia społecznego są ro-

dzice, którzy ciągle są obiektem ciepłych 

i głębokich uczuć, wzorem wartości (Przy-

był, 2006).  

Naukowcy podkreślają, że dom rodzinny, 
w którym dziecko dorasta powinien być 

miejscem szczerych i otwartych relacji ze 

względu na fakt, że dojrzewanie jest czasem 

reorganizacji w relacjach rodzinnych, wzmo-

żonego napięcia pomiędzy młodzieżą a ro-

dzicami.  

 
Dr Elżbieta Napora 

W późniejszym okresie dorastania ważną 

rolę odgrywają rówieśnicy, ponieważ i oni 

zmagają się z podobnymi problemami. 

Jasna rzecz, nie wszyscy dorastający mogą 

liczyć na wsparcie rówieśników czy rodziców 
i trudno przewidzieć, jak liczna to grupa, 

K 
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która nie doświadcza satysfakcjonujących 

kontaktów i jest zmuszona radzić sobie sa-

ma.  

 
Uczestnicy kongresu 

Rozwinięte i umocnione więzi rodzinne 

sprzyjają oraz zapewniają wykształcenie się 
fenomenu prężności (resilience). Prężność 

ułatwia prawidłowe funkcjonowanie jednos-

tek pomimo braku korzystnych warunków 

życia, doświadczaniu trudności życiowych, 

a nawet traumatycznych zdarzeń (por. 

Rutter, 1987). Prężność jest rodzajem pro-

cesu ochronnego, który pomniejsza lub ni-
weluje skutki zakłóconego przystosowania 

się młodzieży w grupie społecznej. Pośród 

parametrów sprzyjających pozytywnemu 

funkcjonowaniu znajduje się między innymi 

zadowalająca komunikacja w rodzinie, ot-
warte relacje, okazywane sobie wsparcie 

społeczne (Napora, Kozerska, Miszczak, 

2013). 

 
Przy mównicy dr Elżbieta Napora 

Inspiracją do poprowadzenia badań były 

anegdotyczne obserwacje, pokazujące że, 

jeśli młodzież nie doświadcza zadowalającej 

komunikacji z matką i satysfakcjonującego 

wsparcia z jej strony, to będzie bardziej 
skłonna poszukiwać kontaktów wśród ró-

wieśników tej samej płci z klasy. Celem po-

szukiwań było uchwycenie związków po-

między komunikowaniem się z matką i doś-

wiadczanym od niej wsparciem a atrakcyj-

nością córek w grupie.  

 
Uczestnicy kongresu 

Otrzymane wnioski z poprowadzonych 

badań na grupie córek (N=138) pokazały, że 

jeśli rodzic wykazuje gotowość do słuchania 
swojego dziecka również i ono będzie wy-

kazywać chęć słuchania innych. Co więcej, 

pozytywne doświadczenia nabyte dzięki 

otwartemu komunikowaniu się z matką, 

córki przenoszą na relacje z rówieśnikami 

tej samej płci. Również analiza danych 
związanych z ocenami trudności w komu-

nikacji z matką potwierdziła bezpośredni 

związek pomiędzy życiem rodzinnym, cha-

rakteryzującym się konfliktowością, bra-

kiem poszanowania indywidualności, a bra-
kiem atrakcyjności dziewcząt w grupie 

rówieśniczek (Napora, Pękala, 2014).  

Efekty jednoznacznie prowadzą do wnios-

ku, że wraz ze wzrostem otwartej komu-

nikacji matki z córką, polepszają się sto-

sunki z rówieśnikami tej samej płci.  

dr Elżbieta Napora 
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ks. dr Marek Dziewiecki 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

SENS  SEKSUALNOŚCI : 

PRZYJEMNOŚĆ    

CZY  KOMUNIKOWANIE  MIŁOŚCI? 

śród nauczycieli i pedagogów są 

tacy, którzy pochwalają, że rośnie 

odsetek nastolatków mających za 
sobą inicjację seksualną.  

Przewrotni są ci dorośli, którzy prze-

strzegają wychowanków przed mniejszym 

złem, jakim jest np. inicjacja alkoholowa, 

a lekceważą czy wręcz akceptują znacznie 

bardziej destrukcyjne zachowania, jakimi są 
kontakty seksualne wśród nieletnich. Pol-

skie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu 

osobom, które nie mają osiemnastu lat, ale 

pozwala na współżycie seksualne z kimś, 

kto skończył ledwie piętnaście lat.  

Psycholodzy i pedagodzy trafnie stwier-

dzają, że kto z nastolatków sięga po alkohol 

czy narkotyk, ten nie radzi sobie z życiem 

i ucieka od rzeczywistości. Specjaliści od 

wychowania tracą zdolność logicznego 

myślenia tylko w jednym przypadku: wtedy, 
gdy chodzi o analizę zachowań seksualnych. 

Tu już nie odróżniają rozwoju od regresu, 

„nowoczesności” od rozpaczy, chwilowej 

przyjemności od trwałej radości. Nierzadko 

za lekceważeniem problematycznych zacho-

wań seksualnych wśród nieletnich kryją się 
problemy seksualne osób dorosłych. Trud-

no, by mądrych zasad w tej dziedzinie uczył 

dorosły, który nie potrafi kierować własną 

seksualnością.  

 
Ks. dr Marek Dziewiecki  

i prowadząca kongres Elżbieta Doroszuk 

Przedwczesna inicjacja seksualna może 

otworzyć drogę do innych powikłań: wiązać 

się z sięganiem po alkohol, papierosy, nar-
kotyki, „dopalacze”, prowadzić do wulgar-

ności, agresji, niepowodzeń szkolnych, 

przynieść negatywne skutki psychiczne, 

moralne, duchowe i społeczne. 

 
Uczestnicy kongresu  

podczas wykładu ks. dr. Marka Dziewieckiego 

W dziedzinie zachowań seksualnych je-
dyna stuprocentowo pewna forma ochrony 

przed niechcianą ciążą i chorobami wene-

rycznymi to wstrzemięźliwość przedmał-

żeńska i wzajemna wierność w małżeństwie. 

Niektórzy seksuolodzy i psycholodzy nie 

widzą niczego złego we współżyciu nasto-
latków i wypowiadają się w taki sposób, jak-

by nigdy choćby jedna osoba nie zwierzyła 

się im ze swoich cierpień i dramatów na tle 

seksualnym. Wyjątkowo naiwni są ci, którzy 

wierzą, że seksualność bez miłości wystar-
czy im do szczęścia.  

Zadaniem wychowawców jest wyjaśnia-

nie dzieciom i młodzieży, że współżycie po-

zamałżeńskie to forma kradzieży. To wy-

kradanie komuś bliskości, zaufania, czułoś-

ci, intymności pod pretekstem „miłości”. Ini-
cjacja seksualna w świetle nauki Kościoła 

przed ślubem to cudzołóstwo, a nie współ-

życie przedmałżeńskie, gdyż takie współ-

życie nie gwarantuje, że on i ona się po-

biorą. Przeciwnie, obydwoje deklarują sobie, 
że małżeństwo nie ma dla nich znaczenia. 

W 
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Po co więc mieliby się pobierać? A jeśli się 

pobiorą, to jak mogą liczyć na wzajemną 

wierność, skoro przyjęli zasadę, że można 

współżyć bez ślubu, czyli bez zobowiązania 

się na piśmie do miłości aż do śmierci.  

Jeśli on i ona związani są miłością, po-

twierdzoną przysięgą małżeńską i komu-

nikowaną na co dzień na wiele sposobów, to 

ich współżycie seksualne jeszcze bardziej 

umocni ich więź. Jeśli natomiast współżyją 

osoby, których nie wiąże miłość, lecz jedynie 
popęd czy zakochanie, to współżycie będzie 

ich coraz bardziej od siebie oddalało. Trwała 

i radosna bliskość mężczyzny i kobiety może 

być oparta wyłącznie na miłości, odpowie-

dzialności i wierności. Podstawą trwałych 
więzi jest miłość, a nie popęd, pożądanie czy 

zakochanie, gdyż to wszystko jest nieobli-

czalne i przemija. Kto nie kocha, ten zawsze 

będzie „niedopasowany seksualnie”, gdyż 

interesuje go wyłączne własna przyjemność 

– zawsze i za każdą cenę. Taki człowiek 
zawęża swoje aspiracje do zaspakajania 

popędu i wpada w taką rozpacz, że chwila 

seksualnej przyjemności staje się dla niego 

ważniejsza niż miłość, sumienie, małżeń-

stwo i rodzina. Ci, którzy mylą radość 
z cielesną przyjemnością, nie są szczęśliwi.  

 
Uczestnicy kongresu 

Warunkiem wychowania seksualnego 
jest mobilizowanie nastolatków do panowa-

nia nad popędem i zakochaniem oraz fas-

cynowanie ich dojrzale rozumianą czystoś-

cią. Taka czystość wynika ze świadomości, 

że człowiek jest ważniejszy niż popęd czy 
chwilowa przyjemność. Czystość to nie 

przejaw lęków czy seksualnej oziębłości, 

lecz to szczyt czułości. Najbardziej czuły jest 

ten, kto kocha, a nie ten, kto pożąda. To 

nieczystość jest nieczuła, agresywna, pry-

mitywna, wulgarna. Nieczystość wynika 
z postawienia popędu ponad człowiekiem 

i jego godnością. Seksualność czysta to po-

twierdzenie miłości małżonków oraz miejsce 

odpowiedzialnego przekazywania życia. Nie-

które konsekwencje współżycia przedmał-

żeńskiego są nieodwracalne, np. poczucie 
odpowiedzialności za porzucenie osoby, 

z którą się współżyło, czy dokonanie aborcji. 

Największe problemy z mądrym kierowa-

niem seksualnością mają ci wychowanko-

wie, których rodzice są w kryzysie i którzy 

doświadczają mało miłości. Dla nastolatków 
nieszczęśliwych seksualność – podobnie jak 

alkohol czy narkotyk – staje się chorobliwie 

atrakcyjna, bo wydaje się jedyną drogą do 

szczęścia. Kto nie cieszy się życiem, sobą 

i bliskimi osobami, ten usiłuje cieszyć się 
przynajmniej współżyciem czy innymi czyn-

nościami seksualnymi. Ktoś taki próbuje 

dewaluować wartość czystości po to, by  

– w razie jej utraty – wmawiać sobie, że nic 

bolesnego się nie stało. Czysty może być 

tylko ktoś szczęśliwy. Ktoś taki wie, że 
seksualność bez miłości nie wystarczy do 

szczęścia nigdy i nikomu, bo tylko miłość 

daje nam trwałą radość. Tylko ten, kto 

kocha miłością bliźniego, rozumie sens 

czystości.  

Seksualnością – podobnie jak życiem 

i zdrowiem – nie wolno się bawić. Psychicz-

ne i moralne zranienia w sferze seksualnej 

goją się wyjątkowo trudno i powoli. Czasem 

nie goją się wcale. Kto przegrywa czystość 

seksualną, ten zwykle zaczyna przegrywać 
wszystko inne, poczynając od przyjaźni 

z Bogiem, z bliskimi i z samym sobą. Czys-

tość to prawdziwa wolność w sferze seksu-

alnej. Utrata czystości prowadzi do utraty 

wolności w innych sferach. Rozpaczliwa 
i śmiertelnie groźna sytuacja pojawia się 

wtedy, gdy dla chwili seksualnej przy-

jemności ktoś poświęca dosłownie wszystko: 

swoje marzenia o wielkiej miłości, małżeń-

stwie i rodzinie, przyjaźń z Bogiem, z sa-

mym sobą i  z  bliskimi, a także własną god-
ność i wolność. Tak, jak sensem jedzenia 

nie jest przyjemność, lecz zdrowe odżywanie 

organizmu, tak sensem współżycia sek-

sualnego nie jest szukanie przyjemności za 

każdą cenę, lecz doświadczanie radości, 
która płynie z komunikowania wiernej 

i  nieodwołalnej miłości małżeńskiej oraz 

z odpowiedzialnego przekazywania życia. 

ks. dr Marek Dziewiecki 
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Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy i Nauczyciele 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
z Częstochowy oraz powiatów: 
częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego i myszkowskiego 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady 
dobrej praktyki pedagogicznej:  

● za pośrednictwem własnej strony internetowej, 

● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów, 

● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli przed-

szkoli, szkół, placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy, 
rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja sprawdzo-
nych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych przedszkoli, szkół 
i  placówek oświatowych w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem. 

Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podstawowych kie-
runków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, wyznaczonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej, do których należą: 

1. wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedsta-
wicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

4. edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

Minister edukacji narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 
2015/2016 jest Rokiem Otwartej Szkoły. 

Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne lub nowa-
torskie działanie bądź przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub placówki, które 
zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg konieczny), przyniosło oczeki-
wane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze lub w inny uzasadnio-
ny sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.  

Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania przed-
szkolem, szkołą lub placówką oświatową, w tym wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształ-
cenia lub w ramach programu wychowawczego czy programu profilaktyki, projektu edukacyjno-wycho-
wawczego lub zakończonej innowacji pedagogicznej. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy 

ucznia, programy zajęć pozalekcyjnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczą-
cych planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji programu, 
które w decydujący sposób kształtowały jego efekty innowacyjne, wyjątkowe, możliwe do zastosowania 
w innych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” 
w Częstochowie: www.womczest.edu.pl w zakładce „Przykłady dobrej praktyki”.  

Tam również dostępny jest zasób przykładów dobrej praktyki pedagogicznej, którą dzielą  
się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 

Katarzyna Wilk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

Przykłady dobrej praktyki 
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Magdalena Mościńska-Ciejpa 

Agnieszka Chomiaczewska 
Przedszkole Publiczne  
we Wrzosowej 

„JESTEM   

ZDROWYM  PRZEDSZKOLAKIEM” 

Z  ŻYCIA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO   

WE  WRZOSOWEJ 

rzedszkole Publiczne we Wrzosowej istnieje od 1953 r. Usytuowane jest w pobliżu 

drogi krajowej nr 1. Budynek przedszkolny został poddany kapitalnemu remontowi. 

Obecnie jest to budynek dwukondygnacyjny, mieszczący trzy sale zabaw dla dzieci, 

salę zabaw sportowych, jadalnię, dwie łazienki dla dzieci, gabinet logopedyczny, dwie 
łazienki dla personelu oraz zaplecze kuchenne i biurowe (kancelaria dyrektora, mini pokój 

nauczycielski, pomieszczenie dla personelu administracyjnego) oraz bibliotekę i trzy po-

mieszczenia w piwnicy budynku. 

W przedszkolu funkcjonują trzy grupy wiekowe w liczbie 75 przedszkolaków, w wieku 
od 3 do 6 lat. Przedszkole otwarte jest zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców w godzinach 

od  700 do 1600. Pracuje w nim 7 nauczycieli oraz personel administracyjny w liczbie  

6 osób. 

Praca wychowawczo-dydaktyczna zgodna jest z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego. Realizujemy zagadnienia w oparciu o program edukacji przedszkolnej 

„Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej w grupie dzieci  

3-4–letnich oraz 4-5–letnich, natomiast w grupie dzieci 5-6–letnich program wychowania 

przedszkolnego „Kalendarz przedszkolaka” autorstwa E. Tokarskiej i J. Kopały. 

Nasze przedszkole od trzech lat realizuje również zagadnienia z Programu Antyniko-

tynowego „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego „Aka-

demia Aquafresh”. 

Przedszkole dysponuje dużym ogrodem przedszkolnym z bogatym drzewostanem oraz 

placem zabaw dla dzieci, wyposażonym w ekologiczne urządzenia terenowe oraz doposa-

żonym we wrześniu 2012 r. w nowy sprzęt do zabaw dla dzieci: karuzelę, huśtawkę oraz 

sprężynowce. 

Na podstawie obserwacji nauczycieli i przeprowadzonej ankiety stwierdziliśmy, że do 

najważniejszych potrzeb naszego przedszkola należy poprawa sposobów zdrowego odży-

wiania się i zwiększenie aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu i w domu. Przyczyny tego 

zjawiska są różne i wynikać mogą z braku wiedzy na temat złego odżywiania się i posia-

danych nawyków żywieniowych, pośpiechu rodziców a nawet zaniedbania. Dzieci często 
zgłaszają się do wychowawców z bólem brzucha, głowy, narzekają na ogólne osłabienie 

szczególnie po różnych formach zajęć ruchowych. Nieraz na pytanie nauczyciela „Czy jadłeś 

śniadanie?” słyszymy odpowiedź „nie”. Takie nieracjonalne odżywianie powoduje często 

kłopoty. Są to: trudności z koncentracją uwagi, pamięci, agresja, pesymizm jak również 

obniżona sprawność fizyczna. Wolne tempo pracy, szybkie zmęczenie podczas zajęć 

ruchowych, niechęć do wysiłku spowodowane są brakiem nawyków ruchowych, ale również 
błędami żywieniowymi. Aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie to najważniejsze czyn-

niki dla właściwego rozwoju młodego organizmu. Dzieci jak wynika z ankiet przepro-

wadzonych wśród rodziców wolny czas najchętniej spędzają, siedząc przed telewizorem lub 

P 
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przy komputerze, sporadycznie korzystają z ruchu na świeżym powietrzu. Dużym problem 

okazało się również dla rodziców i pracowników przedszkola zanieczyszczenie środowiska 

wokół przedszkola ze względu na usytuowanie placówki bezpośrednio przy trasie szybkiego 

ruchu. 

Program edukacji prozdrowotnej w naszym przedszkolu objął swym zasięgiem całe oto-

czenie, w którym przebywa dziecko. W procesie tym współdziałają trzy podmioty edukacyjne: 

dzieci – nauczyciele – rodzice. 

Treści edukacji prozdrowotnej w programie „Jestem zdrowym przedszkolakiem”,  

którego autorkami są nauczycielki przedszkola: mgr M. Mościńska-Ciejpa, mgr M. Nowak,  
mgr A. Chomiaczewska skupiają się wokół następujących zagadnień tematycznych/mo-

dułów: 

1. Odżywiam się zdrowo. 

2. Jestem bezpieczny na drodze. 

3. Dbam o czystość swojego ciała. 

4. Mam zdrowe zęby. 

5. Nie lubię hałasu – dbam o zmysły. 

6. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu. 

7. Wiem, jak unikać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Poznaję pracę strażaka. 

8. Dbam o najbliższe środowisko przyrodnicze. 

9. Znam zasady kulturalnego spożywania posiłków. 

 10. Wiem, że ruch to zdrowie. 

 

Cel główny: 

Poprawa jakości zdrowia poprzez: 

● aktywność fizyczną, 

● dbałość o bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim, 

● kształtowanie właściwych nawyków i zachowań. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Poznanie podstawowych zasad racjonalnego odżywiania. 

2. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego dla pie- 

szych. 

3. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej. 

4. Przestrzeganie higieny zmysłów, higieny otoczenia i wypoczynku. 

5. Nabywanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu 

i zdrowiu. 

6. Dostrzeganie wpływu różnych czynników środowiska na zdrowie. 

7. Kształtowanie świadomości ekologicznej przedszkolaków. 

8. Stosowanie zasad i nawyków związanych z kulturalnym jedzeniem i zachowaniem się 

przy stole. 

9. Rozwijanie różnych form aktywności ruchowej, propagowanie aktywnego sposobu spędza-

nia czasu wolnego. 

10. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. 
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M O D U Ł Y  

1. Odżywiam się zdrowo 

 

Przy wspólnym zdrowo zastawionym stole 

● „Zimowy ogródek” – hodowla roślin w skrzynkach. 

● Spotkanie z ogrodnikiem – sposoby pielęgnacji warzyw i uprawa gleby. 

● Wycieczka do pobliskiego sadu owocowego – sad owocowy w czterech porach roku. 

● Uprawa ziół i ich spożywanie. 

● Wycieczka do zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

● „Jarzynowy wóz witaminy wiózł” – spotkanie z dietetykiem. 

● „Przedszkolne kuchcikowo” – spotkania z dziadkami, robienie kanapek, soków  

i sałatek. 

● Wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością. 

● Konkurs plastyczny „Zarazki precz!!!” 

● Konkurs muzyczny – piosenki o tematyce zdrowotnej. 

● Quiz „Wiem wszystko o zdrowiu”. 

● Zorganizowanie w przedszkolu dni, np.: zielonego ogórka, sałaty, owoców itp. 

● Zorganizowanie wystawy prac plastycznych pt. „Zdrowy przedszkolak”. 

● Wystawienie bajki przez rodziców o tematyce zdrowotnej z okazji Dnia Dziecka. 

● Oglądanie filmów w kinie przedszkolnym o tematyce zdrowotnej „Wędrówka pokarmu”, 

pokaz filmów z cyklu „Było sobie życie”. 
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2. Jestem bezpieczny na drodze 

 
Bezpieczne poruszanie się po drodze 

● Spotkanie z policjantem. 

● Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego. 

● Quiz „Bezpieczny Przedszkolak”. 

 

3. Dbam o czystość swojego ciała 

● Wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych. 

● Spotkanie z higienistką. 

● Spotkanie z krawcową. 

● Spotkanie z fryzjerką, kosmetyczką. 

 

4. Mam zdrowe zęby 

● „Troska o biały uśmiech” – spotkanie ze stomatologiem. 

● Wycieczka do gabinetu dentystycznego „Denimed”. 

● Realizacja ogólnopolskiego programu „Akademia Aquafresh”. 

 
U stomatologa 
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5. Nie lubię hałasu – dbam o zmysły 

 
W lesie 

● Wycieczka do lasu. 

● Spotkanie z leśniczym. 

● Wycieczka do Złotego Potoku. 

● Wyjazd na koncert do Szkoły Muzycznej. 

● Koncert Filharmonii Częstochowskiej w przedszkolu. 

● Korzystanie z kącika relaksacyjnego. 

 

6. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu 

● Spotkanie ze sportowcami. 

● Wycieczka na stadion sportowy. 

● Wycieczka rowerowa dla rodziców i dzieci. 

● Bezpieczeństwo na drodze – wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego z policjantem. 

 
W miasteczku Ruchu Drogowego 
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7. Wiem, jak unikać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu 

 
Z wizytą u strażaków 

● Spotkanie na terenie przedszkola z pediatrą, stomatologiem, pielęgniarką. 

● Próbna ewakuacja przedszkola. 

● Spotkanie ze strażakiem. 

● Wycieczka do Straży Pożarnej. 

● Wycieczka do Ośrodka Zdrowia. 

● Czytanie bajek zmniejszających lęk przed spotkaniem z lekarzem, zastrzykiem. 

● Spotkanie z ratownikami medycznymi z Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. 

 

8. Dbam o najbliższe środowisko przyrodnicze 

● Udział w zbiórce i segregacji surowców wtórnych. 

● Papieros nasz wróg. 

● Happening „Czyste powietrze wokół nas”. 

● Happening „Mamo, tato nie pal!”. 

● Happening „Nie wypalajmy łąk”. 

● Wycieczka po najbliższych okolicach przedszkola „Co i dlaczego dymi?”. 

● Konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”. 

● Konkurs literacki „Czyste powietrze wokół nas”. 

 

9. Znam zasady kulturalnego spożywania posiłków 

● Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich. 

● Zajęcia praktyczne z rodzicami i dziadkami (pokaz nakrywania stołu i kultury jedzenia). 
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Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich 

 

10. Wiem, że ruch to zdrowie 

 
Zajęcia z instruktorem jogi prof. Januszem Szopą 

● Piknik rodzinny pod hasłem „Ruch to zdrowie”. 

● Spotkania ze sportowcami. 

● Potyczki rodzeństwa – spartakiada dla dzieci i ich rodzeństwa. 

● Aerobik dla rodziców z dziećmi. 

● Formy aktywności ruchowej na cztery pory roku – spotkanie ze sportowcami. 

● Dzień Sportu w przedszkolu. 

● Tydzień kultury fizycznej: „Joga dla zdrowia” z instruktorem jogi prof. Januszem Szopą. 

Magdalena Mościńska-Ciejpa 

Agnieszka Chomiaczewska 
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Dorota Olszańska 
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie 

DZIAŁALNOŚĆ  KLUBU  AKTYWNEGO  RODZICA 
W  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  NR  26  

IM.  KRASNALA  HAŁABAŁY  W  CZĘSTOCHOWIE 

kres przedszkolny to czas wzmo-

żonej aktywności poznawczej dziec-

ka. Mając na uwadze chłonność 

umysłu oraz entuzjazm małego dziecka 

podejmujemy w przedszkolu starania, aby 
rozwijać zainteresowania przedszkolaków, 

ich kreatywność i otwartość na świat. Misją 

naszej placówki jest tworzenie warunków do 

wszechstronnego rozwoju dzieci w oparciu 

o różnorodność metod i form pracy. Absol-
went kończący nasze przedszkole to dziecko 

twórcze, radosne i aktywne.  

 
Jesienne kompozycje 

Wychodząc naprzeciw tym założeniom 

zrodził się pomysł stworzenia Klubu Ak-

tywnego Rodzica. Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia była dyrektor Lidia Bednarek, a ko-

ordynatorem działań nauczycielka Dorota 

Olszańska.  

 
Przedszkolne drzewko z dłoni 

Ideą klubu jest aktywna współpraca 

przedszkola z rodzicami oraz środowiskiem 

lokalnym, ukierunkowana na rozwój dzie-

cka. Udział rodziców we wspólnych war-

sztatach organizowanych na terenie pla-
cówki służy zbliżaniu dwóch najbliższych 

dziecku środowisk – rodziny i przedszkola, 

co wpływa pozytywnie na przebieg procesu 

wychowawczego. Powołując klub wykorzys-

taliśmy fakt, że wielu rodziców wykonuje 
ciekawe zawody, posiada zdolności i pasje, 

którymi może podzielić się z innymi. Uzna-

liśmy, że mogą być one pomocne w procesie 

edukacyjnym.  

 
Świnka skarbonka 

Stworzyliśmy również niepowtarzalną 
okazję do intensywnego spędzania wolnego 

czasu z dzieckiem oraz radosnej, twórczej 

zabawy.  

 
Owocowy deser 

O 
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Zajęcia klubu odbywają się raz w mie-

siącu. Tematyka spotkań wynika z zainte-

resowań rodziców lub nawiązuje do aktu-

alnej pory roku bądź świąt. Najczęściej 

wybieraną formą są warsztaty. Dają one 
możliwość wspólnego działania, nawiązywa-

nia kontaktów, budowania więzi.  

 
Butelkowe zwierzaki 

Przebieg spotkania ustalany jest z udzia-

łem nauczyciela koordynatora, który służy 

wiedzą, fachową pomocą i wsparciem. 
Nauczyciel opracowuje plakat zapraszający 

na spotkanie klubu dzieci ze wszystkich 

grup wiekowych oraz członków ich rodzin.  

 
Warsztaty taneczne – zumba 

Częstymi gośćmi są również dziadkowie, 
babcie oraz starsze rodzeństwo. Największą 

popularnością wśród uczestników klubu 

cieszą się zajęcia kulinarne, plastyczno- 

-techniczne, muzyczne, taneczne.  

Podczas wspólnej pracy powstają sałatki 

owocowe, ciasteczka, kanapki, koktajle, 
kartki i ozdoby świąteczne, papierowe zwie-

rzątka, obrazki, skarbonki, figurki z gliny 

i  butelek. Jednym z wielu ciekawszych 

spotkań, które zapadły wszystkim w pa-

mięci były warsztaty poprowadzone przez 
mamę – miłośniczkę zwierząt.  

 
Butelkowe zwierzaki 

Do przedszkola przyjechały w zabez-

pieczonych klatkach udomowione szczury, 

królik, rybki, papugi. Prowadząca zapoznała 

dzieci ze zwyczajami poszczególnych zwie-
rząt, ich pochodzeniem, trybem życia i spo-

sobem odżywiania. Następnie dzieci mogły 

wykonać zabawki dla swoich ulubionych 

zwierzątek z wykorzystaniem nietypowych 

materiałów, np. pudełek, plastikowych kub-

ków, sznurka. Ogromne zainteresowanie 
wzbudziły również warsztaty z użyciem gli-

ny. Dzieci z pomocą bliskich lepiły misie 

z gliny.  

 
Świąteczna bombka 

Dzięki uprzejmości mamy prowadzącej 
warsztaty gliniane misie zostały wypalone 

i na kolejnym spotkaniu pomalowane far-

bami. Prace wykonane na spotkaniu klubu 

zdobią obecnie nasz hol. Są podziwiane 

przez całą społeczność przedszkolną oraz 

osoby odwiedzające naszą placówkę.  

Rodzice dostrzegają wartość tych spot-

kań i bardzo je cenią. Wspólnie spędzony 

czas z dzieckiem to nie tylko nauka, ale 

również wspaniała zabawa i niezapomniane 

wspomnienia. 

Dorota Olszańska 
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dr Jarosław Durka 
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie 

doradca metodyczny 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

UNIA  EUROPEJSKA 
TEST  Z  I  ETAPU  VIII  POWIATOWEGO  KONKURSU  Z  WIEDZY  O  SPOŁECZEŃSTWIE  

DLA  GIMNAZJÓW  ZORGANIZOWANEGO  PRZEZ  JURAJSKIE  STOWARZYSZENIE 

NAUCZYCIELI  TWÓRCZYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015 

Poniższy test został opracowany przez dr. Jarosława Durkę i wykorzystany podczas I etapu 
konkursu, który odbył się 16 lutego 2015 roku. 

Zakres materiału: 

● Historia integracji europejskiej; 

● Cele Unii Europejskiej; 
● Państwa Unii Europejskiej (terytorium, ludność, ustrój); 

● Terytoria zamorskie państw Unii Europejskiej; 

● Najważniejsze instytucje i organy Unii Europejskiej – rola i funkcjonowanie; 

● Gospodarka Unii Europejskiej; 

● Polityka państw członkowskich Unii Europejskiej; 
● Polska i Polacy w Unii Europejskiej. 

Czas 45 minut, maksymalnie 40 pkt. 

Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają 32 punkty. 

1. Wpisz odpowiednie nazwiska obok notek     (5 pkt.) 

a)  Przewodniczący Komisji Europejskiej 

b) Jego raport stanowił podstawę rozmów zakończonych 

podpisaniem traktatów rzymskich 

c) Przewodniczący Rady Europejskiej 

d) Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

e) Przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego 

 

2. Dokończ zdania:     (5 pkt.) 

a) Salvador de Madariaga y Rojo i Arsène Heitz to autorzy ………………....……….…….… 

b) Znakiem graficznym euro jest grecka litera …………………………………….………….. 

c) In varietate concordia to dewiza UE i w tłumaczeniu na język polski brzmi: ….……….. 

d) Tym pojęciem określamy silny wpływ Unii Europejskiej na proces demokratyzacji  
i stabilizacji (politycznej i gospodarczej) w sąsiednich regionach (Bałkany, Basen Morza 

Śródziemnego, kraje byłego ZSRR) – ………………………………. (wpisz nazwę pojęcia). 

e) Koncepcja ustanowienia państwa federalnego w Europie jest nazywana ……..………..… 
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3. Wpisz „PRAWDA” lub „FAŁSZ” obok poniższych zdań.     (10 pkt.) 

1.  Rada Europejska to alternatywna nazwa Rady Unii Europejskiej.  

2.  W skład Unii Europejskiej wchodzi 28 krajów.  

3.  Pax Europea to długi okres pokoju, stabilizacji, dobrobytu i rozwoju jaki 
istnieje między państwami zachodniej i północnej Europy. 

 

4.  Dzień Europy jest obchodzony 9 maja od 1945 r.  

5.  Oda do radości – finałowa kantata z IX Symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta.  

6.  Deklaracja Roberta Schumana to dokument, który zapoczątkował proces 
jednoczenia Europy. 

 

7.  Europejska Stolica Kultury to miasto wybrane przez UE, które w ciągu jednego 
roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa. 

 

8.  Od wejścia w życie traktatu z Maastricht do czasu wejścia w życie traktatu 
z Lizbony Euratom był częścią Unii Europejskiej. 

 

9.  Kraje członkowskie wpłacają 0,73% wartości Produktu Narodowego Brutto do 

budżetu Unii Europejskiej. 

 

10.  Podatek VAT to jedno ze źródeł wpływów do budżetu Unii Europejskiej.  

 

4. W 2010 r. Produkt Krajowy Brutto wszystkich krajów UE wyniósł około:     (1 pkt) 

(podkreśl właściwą odpowiedź) 

a) 2 bilionów euro 

b) 12 bilionów euro 

c) 22 bilionów euro 

d) 32 bilionów euro 

 

5. Uzupełnij tabelę:     (10 pkt.) 

Wpisz  
nazwę państwa 

Wpisz głowę państwa UE: 

M – tam gdzie Monarcha lub  

P – tam gdzie Prezydent 

Wpisz  
stolicę  

państwa 

Wpisz datę 
wstąpienia do 

EWG/ UE 

Dania    

  Madryt  

Belgia    

  Sztokholm  

Polska    

  Ateny  

  Bukareszt  

  Dublin  

Wielka Brytania    

  Wiedeń  

 

6. Uzupełnij tabelę wpisując państwo UE, do którego należą dane terytoria:     (6 pkt.) 
Dania, Holandia, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania 

Wyspy Kanaryjskie  

Azory i Madera  

Martynika, Gwadelupa, Majotta  

Grenlandia  

Wyspa Świętej Heleny, Bermudy, Kajmany  

Aruba  
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7. Podkreśl zgodne z Traktatem z Maastricht trzy cele Unii Europejskiej:     (3 pkt.) 

a) wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na 

arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, 

b) likwidacja suwerenności państw członkowskich i stworzenie jednego imperium, 

c) ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gos-

podarczego regionów, 

d) realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa, 

e) wsparcie militarne krajów członkowskich w wypadku konfliktu zbrojnego. 

* * * 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

1. a) Juncker 

b) Spaak 

c) Tusk 

d) Schulz 

e) Draghi 

2. a) flagi UE [flagi europejskiej] 

b) epsilon [€] 

c) Jedność w różnorodności [Zjednoczona w różnorodności] 

d) unionizacja 

e) federalizmem 

3. 

1.  Rada Europejska to alternatywna nazwa Rady Unii Europejskiej. Fałsz 

2.  W skład Unii Europejskiej wchodzi 28 krajów. Prawda 

3.  Pax Europea to długi okres pokoju, stabilizacji, dobrobytu i rozwoju jaki 

istnieje miedzy państwami zachodniej i północnej Europy. 
Prawda 

4.  Dzień Europy jest obchodzony 9 maja od 1945 r. Fałsz 

5.  Oda do radości – finałowa kantata z IX Symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta Fałsz 

6.  Deklaracja Roberta Schumana to dokument, który zapoczątkował pro-

ces jednoczenia Europy. 
Prawda 

7.  Europejska Stolica Kultury to miasto wybrane przez UE, które w ciągu jednego 
roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa 

Prawda 

8.  Od wejścia w życie traktatu z Maastricht do czasu wejścia w życie 

traktatu z Lizbony Euroatom był częścią Unii Europejskiej. 
Prawda 

9.  Kraje członkowskie wpłacają 0,73% wartości Produktu Narodowego 

Brutto do budżetu Unii Europejskiej. 
Prawda 

10.  Podatek VAT to jedno ze źródeł wpływów do budżetu Unii Europejskiej. Prawda 

4. b 

5. 1 punkt za każdy jeden prawidłowo uzupełniony wiersz (poziom)  

Państwo 
M lub P 

Monarcha  
lub Prezydent 

Wpisz stolicę 
państwa 

Wpisz datę 
wstąpienia  

do EWG/ UE 

Dania Monarcha Kopenhaga 1973 

Hiszpania Monarcha Madryt 1986 

Belgia Monarcha Bruksela 1957 [1958] 

Szwecja Monarcha Sztokholm 1995 

Polska Prezydent Warszawa 2004 

Grecja Prezydent Ateny 1981 

Rumunia Prezydent Bukareszt 2007 

Irlandia Prezydent Dublin 1973 

Wielka Brytania Monarcha Londyn 1973 

Austria Prezydent Wiedeń 1995 
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6.  

Wyspy Kanaryjskie Hiszpania  

Azory i Madera Portugalia 

Martynika, Gwadelupa, Majotta Francja 

Grenlandia Dania 

Wyspa Świętej Heleny, Bermudy, Kajmany Wielka Brytania 

Aruba Holandia 

7. a, c, d 

 

 dr Jarosław Durka 

 

Bibliografia: 
Oficjalny portal Unii Europejskiej, http://europa.eu/abc/keyfigures/index_pl.htm [dostęp: 13.02.2015 r.]. 

Unia Europejska, [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska 
[dostęp: 13.02.2015 r.]. 

 
 
 

 

 

 

 
 
Bożena Harasimowicz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WYKORZYSTANIE  WYNIKÓW  

EWALUACJI   WEWNĘTRZNEJ  

DO  DOSKONALENIA   PRACY  SZKOŁY/PLACÓWKI  

posób, w jaki można wykorzystać raport z ewaluacji do wprowadzenia zmian w szko-

le/placówce, został zaprezentowany w czasie warsztatów zorganizowanych w RODN 
„WOM” w Częstochowie dla liderów i  członków zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej 

w kwietniu 2015 r. Zajęcia prowadziła Pani Joanna Stojak, trener projektu systemowego 

„Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy 

szkoły”1. 

Uczestnicy warsztatów w praktyce przekonali się, że ewaluacja jest mechanizmem 

doskonalenia pod warunkiem, że jej wyniki są przez radę pedagogiczną czytane, analizowane 
i wyciągane są wnioski.  

Do refleksji nad wynikami raportu zastosowana została metoda 3 x dlaczego? Służy ona 

szukaniu przyczyn zjawisk i procesów zachodzących w szkole/placówce oraz rozwiązań 

adekwatnych dla tych przyczyn.  

Praca metodą 3  dlaczego? polega na przejściu czterech następujących kroków:  

● Krok 1. Refleksja na temat informacji zawartych w raporcie i wybór problemu. 

● Krok 2. Analiza przyczyn wybranych problemów. 

● Krok 3. Planowanie z przyszłości. 

● Krok 4. Samoocena2. 

S 



Forum nauczycieli konsultantów   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy 3/2015   24 

Z uwagi na czas trwania warsztatów (2 godziny dydaktyczne) uczestnicy wykonali 

praktycznie dwa pierwsze kroki metody. Kroki 3. i 4. zostały omówione przez trenerkę. 

Wykonując Krok 1., uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Każda grupa otrzymała 

fragment raportu i rozmawiała o wynikach, odpowiadając na pytania: Jakie informacje 

w  raporcie wydają się istotne? Co jest interesujące, ważne i wymaga uwagi? Refleksja 
w grupie zakończyła się zapisaniem problemów na plakacie. Plakaty zostały rozwieszone na 

ścianach, a spikerzy grup prezentowali ich treści. Następnie uczestnicy warsztatów 

przystąpili do indywidualnego wyboru trzech najistotniejszych dla nich problemów. Przy 

pomocy karteczek samoprzylepnych każdy uczestnik zaznaczył je na plakatach wiszących na 

ścianie. Zliczono wyniki i odczytano cztery najliczniej wybierane zagadnienia, które 

stanowiły punkt wyjścia do dalszej pracy. 

Przykładowe efekty pracy grup w ramach Kroku 1. prezentują zdjęcia wykonane przez 

Panią Izabelę Bajor, nauczyciela bibliotekarza PBP RODN „WOM” w Częstochowie. 
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Wykonanie Kroku 2. polegało na poszukiwaniu przyczyn zjawisk i procesów zapisanych 

w postaci wniosków.  

W grupie skupionej wokół wybranego wniosku uczestnicy odpowiadali na pytanie: Jakie 

są powody zaistniałego problemu? a następnie zastanawiali się nad przyczynami 
wskazanego wcześniej powodu. Pytanie 3 x dlaczego pojawia się zgodnie z prezentowanym 

poniżej schematem. 

Analiza problemu 

 
Źródło: opracowanie własne J. Stojak. 

Uczestnicy warsztatów przekonali się, że ze względów technicznych powody powinny być 

zapisywane na karteczkach samoprzylepnych – każdy powód na jednej kartce. Gdy do 

selekcji zaproponowanych przyczyn zastosowano kryterium w postaci pytania: Na co szkoła 

ma wpływ, na co nie ma? wtedy odrzucone zostały karteczki z zapisami propozycji leżącymi 

poza zasięgiem szkoły. 

 Na podstawie wskazanej sekwencji przyczyn uczestnicy sformułowali cel, który zamie-

rzają osiągnąć.  

Przykładowe efekty pracy grup w ramach Kroku 2. prezentują kolejne zdjęcia. 
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Uczestnicy warsztatów poznali narzędzie stosowane w ramach Kroku 3. Służy ono opra-

cowaniu planu działań związanych z osiągnięciem określonych celów. Narzędzie prezento-

wane poniżej ma formę tabelaryczną. Najistotniejszą jego funkcją jest to, że nadaje kierunek 

działaniom podejmowanym w celu wprowadzenia zmian w szkole/placówce. 

Cel 

 
Źródło: J. M. Fischer, Jak nauczyć się podejmować decyzje, wykorzystując wyniki raportu z ewaluacji? 

[w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność, pod red. G. Mazurkiewicz, Uniwer-
sytet Jagielloński, Kraków 2010, str. 95. 

Prowadząca szkolenie omówiła również działania prowadzone przez nauczycieli w szkole 
w ramach Kroku 4. Grono spotyka się po kilku miesiącach. Każdy dokonuje refleksji na 

temat procesu związanego z prowadzonymi działaniami. Uczestnicy zapisują na karteczkach: 

pytania, wątpliwości, sukcesy, zebrane informacje, trudności. Każdą z myśli umieszczają na 

osobnej karteczce. Następnie w grupie kategoryzują zapisy i zastanawiają się, jakie można 

z tego wyciągnąć wnioski. Jest to proces monitorowania wprowadzanej zmiany. 

Pragnę nadmienić, że dzielimy się z czytelnikami naszym doświadczeniem, ponieważ uczest-
nicy warsztatów podkreślali bardzo liczne zalety zaproponowanej metody i jej praktyczny 

wymiar – możliwość zastosowania w szkole/placówce. 

Drugim powodem upowszechnienia zastosowań metody 3 x dlaczego? jest fakt, 

że w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)3 dyrektor szkoły/placówki 

w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego jest zobowiązany nie tylko do przepro-

wadzenia ewaluacji wewnętrznej, ale również do wykorzystania jej wyników do doskonalenia 

jakości pracy szkoły/placówki.  

Bożena Harasimowicz 
 

Przypisy: 
1 Adres strony internetowej projektu www.npseo.pl. 
2 Szczegółowe omówienie metody w artykule J. M. Fischer, Jak nauczyć się podejmować decyzje, 

wykorzystując wyniki raportu z ewaluacji? [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. 
Odpowiedzialność, pod red. G. Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010. 

3 § 24 ust. 1 Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi 
stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: pkt 1) przeprowadza 
ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki. 
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Marta Lipska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

HOW  TO  KILL  TWO  BIRDS  WITH  ONE  STONE? 

 USE  ENGLISH  AND  TEACH   

TO  RELEASE  STRESS  QUICKLY  AND  EASILY 

ll of us teachers and students face 

stress, especially in the school year. 
To a certain extent stress is not 

harmful. On the contrary, ‘You are not 

really truly alive without stress’, claims 

Brenda Bryant, PhD, a child psychologist. 

‘Being challenged makes you learn new 
things and keeps your brain functioning’1, 

she adds. Nevertheless, too much stress 

may hinder children’s development. 

The  lack of calmness for a longer period 

of time may lead to chronic stress: ‘our 

bodies always think they’re in danger, and 
this can cause a great deal of wear and 

tear’2, explains Elizabeth Scott, M.S. Stress 

Management Expert. We become more 

prone to mental and physical illnesses, 

which can obviously impede our sense 
of happiness and everyday fulfillment.  

 
Pixabay CC0 Public Domain  

Until we are able to release stress and 
put our minds at ease when necessary, 

stress does not have to be a problem for our 

health. Experts present us with some sim-

ple ways to calm down our body and mind 

quickly and recover from daily stresses. 

This article gathers a few easy and helpful 
stress relievers that can be used with 

students to teach them how to release 

stress instantly and also over a period 

of  time. You can practise with them 

anytime: before tests or at the beginning 
of  your lessons. They can use these 

techniques during exams, after quarrels 

and fights, when overloaded with homework, 
and in a multitude of hard situations they 

face.  

Presented below are 3 examples of stress 

relievers that you can teach your students. 

Let the English language be a means 
of  teaching, not the sheer purpose. 

Introduce the relevant vocabulary and put 

it into action. These techniques have been 

selected out of many tension tamers 

proposed by a stress managent expert, 

Elizabeth Scott in her articles. 

1. Breathing exercises 

These exercises are easy and take little 

time. They are convenient as ANYONE 

can do them ANYTIME, ANYPLACE. 

Why not in the classroom?  

Here is the instruction:  

● Sit or stand in a relaxed position. 
Slowly inhale through your nose, 

counting to five in your head. 

● Let the air out from your mouth, 

counting to eight in your head.  

● Repeat several times.  

Tips: 

While breathing, do not raise your shoul-
ders but let your abdomen expand out-

ward. This way your lungs fill themselves 

more fully with fresh air. It is called 

diaphragmatic breathing, abdominal 

breathing, belly breathing or deep 

breathing.  

2. Breathing with kids:  

This exercise takes 5–10 minutes. 

Here is the instruction:  

● Sit down with your class (on the carpet 

or on the chairs in a circle). Say that 

they are going to learn a new type 

of breathing: deep breathing.  

● Ask them to take a few slow, deep 

breaths so that their tummy expands 

A 
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as they breathe in. When they breathe 

out, their tummy contracts. 

● Explain that this type of breathing is 
more calming than ‘shallow breathing’ 

that moves your shoulders up and 

down. 

● Once their breathing is slowed and 
diaphragmatic, tell them that they are 

going to breathe in for a longer time  

– for the count of six. You can either 

count for them while they breathe, or you 

can breathe with them while counting 
with your fingers. With younger 

children you can start with a count of 

three and then stretch it out. 

Practice this a few times. 

● Tell the kids to exhale very slowly. 

Practice exhaling to a count of six or 

even eight. 

As the expert explains, ‘practice this a few 

times each day, and deep breathing will 

be another tool you and your children 
can use when any of you is stressed. 

This is a great way of developing 

a   lifelong habit of healthy stress 

management’3. The sessions should be 

short and fun. Start with one or two 
minutes per class and with time elongate 

the sessions. 

3. Progressive Muscle Relaxation (PMR)  

This is an easy technique to reduce 

overall body tension. The shortened ver-

sion requires only 5 minutes. 

Here is the instruction:  

● Sit down and make yourself 

comfortable. 

● Begin by tensing all the muscles in 

your face. Make a tight grimace, close 

your eyes as tightly as possible, 

clench your teeth. Hold this for the 
count of eight as you inhale. 

● Now exhale and relax completely. Let 

your face go completely lax, as though 

you were sleeping. Feel the tension 
leave your facial muscles, and enjoy 

the feeling. 

● Next, completely tense your neck and 
shoulders, again inhaling and counting 

to eight. Then exhale and relax. 

● Continue down your body, repeating 

the procedure with the following 

muscle groups: 

– face, 

– neck, shoulders and arms, 

– abdomen and chest, 

– buttocks, legs and feet. 

As the expert says, ‘you can use 

progressive muscle relaxation to quickly 

de-stress any time’4. 

4. A Power Nap 

Small children typically nap in the 
afternoon, while adults generally avoid 

mid-day sleep. Whether or not we get 

enough sleep at night, many people 

experience a natural increase in drow-

siness in the afternoon, about 8 hours 
after waking. And research shows that 

a nap can make you more alert, relaxed, 

and focused. Mid-day sleep, or a ‘power 

nap’, means less stress, increased 

learning, more patience, better reaction 

time, more efficiency, and better health.  

In conclusion, nowadays both teachers 

and students are frequently stressed. 

If using the English language you teach 

them how to release stress, you ‘kill two 

birds with one stone’. Not only do you help 

them keep calmer and stay healthier, but 
also you let them take advantage 

of the foreign language without much 

realising that they are learning. Students 

focus on practicing stress relievers rather 

than on learning the language. And you 
yourself will know how to release stress. 

With time it will become automatic to ease 

tension quickly wherever you are and 

whenever you need. 

Good luck! 

 Marta Lipska 
 

Przypisy: 
1 Quoted in Daniel J. DeNoon, Your Child and 

Anxiety: School Stress Starts Early, at WebMD 
Feature,  

http://www.webmd.com/anxiety-panic/ 
features/school-stress-anxiety-children 
(access date September 1, 2015).  

2 Elizabeth Scott, M.S. Stress Management 
Expert, Safeguard Your Happiness with 

Stress Relievers,  
http://stress.about.com/od/positiveattitude/
a/relievers.htm 
(access date September 1, 2015).  

3 Elizabeth Scott, M.S. Stress Management 
Expert, ‘Teach Your Kids Deep Breathing 
Exercises, 
http://stress.about.com/od/stressmanageme
nttools/ht/deep_breathing.htm 
(access date September 1, 2015).  
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4 Elizabeth Scott, M.S. Stress Management 
Expert, Reduce Tension with Progressive 
Muscle Relaxation,  

http://stress.about.com/od/generaltechniques
/ht/howtopmr.htm 
(access date September 1, 2015).  
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Jadwiga Mielczarek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

CO  ROZWIJA ,   A  CO  HAMUJE  

NATURALNE  PROCESY  UCZENIA  SIĘ  DZIECKA  

–   W  UJĘCIU   NEURODYDAKTYKI  
Nauczać to rozniecać ogień,  

a nie napełniać puste wiadro.  

Heraklit  

 

procesie nauczania – uczenia się na-

pisano już wiele, w psychologii, pe-

dagogice i różnych dydaktykach 
przedmiotowych. Wiemy, że jego efekty, 

choć widoczne na zewnątrz, mieszczą się 

w ludzkim mózgu. Co zrobić, aby uczenie 

się i jego organizowanie nie tylko było 

sprawniejsze i skuteczniejsze, ale także bar-
dziej przyjazne mózgowi? Dlaczego warto 

wykorzystywać wiedzę z zakresu neurody-

daktyki w projektowaniu sytuacji edukacyj-

nych?  

Neurodydaktyka skupia w sobie liczne 

zagadnienia dydaktyki tradycyjnej, ale pa-

trzy na nią z innego punktu widzenia. Kon-

centruje się na aspektach wspierających 

i blokujących naturalne procesy uczenia 

O 
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się. Zajmuje się zarówno teorią jak i  prak-

tyką organizowania procesu uczenia się, 

wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki 

o ludzkim mózgu. Trzy jej główne obszary to 

neurobiologia, neurologia i dydaktyka. 

Neurodydaktyka jest prężnie rozwijającą 

się dziedziną neuropedagogiki. Stosunkowo 

niedawno, przed 10–20 laty, dzięki zastoso-

waniu nowoczesnych technologii, m.in. to-

mografów i skanerów, udało się w znaczący 

sposób pogłębić wiedzę o budowie i funkcjo-
nowaniu ludzkiego mózgu. Przedmiotem 

zainteresowania stały się przede wszystkim 

preferencje sensoryczne, różnice w działa-

niu półkul i profile dominacji oraz ich skut-

ki dla stylu uczenia się. 

W oparciu o dostępne badania można 

dziś formułować ogólne wnioski, bowiem 

wiemy już co pomaga, a co powstrzymuje 

naturalne procesy uczenia się. Dla nau-

czycieli ma to fundamentalne znaczenie  

– pozwala spojrzeć na proces uczenia się 
z zupełnie innej perspektywy. 

Długo obowiązywała teza, że rodzimy się 

z gotowym wyposażeniem neuronalnym, 

a w trakcie życia możemy neurony jedynie 

tracić. Z tego należy wnioskować, że nawet 
badacze mózgu długo nie wykazywali, jak 

plastycznym i podatnym na zmiany orga-

nem jest ludzki mózg. Jego możliwości 

adaptacyjne są zadziwiające, podobnie jak 

szybkość zachodzących w nim zmian. Struk-

tury neuronalne rozwijają się w zależności 
od doświadczeń i podejmowanych działań. 

Ludzie rodzą się z mózgami, które są gotowe 

przystosować się do każdego środowiska 

występującego na Ziemi. Według G. Hue-

tera, ludzki mózg tym różni się od mózgów 
innych naczelnych, że najważniejsze struk-

tury tworzą się dopiero po urodzeniu. Dzięki 

temu u każdego z nas rozwija się mózg, 

który najlepiej odpowiada warunkom środo-

wiska, jakie otacza nas po urodzeniu. Ta 

zdolność naszych mózgów do kształtowania 
się od wczesnego dzieciństwa do wieku do-

rosłego zwiększa szanse na przeżycie w da-

nym środowisku.  

Wiele badań nad procesami uczenia się 

i pracy mózgu dostarcza wiedzy, na podsta-
wie której można opracować metody spójne 

z naturalnymi procesami uczenia się. 

Dzięki odkryciom neurodydaktyki wiemy, 

że o efektywności uczenia się decyduje po-

ziom przetwarzania informacji. Aby zapa-

miętać to, czego się uczymy oraz zintegro-

wać nowe treści z wcześniejszymi, musimy 

je przetworzyć na głębszym poziomie.  

 Elementem przesądzającym o efektyw-

ności uczenia się jest zaangażowanie dziec-

ka w pracę na zajęciach. Nauczyciele po-
winni szukać odpowiedzi na pytanie: jakie 

metody zastosować, by omawiany temat 

został zapamiętany i zintegrowany z wcześ-

niejszą wiedzą. Do głównych zadań nauczy-

ciela należy: pozwolić działać dzieciom, 

stwarzać możliwości do zadawania pytań, 
motywować do twórczego rozwiązywania 

problemów, dać przestrzeń do samodziel-

ności i  aktywności w poszukiwaniu rozwią-

zań, konstruowaniu odpowiedzi, eksploro-

waniu zagadnień i przetwarzaniu uzyski-
wanych informacji, a to zwiększy szanse na 

lepsze zrozumienie i zapamiętanie nowych 

treści. Tylko wielokrotne użycie informacji 

tworzy ich znaczenie i reprezentację w móz-

gu oraz łączy z posiadaną już wiedzą. Mózg 

rozwija się, gdy sam pokonuje trudności. 
Podanie gotowej wiedzy, rozwiązania zwal-

nia z aktywności intelektualnej. Zatem to, 

czy dana metoda będzie aktywizowała dziec-

ko, w dużej mierze zależy od nauczyciela. 

Istotą nie jest pamięciowe opanowanie ma-
teriału, ale proces samodzielnego docho-

dzenia do wiedzy i opanowanie metody, 

która doprowadzi do zrozumienia i rozwią-

zania problemu. Aktywne zdobywanie wie-

dzy i umiejętności opiera się na dociekaniu. 

Pozwalając dziecku wykazać się, sprzyjamy 
pogłębianiu, przetwarzaniu i utrwalaniu 

zdobytej wiedzy.  

Wiedza podana przez nauczyciela jest 

często dla dziecka zlepkiem niezrozumiałych 

haseł, których nie jest ono w stanie odnieść 
do konkretnych sytuacji. Przekazywanie 

opracowanych przez nauczyciela zagadnień 

zwalnia też z potrzeby myślenia, uczy bez-

radności, pozbawia inicjatywy i demotywuje. 

Gdy dziecko powtarza schematy, utrwala 

gotowe rozwiązania, rozwija się jego pamięć, 
ale możliwości intelektualne się kurczą. 

Wiedzy z drugiej ręki nie można stosować 

do rozwiązywania problemów. 

W związku z tym, do głównych zadań 

nauczyciela należy: zachęcanie do myślenia 
w ogóle, w tym analitycznego i krytycznego, 

uczenie wyciągania wniosków, łączenia zda-

rzeń i faktów w związki przyczynowo-skut-

kowe, rozwijanie kompetencji społecznych.  

Sprowadzanie aktywności dziecka do roli 

odbiorcy wiedzy niszczy motywację i czyni 
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naukę trudnym i mało atrakcyjnym zaję-

ciem. Ciekawość poznawcza uruchamia me-

chanizmy uczenia się, natomiast bierność 

i  nuda to dla mózgu bardzo trudny stan. 

Każda aktywność pozostawia ślad w repre-
zentacji neuronalnej. Impulsem dla mózgu 

jest aktywność własna, skutkiem tej aktyw-

ności jest proces uczenia się. 

Istotnym elementem z punktu widzenia 

neurodydaktyki jest tworzenie sprzyjającego 

środowiska edukacyjnego i skutecznego mo-
tywowania do nauki, uwzględniającego 

współczesną wiedzę o funkcjonowaniu móz-

gu. 

Jak zapewnić dziecku bogate środowisko 

edukacyjne? 

Największa skłonność do poddawania się 

przez mózg bodźcom zewnętrznym jest 

w pierwszych latach życia dziecka. Powstałe 

wówczas połączenia neuronalne będą wyko-

rzystywane i modyfikowane przez całe życie. 

Jakość fundamentu – jaki mózg stworzy 
w pierwszych latach życia – determinuje je-

go dalszy rozwój. Możemy zatem w później-

szych latach nadrobić to, co nie zostało roz-

winięte w dzieciństwie, nie zmienia to jed-

nak faktu, że dzieci uczą się szybciej niż 
dorośli i osiągają lepsze wyniki. Sprzyjające 

warunki wyzwalają wszechstronną aktyw-

ność, samodzielność, a przede wszystkim 

wykorzystany zostaje naturalny potencjał 

dziecka. Zdaniem M. Spitzera, mózg każde-

go dziecka jest inny, ma inną strukturę, 
swój własny sposób przetwarzania infor-

macji, co sprawia, że każde dziecko ma inne 

możliwości i w różnych dziedzinach osiąga 

różne poziomy zaawansowania. Sposób my-

ślenia, rozumowania, przetwarzania infor-
macji zależą od dotychczasowego doświad-

czenia. Jeżeli ucząc się, wykorzystujemy 

mocne strony mózgu, to nauka przestaje 

być uciążliwym zajęciem, a staje się przy-

jemnością. Uformowanie sieci neuronalnej 

wpływa na indywidualny odbiór otaczają-
cego nas świata oraz na nasze reakcje 

wobec niego. 

Dziecko w wieku 6–7 lat w płatach czo-

łowych ma największą liczbę połączeń 

neuronalnych, jaką kiedykolwiek można 
mieć w życiu. Utrzymane zostają jedynie te, 

które są używane. Mózg stosuje zasadę 

„używaj albo wyrzuć” . Proces ten zachodzi 

do 15. roku życia. Jest to element natu-

ralnego dostosowania mózgu do indywidual-

nych potrzeb jednostki. Następuje redukcja 

neuronów, ale liczba połączeń, które są 

ustabilizowane, może być większa lub 

mniejsza. Proces dojrzewania mózgu polega 

na dostosowaniu jego struktury do środo-

wiska i potrzeb jednostki.  

Małe dzieci przeżywają stany zachwytu 

20–50 razy w ciągu dnia, za każdym razem 

w ich mózgach uwalniane są neuroprzekaź-

niki, będące pożywką dla tworzenia się 

nowych połączeń neuronalnych. Dzięki wy-

korzystaniu ciekawości poznawczej, indywi-
dualnych talentów czy motywacji wew-

nętrznej dzieci nie tylko uczą się, ale są 

szczęśliwe.  

W związku z tym ważny jest początek 

zajęć – najlepszy taki, który angażuje krea-
tywność nauczyciela i całą uwagę dzieci. 

Wcale nie chodzi o zaskakujące show, ale 

o skierowanie do dzieci odpowiedniego prze-

kazu. Rozpocząć zajęcia można na wiele 

sposobów, np.: opowiedzieć bajkę, fantas-

tyczną historię (dzieci uwielbiają opowieści 
z przygodami); powiedzieć o sobie, o tym co 

nauczyciel robił, co mu się śniło. Na pewno 

na różnych etapach i realizując różne te-

maty te pomysły wymagają odmiennego po-

dejścia i ich wykorzystania. Jak rozpocząć 
lekcję/zajęcia, by zachęcić do nauki? Jak 

wzbudzić ciekawość? Istotne znaczenie ma-

ją pytania otwierające, takie na które nie 

można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, takie 

w których odpowiedź nie jest oczywista. 

Celem takiego pytania nie jest sprawdzenie 
wiedzy, czy uzyskanie prawidłowej odpo-

wiedzi, ale zaintrygowanie uczniów i rozbu-

dzenie ciekawości. Pytanie powinno zachę-

cać do spekulowania i stawiania hipotez. 

Nie musi być ono zadane w sposób werbal-
ny. Bardzo ważne są rozmowy z dzieckiem, 

czytanie dziecku książek, opowiadanie róż-

nych historii, poznawanie i wyjaśnianie no-

wych zjawisk, rozwiązywanie problemów. 

Już L. Wygotski, białoruski psycholog 

i pedagog, stwierdził, że efektywna nauka 
wymaga wykraczania poza to, co dziecko już 

potrafi. W tym kontekście mówił o „strefie 

najbliższego rozwoju”. Według neurodydak-

tyki tę wiedzę warto stosować, bo mózg 

najlepiej rozwija się, gdy rozwiązuje zada-
nia, które są powyżej tego, co w danym mo-

mencie umie. Jeżeli zadanie, które wyko-

nuje dziecko ma jedynie na celu utrwalenie, 

to jest ono dla mózgu nudne, nie wpływa na 

jego rozwój. Zadanie powinno być nieco 

trudniejsze niż to, co dziecko już potrafi 
a  jednocześnie takie, aby dziecko sobie 
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z  nim poradziło. Wykonanie zadania znaj-

dującego się w tej „strefie” daje dziecku 

wiele satysfakcji, stanowi dla niego wyzwa-

nie, zmusza do wysiłku. Sieć neuronalna 

potrzebuje do rozwoju wciąż nowych typów 
zadań, które nie mogą opierać się na tych 

samych schematach. Wszelka powtarzal-

ność powoduje mniejszą koncentrację. 

Dziecko, osiągając wyższy poziom rozwoju, 

intuicyjnie szuka nowych sytuacji, nowych 

zadań, nowych wyzwań. Działa według włas-
nego wewnętrznego programu (nie odwrot-

nie). Rolą dorosłych jest wspomaganie roz-

woju, obserwowanie dziecka, organizowanie 

stymulującego środowiska. Potrzeba ruchu, 

aktywności i dążenie do autonomicznych, 
kreatywnych działań jest naturalną formą 

funkcjonowania i uczenia się. Najbardziej 

efektywna nauka to ta, która jest jedno-

cześnie przyjemna. Nie tylko nie wymaga do-

datkowej motywacji, ale i przyswajany w jej 

trakcie materiał jest najlepiej zrozumiany 
i zapamiętany. Mózg wyróżnia się szczegól-

ną zdolnością uczenia się. Małe dziecko 

poznaje świat, doświadczając go wszystkimi 

zmysłami. Zadaje pytania „dlaczego?”, „po 

co?” „co to?”, które są wyrazem potrzeby 
i dążenia do zaspokajania ciekawości. Mózg 

dziecka bardzo lubi się uczyć i uczy się, gdy 

dziecko ma wsparcie dorosłych. Przedszkole 

i szkoła powinny zapewnić warunki rozwoju 

uczniów kreatywnych, samodzielnie myślą-

cych, poszukujących. 

W każdej chwili do wszystkich zmysłów 

dociera tak duża ilość informacji, że nasz 

mózg nie jest w stanie ich wszystkich prze-

tworzyć. Selekcja jest zatem nieodzowna. 

Przetwarzane są bodźce, które uznane zos-
tają za nowe i z jakiegoś powodu istotne. 

Dlatego też, nauczyciele powinni uwzględ-

niać fakt, że mózg przetwarza informacje 

i  koncentruje się na tych, które z jego su-

biektywnego punktu widzenia mają naj-

większe znaczenie.  

Mózg człowieka został przystosowany do 

przetwarzania informacji z zewnątrz, do 

formułowania reguł, będących podstawą 

rozwiązywania problemów. Manipulując in-

formacjami, przetwarzając je i używając 
w różnych kontekstach, uzyskujemy efekt 

trwałego zapisania w pamięci. Oznacza to, 

że efektywność nauczania zależy od rodzaju 

zadań zaplanowanych przez nauczyciela. 

Proces nauczania powinien być tak zapla-

nowany, aby dzieci miały możliwość bazo-
wania na silnych stronach mózgu. Zatem 

najefektywniejszy system nauczania to taki, 

który uwzględnia biologiczne uwarunkowa-

nia, bazuje na wrodzonych zdolnościach i in-

dywidualnych predyspozycjach dziecka. Tyl-

ko wielokrotne użycie informacji tworzy ich 
znaczenie i reprezentację w mózgu oraz łą-

czy z posiadaną już wiedzą i sprawia, że 

nauka jest interesującym zajęciem. Mózg 

lubi tworzyć połączenia i skojarzenia. Uczy-

my się przez doświadczenie. Kiedy pozna-

jemy coś nowego, powtarzamy informacje, 
neurony stymulowane są do wytwarzania 

i wzmacniania połączeń między sobą. 

O możliwości uczenia się naszego mózgu 

decyduje nie ilość komórek nerwowych, ale 

liczba połączeń (synaps). 

Każdej aktywności wykonywanej przy 

udziale danego zmysłu odpowiadają kon-

kretne struktury mózgu. Im więcej zmysłów 

jest zaangażowanych w daną aktywność, 

tym lepsze pobudzenie połączeń neuronal-

nych, czyli efektywne uczenie się.  

Im bogatsze w bodźce środowisko, im 

więcej różnorodnych, pozytywnych bodźców 

i aktywności, tym więcej połączeń neuro-

nalnych zostaje zachowanych. Największe 

straty badacze obserwują wśród dzieci mało 
aktywnych, które nie stają przed żadnymi 

wyzwaniami. Natomiast, dziecko wzrastają-

ce w środowisku bogatym w bodźce i stymu-

lującym, w naturalny sposób interesuje się 

poznawaniem świata. Stymulująco na mózg 

wpływają zadawane pytania przez rodziców, 
nauczycieli a także rozbudzanie wrodzonej 

ciekawości poznawczej dziecka. Bogate śro-

dowisko edukacyjne to środowisko dostar-

czające dziecku wielu nowych bodźców. 

Dobra zabawa umożliwia kreatywne działa-
nie. Dziecko, przebywając w sprzyjającym 

środowisku edukacyjnym, samo wybiera so-

bie aktywności, zadania, które będą dosto-

sowane do jego poziomu rozwoju. 

Wszystko to, co robimy i czego nie ro-

bimy, a także doświadczamy od innych, 
znajduje odzwierciedlenie w strukturze na-

szego mózgu. Zatem naukę złożonych umie-

jętności lepiej zaczynać w dzieciństwie, 

w tzw. okresach wrażliwych, gdy kora móz-

gowa nie jest w pełni zmielinizowana. Roz-
wój mózgu dokonuje się najintensywniej 

w pierwszych latach życia. Wiele umiejęt-

ności powinniśmy zdobywać w tzw. fazach 

wrażliwych. Jeśli ten czas nie zostanie właś-

ciwie wykorzystany, powstałe deficyty trud-

no będzie nadrobić w późniejszych latach. 
Plastyczność mózgu można określić jako 
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zdolność do modyfikacji organizacji połą-

czeń neuronalnych pod wpływem bodźców. 

Plastyczne mózgi dzieci likwidują niepo-

trzebne struktury, tworzą nowe obwody 

obiegu informacji i rozbudowują używane 
połączenia. Badacze mówią o stabilizowaniu 

najczęściej wykorzystywanych szlaków. Doj-

rzewając, mamy w mózgu coraz mniej po-

łączeń, ale są one efektywniejsze, ponieważ 

zostały dostosowane do naszych indywi-

dualnych potrzeb. Natomiast, im mniejsza 
aktywność jednostki i mniejsza różnorod-

ność docierających bodźców, tym więcej 

neuronów i synaps zostaje usuniętych. 

Zabawa jest dla dziecka najbardziej 

efektywną formą nauki. Bawiąc się, dziecko 
ćwiczy różne role, poznaje otoczenie oraz 

siebie. Mózg dziecka, by mógł się bawić, 

musi osiągnąć odpowiednią fazę rozwoju 

neurobiologicznego, np. ok. 18. miesiąca ży-

cia gotowe są struktury lustrzane. Aby wy-

korzystać ten potencjał, rodzice, nauczyciele 
powinni zadbać o dostarczenie dziecku mo-

deli, wzorców do obserwacji, naśladowania 

i  działania. Powinni projektować sytuacje 

prowokujące do odzwierciedlania otoczenia, 

ponieważ sprawia to dziecku dużą przyjem-
ność. Tego typu zabawa jest intensywnym 

procesem uczenia się, którego nic nie może 

zastąpić. Słowny przekaz jest w tym przy-

padku mało skuteczny i dalece niewystar-

czający. Neurony lustrzane rozwijają się tyl-

ko dzięki dostarczaniu odpowiednich wzo-
rów oraz poprzez aktywne wchodzenie w re-

lacje z innymi ludźmi. Postaci z ekranu nie 

mogą wchodzić z dzieckiem w indywidualne 

interakcje. Mózg reaguje inaczej, gdy widzi 

prawdziwych ludzi, a inaczej gdy wirtual-
nych, czy na ilustracji. Dziecko pozbawione 

kontaktów społecznych nie może w pełni 

rozwinąć swojego potencjału. Efektywnym 

sposobem tworzenia nowych połączeń 

w mózgu, a więc uczenia się, jest przyglą-

danie się innym i naśladowanie tego, co 
robią. Odpowiedzialne za te funkcje są neu-

rony lustrzane, które łączą cechy moto-

ryczne z wizualnymi i reagują w jednakowy 

sposób, gdy dana czynność jest wykony-

wana przez dany podmiot lub jedynie obser-
wowana u innego człowieka. Neurony lus-

trzane należą do bagażu, z którym nie-

mowlęta przychodzą na świat, jednak w ko-

lejnych latach nadal intensywnie się roz-

wijają. Jest to możliwe dzięki kontaktom 

z innymi ludźmi. Mechanizm ten szczególnie 
intensywnie działa w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Struktury lustrzane 

uaktywniają się w mózgach dzieci auto-

matycznie, gdy obserwują one wokół siebie 

aktywność innych osób. Wzorce te zostają 

zapisane w neuronach kodujących działa-
nia. Rozwijający się mózg jest wciąż głodny 

nowych wrażeń i nowych bodźców. Wszyst-

ko dzieje się „na niby”, a jednak forma 

zabawy jest dla mózgu intensywną formą 

nauki i prowadzi do powstania nowych 

połączeń neuronalnych. Rodzaj aktywności 
ma wpływ na strukturę mózgu. Godne po-

lecenia są wszelkie zabawy konstrukcyjne, 

gry ruchowe, zabawy rytmiczne, prace plas-

tyczne, techniczne. 

Wykorzystanie naturalnego potencjału 
rozwojowego dziecka powinno być prioryte-

tem dla rodziców i nauczycieli. Praca z ma-

łym dzieckiem to przede wszystkim wspo-

maganie rozwoju i wczesna edukacja dos-

tosowana do indywidualnych możliwości. 

Wczesna diagnoza dziecka daje podstawy do 
szeroko pojętej indywidualizacji, dostoso-

wania stawianych mu wymagań. Na goto-

wość szkolną dziecka wpływają różnorodne 

sytuacje i doświadczenia w sferze społecz-

nej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej. 

Neuronauki podpowiadają wiele rozwią-

zań jak stymulować rozwój dziecka, jego 

aktywność i zaangażowanie w proces edu-

kacyjny. Neurodydaktyka jest szansą na 

wyższą jakość edukacji, szybsze, skutecz-

niejsze i bardziej przyjazne uczenie się. Dla-
tego warto ją poznać i wykorzystać w orga-

nizowaniu procesu nauczania i uczenia się 

oraz motywowaniu dzieci do zdobywania 

nowych wiadomości i umiejętności. 

Jadwiga Mielczarek 
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Aneta Żurek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EDUKACJA  WŁĄCZAJĄCA   UCZNIÓW    

ZE  SPEKTRUM  AUTYZMU  

ostatnich latach można zaobser-

wować znaczny wzrost liczby dzie-

ci ze spektrum autyzmu. Zjawisko 

to zauważalne jest zarówno w przedszkolach 

oraz w szkołach i placówkach wychowaw-
czych. Sytuacja taka ma miejsce przede 

wszystkim ze względu na coraz większą wy-

krywalność tego typu zaburzeń, coraz lepszy 

dostęp do doskonalszej diagnozy, a także 

większą świadomość społeczeństwa w tym 

zakresie1. 

Znacznie lepsze narzędzia diagnostyczne  

pozwalają na wcześniejszą diagnozę dziec-

ka, a tym samym na szybszą i efektyw-

niejszą terapię, co przekłada się na lepsze 

rokowania odnośnie jego przyszłości edu-
kacyjnej i funkcjonowanie w dorosłym ży-

ciu. 

Obserwujemy również zmiany systemowe 

związane z kształceniem specjalnym. Wcho-

dząca z impetem do szkół edukacja włą-

czająca stanowi duże wyzwanie dla całej 
szkoły, dyrektora, nauczycieli, specjalistów, 

ale przede wszystkim uczniów i ich rodzi-

ców2.  

Wypracowanie optymalnej koncepcji kształ-

cenia uczniów z niepełnosprawnością będzie 
wymagało jeszcze szeregu rozmaitych dzia-

łań, zbierania doświadczeń wielu zaangażo-

wanych osób. Stosunkowo niedawno w ra-

mach projektu PO KL „Sprawne konsultacje 

społeczne w Ministerstwie Edukacji Naro-

dowej”, współfinansowanego z EFS, odbyły 
się konsultacje społeczne w celu opraco-

wania optymalnej koncepcji kształcenia 

uczniów z niepełnosprawnościami. Wnioski 

i raporty z konsultacji posłużą opracowaniu 

kolejnych aktów prawnych związanych 
z  kształceniem uczniów z niepełnospraw-

nością3.  

Zgodnie z tendencjami systemu oświaty 

zmierzającymi w kierunku edukacji włącza-

jącej oraz ze względu na znaczną liczbę osób 

ze spektrum autyzmu (ASD), które poja-
wiają się w naszych szkołach, chciałabym 

w moim artykule podjąć temat możliwości 

wchodzenia uczniów ze spektrum autyzmu 

w system edukacji włączającej. Na co dzień 

wspieram ideę edukacji tej bardzo szcze-

gólnej grupy społeczności szkolnej, dzieląc 

się moją wiedzą, obserwacjami i doświad-

czeniem, aby mogła ona pełniej zaistnieć 
w naszych placówkach.  

 

TENDENCJE OŚWIATOWE ZWIĄZANE  

Z KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM 

Obecnie w naszym systemie oświatowym 

funkcjonują trzy formy kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnościami. Mogą oni pobie-

rać kształcenie w placówkach specjalnych, 

integracyjnych i ogólnodostępnych – w ra-

mach edukacji włączającej. Ostatnie zmiany 

systemowe są związane m.in. z dostoso-
waniem postanowień Konwencji Praw Osób 

Niepełnosprawnych (artykuł 7 i 24)4. Wy-

mienione artykuły Konwencji bardzo wy-

raźnie uwypuklają równość w korzystaniu 

ze wszystkich praw człowieka przez dzieci 

niepełnosprawne oraz konieczność kierowa-
nia się nimi we wszystkich działaniach do-

tyczących dzieci niepełnosprawnych. Aspekt 

równego dostępu do edukacji dla wszyst-

kich dzieci jest podkreślony w artykule 24 

przytoczonego dokumentu, w którym mowa 
o konieczności zapewnienia edukacji włą-

czającej dla dzieci niepełnosprawnych na 

wszystkich poziomach kształcenia. Konwen-

cja o prawach dziecka, ratyfikowana przez 

Polskę w 1991 roku, w artykule 23 odnosi 

się do zapewnienia dzieciom niepełnospraw-
nym optymalnych warunków rozwoju z po-

szanowaniem ich godności. Również Kon-

stytucja Rzeczypospolitej Polskiej, gwaran-

tująca wszystkim obywatelom równy dostęp 

do edukacji, jest kolejnym dokumentem 
zapewniającym dzieciom oraz uczniom nie-

pełnosprawnym optymalne warunki edu-

kacji i rozwoju. 

Ustawa o Systemie Oświaty5 reguluje 

kwestie prawne związane z systemem oś-

wiaty, czyli także kwestie dotyczące kształ-
cenia uczniów z niepełnosprawnościami. 

W  ostatnich latach nowelizacje Ustawy 

o  Systemie Oświaty wniosły wiele zna-

W 
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czących zmian związanych z kształceniem 

uczniów z niepełnosprawnością – bardziej 

szczegółowo określono warunki ich kształ-

cenia.  

Istotnym dokumentem jest rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 
2015 roku w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym6. Rozporzą-

dzenie to zastąpiło dwa funkcjonujące do tej 
pory, które regulowały odnośne kwestie  

– jedno dla szkół i placówek ogólnodostęp-

nych i integracyjnych, drugie dla szkół i pla-

cówek specjalnych. Zawarte w tym doku-

mencie zmiany dotyczące organizacji kształ-
cenia omawianej grupy uczniów w znacz-

nym stopniu poprawiają jakość tego pro-

cesu. Regulacje tam zawarte są też odpo-

wiedzią na liczne postulaty rodziców i or-

ganizacji pozarządowych7. Najistotniejsze 

z nich to: 

● możliwość zmniejszenia liczebności ucz-

niów w klasach, oddziałach integracyj-

nych, szkolnych, przedszkolnych (za zgo-

dą organu prowadzącego) (§ 5 ust. 3); 

● dookreślenie kadry wspierającej w klasie, 
oddziale, w przypadku uczęszczania tam 

dziecka, ucznia ze spektrum autyzmu, 

zespołem Aspergera, niepełnosprawnoś-

ciami sprzężonymi (§ 7 ust. 2); 

● określenie rodzaju zajęć rewalidacyjnych 

w odniesieniu do konkretnej niepełno-
sprawności (§ 6 ust. 2). 

Zawarte zmiany określające  organizację  

i realizację edukacji uczniów z niepełno-

sprawnością są zgodne zarówno z ich po-

trzebami i możliwościami, jak również po-
trzebami rodziców tych uczniów.  

Wyrównywanie szans edukacyjnych to 

priorytetowe zadanie oświatowe ostatnich lat. 

Jak widać wszystkie zmiany podążają  

w kierunku zapewnienia optymalnych wa-

runków kształcenia uczniów z niepełno- 
sprawnościami bez względu na to, w jakiej 

placówce uczeń realizuje kształcenie spec-

jalne: specjalnej, integracyjnej, ogólnodos-

tępnej. Zmiany oświatowe wpisują się moc-

no w całokształt zmian odnośnie myślenia 
i  postrzegania osób z niepełnosprawnością 

w naszym społeczeństwie. Większy dostęp 

do informacji, a także kampanie społeczne 

na rzecz równości, jedności w odmienności, 

czy też konkretnych „specjalnych” potrzeb 

dają możliwość bliższego poznania osób 

z innymi potrzebami niż nasze.  

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE  
UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Kształcenie specjalne uczniów z niepeł-

nosprawnością organizowane jest na pod-

stawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez publiczną po-

radnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
specjalistyczną, z uwagi na określony rodzaj 

niepełnosprawności, które zostały wymie- 

nione w § 1 rozporządzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej z 24 lipca 2015 roku  
w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie i zagrożonych niedostoso-
waniem społecznym8.  

Ciągle jeszcze w Polsce funkcjonujący 

podwójny system orzekania powoduje sporo 
niejasności. Dzieci otrzymują orzeczenie  

o niepełnosprawności wydane przez powia-

towy zespół ds. orzecznictwa9 oraz tzw. 

„orzeczenie oświatowe”, czyli orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane 

przez publiczną poradnię psychologiczno- 
-pedagogiczną, w tym specjalistyczną10.  

Każdy z tych dokumentów generuje od-

mienne uprawnienia osoby, która je posia-

da. Warto jednak pamiętać o tym, iż oba są 

niezbędne do zapewnienia optymalnych wa-
runków rozwoju i funkcjonowania osoby 

z niepełnosprawnością11. 

Specjaliści w poradni psychologiczno- 

-pedagogicznej dokonują diagnozy potrzeb  

i możliwości dziecka, wskazując jedno-

cześnie w orzeczeniu zalecaną formę kształ-
cenia dla konkretnego ucznia. Ostateczną 

decyzję o wyborze odpowiedniej szkoły dla 

swojego dziecka podejmują rodzice, którzy 

zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Pol-

skiej mają wyłączne prawo decydowania 
o swoim dziecku, o ile prawo to nie zostanie 

im ograniczone lub nie zostaną go pozba-

wieni12. Czy ten wybór jest świadomy  

i odpowiedni dla konkretnego ucznia – trud- 

no określić – zależy to od wielu czynników, 

m.in. od wiedzy i doświadczenia rodzica czy 
opiekuna prawnego. Warto zatem zadbać  

o poziom wiedzy wśród osób odpowiedzial-

nych za podejmowanie tak ważnych decyzji, 

tzn. dotyczących możliwości i różnorod-

ności, które oferuje system oświaty, aby 
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mogły one dokonać optymalnego wyboru 

szkoły dla swojego dziecka. Zmiany legi-

slacyjne i organizacyjne związane z orga-

nizacją pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej w szkołach w nowej formule, które roz-
poczęły się w roku 2010, w znacznym stop-

niu pełnią rolę wspierającą w kontekście 

organizacji kształcenia dzieci, uczniów 

z niepełnosprawnościami. 

Ideą leżącą u podstaw edukacji włącza-

jącej jest taka zmiana procesu szkolnego, 
aby lepiej odpowiadał na potrzeby uczniów 

z różnorodnymi problemami edukacyjnymi. 

Założenie jest takie, żeby korzyści odnosili 

wszyscy uczestnicy edukacji, zarówno ucz-

niowie z niepełnosprawnościami, jak i po-
zostali uczniowie. Aby tak się stało, istotne 

jest odpowiednie zorganizowanie procesu 

edukacji, optymalne dla każdej z wymienio-

nych grup. Wartości, takie jak: tolerancja, 

akceptacja, otwartość, szacunek powinny 

znajdować się u podstaw edukacji włącza-
jącej oraz być jej wyznacznikiem i kierun-

kowskazem.  

Kształcenie specjalne obejmuje uczniów, 

o których mowa w § 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 
2015 roku w sprawie warunków organizo-

wania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym:  

„1) niepełnosprawnych: niesłyszących, sła-

bosłyszących, niewidomych, słabowidzą-
cych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją, z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 

lub znacznym, z autyzmem, w tym z zes-

połem Aspergera, i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, zwanych dalej «uczniami 

niepełnosprawnymi»,  

2) niedostosowanych społecznie,  

3) zagrożonych niedostosowaniem społecz-

nym – wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy”. 

Szkoła / przedszkole / placówka po ot-

rzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego powinna niezwłocznie zorga-

nizować dla ucznia kształcenie specjalne, 

w  ramach którego nadrzędnym obowiąz-
kiem dyrektora jest realizacja zaleceń  

z orzeczenia, a także przygotowanie odpo-

wiednich warunków do nauki, zapewnienie 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego 

oraz środków dydaktycznych, organizacja 

zajęć specjalistycznych, uwzględniających 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edu-

kacyjne oraz możliwości psychorozwojowe 

ucznia (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). Niez-

wykle istotne jest, aby uczeń mógł jak 
najlepiej funkcjonować w przedszkolu / szko-

le / placówce. Dlatego też szczególny nacisk 

kładziony jest na integrację ze środowiskiem 

rówieśniczym oraz na przygotowanie do 
samodzielności w życiu dorosłym13. 

Aby dobrze zorganizować proces dydak-
tyczno-wychowawczy dla dziecka z orzecze-

niem o potrzebie kształcenia specjalnego 

cała społeczność szkolna powinna być przy-

gotowana na przyjęcie takiego ucznia. 

W praktyce oznacza to podjęcie poniższych 
działań mających na celu optymalizację 

oddziaływań wobec danego ucznia: 

● wnikliwej analizy dokumentacji ucznia  

(w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, innych orzeczeń, opinii, kar-

ty zdrowia, karty informacyjnej), 

● uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez  

obserwacje nauczycieli, wywiad z rodzi- 

cami, rodziną, a także z poprzednimi wy-

chowawcami ucznia, 

● powołanie zespołu, w skład którego 
wchodzą wszystkie osoby mające kontakt 

w szkole z uczniem (wyłonienie koordy-

natora), 

● poznanie symptomatyki niepełnospraw-

ności dziecka, czyli zorganizowanie np.  

warsztatów wspierających pracę kadry 

pedagogicznej z uczniem o określonym 

typie niepełnosprawności, 

● dostosowanie warunków w szkole do po-
trzeb i możliwości ucznia (jeśli jest taka 

konieczność) w ramach konstruowania  

indywidualnego programu edukacyjno- 

-terapeutycznego, 

● dostosowanie wymagań edukacyjnych po-

przedzone wcześniejszą obserwacją pracy 

ucznia, 

● monitorowanie i w miarę potrzeb mody-

fikowanie indywidualnego programu edu-

kacyjno-terapeutycznego, 

● ścisła współpraca w zespole nauczyciel-
skim (spójność oddziaływań wobec dziec-

ka, szczególnie istotna w przypadku dziec-

ka, ucznia ze spektrum autyzmu), 

● współdziałanie z domem rodzinnym  

(w celu ujednolicenia oddziaływań, ale 

też wsparcia rodzica), 

● kooperacja z instytucjami zewnętrznymi, 

np. placówkami specjalistycznymi w celu 
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wymiany doświadczeń, pozyskiwania 

specjalistów. 

Dyrektor, jako osoba wiodąca w proce-

sach zachodzących w szkole, powinien peł-

nić istotną rolę w procesie włączania ucz-
niów z niepełnosprawnością w system 

szkolny. Wiele zależy od jego działań, które 

przekładają się na całą społeczność szkolną. 

 

KONTEKSTY DIAGNOSTYCZNE UCZNIÓW  

ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

Choć sam autyzm znany był już od 

czasów starożytnych, to dopiero w wieku XX 

podjęto próby scharakteryzowania tych 

zaburzeń. Pojęcia autyzmu, jako jednego  

z ośmiu objawów schizofrenii, po raz 
pierwszy w 1912 roku użył szwajcarski 

psychiatra Paul Eugen Bleuler. Jednak 

dopiero w 1943 roku austriacki pediatra 

Leo Kanner opisał przypadki autyzmu dzie-

cięcego i zakwalifikował autyzm do osobnej 

jednostki diagnostycznej14. Dokładnie rok 
później jego rodak Hans Asperger omówił 

łagodniejszą formę autyzmu, spopularyzo-

waną poprzez tłumaczkę jego prac Lornę 

Wing w 1981 roku – zespół Aspergera15.  

Od tej pory wielokrotnie modyfikowano 
kryteria diagnostyczne. Dziś klinicyści po-

sługują się dwoma opracowaniami – jednym 

amerykańskim DSM-IV z 1994 roku, stwo- 

rzonym przez Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne i drugim – ICD-10, czyli 

Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją 
Chorób i Problemów Zdrowotnych, opraco-

waną przez Światową Organizację Zdrowia 

(ang. World Health Organization)16. Zabu-

rzenia ze spektrum autyzmu znajdują się 

w nich w grupie całościowych zaburzeń roz-
wojowych. 

 Obie klasyfikacje podają trzy osiowe 

objawy, zwane triadą zaburzeń autystycz-

nych17. Są to: zaburzenia w interakcjach 

społecznych, zaburzenia w komunikacji 

oraz zaburzenia ograniczone, powtarzające 
się i stereotypowe wzory zachowania, zain-
teresowań i zajęć18. 

Mając na uwadze tę specyfikę zaburzeń, 

można mieć ogólny obraz funkcjonowania 

osób z tego spektrum. Każda z nich będzie 

miała trudności we wspomnianych wcześ-
niej sferach, ale w innym zakresie. Każda 

będzie specyficzna na swój, tylko dla siebie 

właściwy sposób, a rolą nauczyciela wycho-

wawcy, będzie jak najwnikliwsze poznanie 

swojego ucznia, aby odpowiednio zaplano-

wać proces dydaktyczno-wychowawczy. 

Jak już wspominałam, kryteria diagnos-

tyczne są modyfikowane zgodnie z rozwojem 

nauki. Obecnie zakończono prace nad 
klasyfikacją DSM-V, trwają działania nad 

wdrażaniem jej w życie. Poniżej przytaczam 

kryteria spektrum autyzmu według DSM-V, 

zamieszczone na stronie:  

www.forumautyzmu.pl. 

 

DSM-V ZABURZENIE AUTYSTYCZNE  

– KRYTERIA: 

1. Klinicznie znaczące, stałe nieprawidło-

wości w obrębie komunikacji społecznej 

i interakcji: 

a) wyraźne deficyty w komunikacji wer-

balnej i niewerbalnej wykorzystywanej 

w interakcjach społecznych, 

b) brak wzajemności społecznej, 

c) nieumiejętność rozwijania i utrzymy-

wania relacji z rówieśnikami właściwej 
dla poziomu rozwoju. 

2. Ograniczone, powtarzalne wzorce zacho-

wań, zainteresowań i aktywności obja-

wiające się poprzez co najmniej dwa 

z poniższych objawów: 

a) stereotypowe zachowania motoryczne 

lub werbalne lub nietypowe zachowa-

nia sensoryczne, 

b) nadmierne przywiązanie do rutyny 
i zrytualizowanych wzorców zachowa-

nia, 

c) ograniczone zainteresowania. 

3. Objawy muszą wystąpić we wczesnym 

dzieciństwie (ale mogą nie manifestować 

się w pełni dopóki oczekiwania społeczne 

nie przekroczą ograniczonych możliwości 
dziecka)19. 

Nowością jest to, że w DSM-V dwie 

pierwsze grupy kryteriów mają zostać po-

łączone w jedną – komunikację społeczną. 

Zmianie ulega również czas, w którym 

objawy muszą się uwidocznić we wczesnym 
dzieciństwie (DSM-IV Zaburzenie autystycz-

ne przed 3. rokiem życia). 

 

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA 

UCZNIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) 

Każda osoba ze spektrum autyzmu jest 

wyjątkowa, posiada cechy indywidualne, 

sobie tylko przypisane. Każdy z elementów  

z przytoczonej wcześniej triady autystycznej 
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występuje u danej osoby w innej konfigu-

racji. W przypadku tej grupy uczniów nau-

czyciele mają do czynienia za każdym razem 

z bardzo indywidualnym zestawem cech 

osobowych. Dlatego też muszą być przygo-
towani na modyfikowanie swoich działań 

w celu uzyskania pozytywnych efektów pra-

cy z uczniem ze spektrum. 

Autyzm jest rozległym zaburzeniem roz-

wojowym o bardzo różnym natężeniu. Są 

osoby dość dobrze funkcjonujące przy 
niewielkim wsparciu otoczenia, są jednak  

i takie, które potrzebują stałego wsparcia  

w każdym aspekcie swojego funkcjo-

nowania. 

Typowe zaburzenia związane z interak-

cjami społecznymi:  

1) niezainteresowanie otoczeniem i nieświa- 
domość obecności innych ludzi – życie  

w „swoim świecie”, 

2) brak umiejętności lub znaczna nieudol-

ność w inicjacji kontaktu, 

3) niechęć do kontaktu fizycznego, 

4) niezaangażowanie w zabawy grupowe  

i związane z „przyjmowaniem ról”, 

5) trudność w rozumieniu i nazywaniu 

uczuć oraz relacji społecznych, 

6) brak potrzeby dzielenia się swoimi suk-

cesami czy zainteresowaniami lub wręcz 

przeciwnie, prowadzenia rozmowy albo 

raczej monologu tylko o tym, co dotyczy 

danej osoby. 

Zaburzenia komunikacyjne: 

1) brak potrzeby kontaktu wzrokowego, 

2) niedostosowanie mimiki a także tonu 

głosu do wypowiedzi, 

3) wykorzystywanie nielicznych gestów nie-

werbalnych, mających na celu zaspoko-

jenie własnych potrzeb, 

4) echolalia – powtarzanie tych samych 
słów lub zdań wyrwanych z kontekstu, 

często bez ich rozumienia, 

5) mówienie o sobie w 3. osobie liczby 

pojedynczej, 

6) niestosowanie zasad gramatycznych w mo-

wie, form i odmian wyrazów, 

7) trudność w werbalizacji swoich potrzeb 

lub pragnień, 

8) dosłowność w rozumieniu mowy – brak 

rozumienia metafor, ironii czy humoru.  

Objawy związane z brakiem elastyczności: 

1) ścisłe przestrzeganie rutyny i schematu, 

2) trudności z przyjmowaniem zmian, 

3) obsesyjne przywiązanie do rzeczy i ich 

uporządkowywanie, 

4) wąskie, bardzo specjalistyczne zaintere-

sowania, często związane z cyframi, sym-

bolami, 

5) stereotypie ruchowe i autostymulacje 

związane z zaburzeniami sensorycznymi: 

nadwrażliwość lub podwrażliwość doty-

kowa, słuchowa, węchowa, wzrokowa 
i czuciowa20. 

Należy podkreślić, że nie wszystkie obja-

wy i zaburzenia występują u wszystkich 

autystów i z tego też powodu trudno  

w jakikolwiek sposób ujednolicić oddziały-
wania wobec tych uczniów. Potrzeba dużej 

wnikliwości, znajomości osoby, gotowości 

na zmiany i ciągłej modyfikacji swojego war-

sztatu pracy, aby ta szczególna grupa ucz-

niów mogła nie tylko osiągnąć postępy 

w nauce, ale i zintegrować się z społecz-
nością szkolną. 

Osoby z autyzmem mogą posiadać szcze-

gólne uzdolnienia, wybitne zdolności w wąs-

kiej dziedzinie. Nazywa się je zdolnościami 

wysepkowymi. Mogą to być zdolności mu-
zyczne, matematyczne, informatyczne, plas-

tyczne21. 

Problemy w zakresie funkcjonowania 

sensorycznego bardzo często towarzyszą 

triadzie autystycznej, mocno ograniczając 

funkcjonowanie osoby z autyzmem. Osoby  
z autyzmem mają problemy z przetwarza-

niem informacji za pomocą systemów zmys-

łowych, które to prowokują zachowania 

nietypowe, często dla nas niezrozumiałe. 

Trudności te objawiają się poprzez prefe-
rencję pewnych doznań zmysłowych, np. 

silnych zapachów lub też w postaci uni-

kania pewnych bodźców, jak np. głośnych 

dźwięków, czy też obronność dotykową. 

Istotne jest, aby zdiagnozować trudności 

w  zakresie zaburzeń sensorycznych, aby 
w miarę możliwości niwelować ich skutki22. 

 

JAK STWORZYĆ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE, 

PLACÓWCE ŚRODOWISKO PRZYJAZNE 

OSOBOM Z ASD 

Edukacja włączająca staje się powoli fak-

tem, szkoły na bieżąco zmagają się z włą-

czaniem uczniów z niepełnosprawnością 

w system szkolny. Nie jest to zadanie łatwe 

ze względu na wiele różnorodnych aspektów 

z tym związanych. Nauczyciele w wielu 
przypadkach nie czują się kompetentni 

w nauczaniu i wychowywaniu uczniów ze 
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ta 

wyjątkowa grupa uczniów, jaką są ucznio-

wie z niepełnosprawnościami, a szczególnie 

ze spektrum autyzmu, wymaga dużej elas-

tyczności w podejściu nauczyciela, kreatyw-
ności, wrażliwości, empatii, pomysłowości, 

ale równocześnie poczucia humoru, dystan-

su do siebie samego oraz ciągłego dokształ-

cania się. Dostrzeżenie ucznia z autyzmem 

z  poziomu jego zasobów, a nie trudności 

i niedoskonałości, daje nauczycielom możli-
wość przewartościowania swojego podejścia, 

spojrzenia z innej perspektywy nie tylko na 

osoby niepełnosprawne, ale także na swoje 

życie i swoją pracę.  

Zadaniem szkoły, dyrektora, nauczycieli 
jest taka organizacja procesu dydaktyczno- 

-wychowawczego, aby uczeń z autyzmem 

mógł wykorzystywać maksymalnie swoje 

możliwości.  

Należy sobie zadać pytania: Czy edukacja 

ucznia ze spektrum jest możliwa w  edu-
kacji włączającej? Czy uczeń, ale i zespół 

klasowy czerpią korzyści z takiego współ-

istnienia? Czy edukacja włączająca w przy-

padku tej grupy uczniów jest właściwa i czy 

jest możliwa? Wydaje się, że w tym zakresie 
nie ma jednoznacznych odpowiedzi ze 

względu na wpływ wielu rozmaitych czyn-

ników. Szkoła jest miejscem, w którym ucz-

niowie spędzają znaczną część czasu, zatem 

zorganizowanie w każdej z nich otoczenia 

zachowującego się w sposób przyjazny au-
tystom jest ważnym zadaniem całej pla-

cówki, dyrektora, nauczycieli i w jakiś 

sposób gwarantuje sukces edukacyjny 

wszystkich podmiotów. 

Dobra współpraca z rodzicami jest szcze-
gólnie istotnym elementem, koniecznym do 

zaprojektowania odpowiedniego wsparcia 

dla ucznia na terenie szkoły. Nie jest jednak 

możliwe takie zaprojektowanie wsparcia dla 

ucznia ze spektrum autyzmu, aby odpowia-

dało ono na wszystkie potrzeby wszystkich 
osób z tą niepełnosprawnością. Zawsze jest 

to bardzo indywidualna sprawa. Należy jed-

nak pamiętać, iż każde spotkanie, szkole-

nie, które poszerza świadomość wszystkich 

pracowników szkoły w zakresie funkcjono-
wania uczniów ze spektrum autyzmu, sta-

nowi ważny krok we właściwym kierunku. 

Nauczyciele, szkoła, rodzice i inne osoby 

współuczestniczące w życiu ucznia z autyz-

mem powinni starać się zrozumieć taką 

osobę i docenić wpływ zmian w otoczeniu 

na jej funkcjonowanie. 

Pedagodzy wskazują następujące obsza-

ry, miejsca, aspekty, w których ujawniają 

się problemy uczniów z autyzmem: zorga-
nizowanie sobie pracy (czyli, co po kolei 

robić, co jest najważniejsze), zagospoda-

rowanie sobie czasu wolnego (np. przerwy), 

odpowiednie inicjowanie relacji społecz-

nych, nierozumienie norm i zasad współ-

życia, zbyt dużo bodźców i hałasu, zmiany. 

Bardzo istotne jest zatem takie zorgani-

zowanie przestrzeni szkolnej, klasowej i ta-

ka organizacja pracy na lekcji, która będzie 

mobilizowała ucznia z autyzmem do naby-

wania wiedzy i umiejętności. To, co mówi-
my, ale też w jaki sposób komunikujemy się 

(np. ton wypowiedzi), jak wyglądamy, cza-

sem nawet to, jakich zapachów używamy, 

może mieć istotny wpływ na funkcjo-

nowanie osoby z autyzmem w naszym oto-

czeniu. Te, wydawałoby się mało istotne 
aspekty, potrafią często mieć bardzo duży 

wpływ na proces edukacyjny i budowanie 

relacji. Ważne jest także to, czy jesteśmy 

otwarci na osobę z autyzmem, przewidy-

walni, konsekwentni, czy mamy poczucie 
humoru. 

W przypadku uczniów z autyzmem istot-

ne jest, aby sala lekcyjna była jasna, nie 

generowała zbyt wielu bodźców rozprasza-

jących uwagę, aby światło było jak najbar-

dziej naturalne, a miejsce siedzenia dawało 
komfort kontaktu z nauczycielem. Bardzo 

wiele trudności sprawia uczniom z autyz-

mem nawiązywanie relacji społecznych. 

Ważnym zadaniem nauczyciela jest dostrze-

ganie problemów swoich uczniów w tym 
zakresie i próba ich niwelowania, w takim 

stopniu, w jakim jest to możliwe. 

Dostosowanie otoczenia powoduje, że 

uczeń czuje się bezpiecznie, co przekłada się 

na jego funkcjonowanie w szkole i nabywa-

nie wiedzy. Otoczenie przyjazne dla osób 

z autyzmem to również: jasne, znane i czy-

telne zasady oraz normy, wsparcie wizualne 
w postaci zdjęć, planów oraz działania 

w kierunku niezależności uczniów, unikanie 

nagłych zmian23.   

Podczas projektowania i realizowania 

edukacji osób z autyzmem nauczyciele po-

winni pamiętać o poniższych wskazówkach: 

● staraj się zapewnić stałe, przewidywalne 

środowisko, zminimalizuj występowanie 
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zmian, unikaj niespodzianek, zapowiadaj 

zmiany,  

● opracuj pomoc w tym zakresie dla swo-

jego ucznia (notatki, zapisy, organizatory, 

pomoce wizualne, dzielenie materiału na 

części, podkreślanie najistotniejszych 

elementów w tekście), 

● zorganizuj miejsce, gdzie uczeń będzie 

mógł „odciąć się” od nadmiaru bodźców  

– „bezpieczne miejsce”, 

● używaj języka zrozumiałego dla osoby 
z  autyzmem, bez przenośni, elementów 

abstrakcyjnych, dwuznaczności, mów 

jasno, zwięźle, wyraźnie, 

● odpowiednio posadź ucznia w klasie, tak 

aby mógł mieć kontakt z nauczycielem 

i kieruj do niego polecenia, 

● obserwuj, czy natężenie bodźców wzro-

kowych, słuchowych, zapachowych nie 

jest zbyt duże, 

● zadbaj, aby uczeń został wybrany do zes-

połu, grupy (wykorzystaj jego szczególne 

zainteresowania w pracy grupowej), 

● indywidualizuj nauczanie, wzmacniaj, 
chwal, powtarzaj materiał, jeśli jest taka 

potrzeba, 

● bądź czujny na zachowania ucznia, które 

mogą wskazywać na jakiś problem, 

● naucz ucznia, jak bronić się przed prze-

śladowcami, 

● kontaktuj się często z jego domem ro-

dzinnym, w celu ujednolicenia oddzia-

ływań24. 

Jak mówiła i pisała Maria Grzegorzew-

ska25, jedna z prekursorek pedagogiki spec-
jalnej w Polsce, każdy uczeń ma swoje moc-

ne i słabe strony, a zadaniem nauczyciela 

jest wyłuskanie tych mocnych i bazowanie 

na nich w swojej pracy. To nauczyciel jest 

najważniejszą osobą, która może zarówno 
zachęcić ucznia do pracy i rozwoju, jak 

i zniweczyć jego wysiłki i chęci.  

Aneta Żurek 
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PUBLICZNA  BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA  RODN  „WOM”  W  CZĘSTOCHOWIE 
 

Renata Lipniewska 
wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

NOWE  FORMY  WSPARCIA 

W  PUBLICZNEJ  BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ 

RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE 

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA 

Od września 2015 r. Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstocho- 

wie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny 

dostęp do wybranych publikacji elektronicz-

nych na platformie IBUK LIBRA – jednej 
z największych wypożyczalni ebooków i audio-

booków w Polsce. 

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elek-

tronicznych książek, w większości z zakresu 

pedagogiki, psychologii, metodyki naucza-

nia. 

Korzystanie z tych publikacji możliwe 

jest na każdym urządzeniu (komputer, tab-

let, laptop, smartfon) przez całą dobę. 

Dostęp do elektronicznego zbioru może 

posiadać każdy zapisany do naszej biblio-
teki czytelnik, który otrzyma w bibliotece 

swój osobisty PIN (kod aktywacyjny) i za-

loguje się na platformie IBUK LIBRA 

http://libra.ibuk.pl. PIN jest ważny do 

7.09.2016 r. 

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy: 

● Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

RODN „WOM” w Częstochowie,  

tel. 34 3612874 

● Filii w Kłobucku, tel. 34 317 33 69 

● Filii w Lelowie, tel. 34 355 00 99 

● Filii w Lublińcu, tel. 34 351 17 98 

● Filii w Myszkowie, tel. 34 313 44 94 

NOWA OFERTA ZAJĘĆ PROMUJĄCYCH EDUKA-

CJĘ CZYTELNICZĄ I MEDIALNĄ W ROKU SZKOL-

NYM 2015/2016 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN 

„WOM” w Częstochowie zaprasza nauczy-

cieli i uczniów wszystkich typów szkół i po-
ziomów kształcenia na zajęcia promujące 

edukację czytelniczą i medialną. W naszej 

ofercie znajdują się zajęcia z zakresu czy-

telnictwa, biblioterapii, bezpieczeństwa w sie-

ci oraz warsztatu informacyjno-bibliogra-

ficznego: 

● zajęcia odbywają się w czwartki od 900 do 

1130; niektóre zajęcia ze względu na 

indywidualne zapotrzebowanie szkół lub 
wymogi lokalowe mogą się odbywać 

w inne dni tygodnia; 

● zajęcia na terenie placówek oświatowych 

odbywają się we wszystkie dni tygodnia 
(dotyczy spotkań w przedszkolach i pro-

jektów edukacyjnych); 

● zajęcia dla przedszkolaków trwają 60 min, 

a dla uczniów wszystkich typów szkół 
90 min (czas trwania zajęć nie dotyczy 

projektów edukacyjnych); 

● istnieje możliwość prowadzenia zajęć na 
terenie placówek przedszkolnych; 

● rezerwacji dokonujemy do wyczerpania 

wolnych terminów; 

● zastrzegamy sobie prawo przełożenia lub 

odwołania zajęć z ważnych przyczyn 

służbowych; 
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● ustalenie terminu i tematu zajęć odbywa 

się telefonicznie i jest potwierdzane 

najpóźniej w ciągu dwóch tygodni drogą 

elektroniczną poprzez wypełnienie karty 

zgłoszenia; 

● brak elektronicznego potwierdzenia re-

zerwacji w wyznaczonym czasie oznacza 

rezygnację z zarezerwowanego terminu 

zajęć; 

● w przypadku odwołania zajęć przez przed-

szkole lub szkołę prosimy o informację 

telefoniczną; 

● grupa uczniów uczestniczących w zaję-

ciach nie powinna przekraczać: 

– 25 osób, jeśli jest to lekcja biblio-

teczna, 

– 30 osób, jeżeli jest to zapoznanie ze 

specyfiką pracy biblioteki, 

 – 15 osób, jeśli są to zajęcia z elemen-

tami biblioterapii; 

● w trosce o zaspokojenie potrzeb wszyst-

kich uczestników, a także o jak najlepsze 

i najpełniejsze przygotowanie się biblio-

tekarzy do zajęć, prosimy przy rezer-
wowaniu terminu o stosowną informację, 

jeśli w grupie uczniów znajdują się dzieci 

z dysfunkcjami; 

● wydajemy zaświadczenia potwierdzające 

udział nauczyciela i uczniów w zajęciach 

przeprowadzonych przez pracowników 

naszej biblioteki. 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ PROMUJĄCYCH EDUKACJĘ 

CZYTELNICZĄ I MEDIALNĄ W ROKU SZKOLNYM 

2015/2016 

Dla dzieci  
w wieku przedszkolnym: 

(do realizacji w Publicznej Bibliotece 
Pedagogicznej) 

● Spotkanie z bajką – zabawy literackie 

z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

● Kolorowa biblioteka. 

(do realizacji w przedszkolach lub w Pub-

licznej Bibliotece Pedagogicznej) 

 dla dzieci młodszych 

– Bohaterowie naszych bajek. 

– Poznajemy przygody Calineczki. 

 dla dzieci starszych 

 – Legenda o żywej wodzie, czyli Góra 

Ślęża na mapie i w legendzie. 

 – Częstochowa w książkach i albu-

mach. 

 – Encyklopedia od A do Z. 

Dla uczniów  

klas I–III szkoły podstawowej: 

● Od jesieni do lata – poznawanie świata. 

Pory roku w różnych odsłonach. 

● Nasza ojczyzna – stolice Polski i symbole 

narodowe. 

● Gdy przychodzi Pani Złość – co robić? 

(zajęcia z elementami biblioterapii) 

 

Dla uczniów  

klas IV–VI szkoły podstawowej: 

● Argument siły czy siła argumentu? – o ag-

resji i przemocy w szkole. 

● Każda decyzja ma swoje konsekwencje 

(uczeń wobec zagrożeń). 

● W bibliotece… po angielsku – zajęcia wy-

łącznie dla klasy VI. 

● Reklama jako forma komunikatu. 

● Uczmy się tolerancji. 

● Z „Panem Tadeuszem” po bibliotece. 

 

Dla uczniów gimnazjum: 

● Edukacja dziennikarska – cykl zajęć pt. 

„Tworzymy gazetkę szkolną”. 

(do wyboru cały cykl lub poszczególne 

tematy) 

1. Prasa – medium znane od wieków. 

2. Gazetka szkolna – co to takiego? 

3. Dziennikarskie formy wypowiedzi. 

4. Technika wydawnicza. 

● Edukacja filmowa – cykl zajęć pt. 

„Sztuka filmowa wczoraj i dziś”. 

(do wyboru cały cykl lub poszczególne 

tematy) 

1. Podróż w świat filmu, czyli krótka his-

toria filmu. 

2. Język filmu. 

3. Scenariusz filmowy i scenopis. 

4. Wielcy twórcy filmu. 

5. Literatura na ekranie – o ekranizac-

jach i adaptacjach filmowych. 

● Edukacja teatralna – cykl zajęć pt. „Teat-

ralne ABC – teatr uczy, bawi, wychowuje”. 

(do wyboru cały cykl lub poszczególne 

tematy) 

1. Co to jest teatr? – teatr i jego dzieje. 

2. Scenariusz teatralny, czyli jak 

opowiadać historie w teatrze. 

3. Uczeń na scenie – elementy 

teatroterapii, dramy, pantomimy. 

● Jak szukać, żeby znaleźć? – tradycyjne 
i nowoczesne źródła informacji. 

● W świecie współczesnej reklamy. 
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DLA UCZNIÓW RÓŻNYCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA 

(DO GIMNAZJUM WŁĄCZNIE): 

Jak być bezpiecznym w sieci? 

Zajęcia na temat bezpieczeństwa w In-

ternecie. Oferta dotyczy uczniów w wieku od 
5 do 15 lat. Głównym celem zajęć jest po-

kazanie użytkownikom Internetu zagrożeń 

czyhających w sieci oraz uświadomienie, 

w jaki sposób ich unikać i jak sobie z nimi 

radzić. Zajęcia dostosowane będą do po-

trzeb różnych grup wiekowych: przedszko-
laków, uczniów klas I–III i IV–VI szkół pod-

stawowych oraz gimnazjalistów. 

 

Zajęcia z elementami  

biblioterapii i arteterapii: 

● Samoluba nikt nie lubi – zajęcia skie-

rowane do dzieci w wieku przedszkol-

nym. 

● „W krainie smoków”, czyli jak radzić 

sobie ze złością – zajęcia skierowane do 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 

uczniów klasy I szkoły podstawowej. 

● Pokonaj niepowodzenia w szkole – zajęcia 

skierowane do uczniów klasy I szkoły 

podstawowej. 

● Gdy przychodzi Pani Złość – co robić?  

– zajęcia skierowane do uczniów klasy I 

szkoły podstawowej. 

● Strach ma wielkie oczy! – zajęcia skie-

rowane do uczniów klas I–III szkoły pod-

stawowej. 

● Każdy z nas jest inny – zajęcia skie-
rowane do uczniów klas I–III szkoły pod-

stawowej. 

● Nowy wśród nas – zajęcia skierowane do 
uczniów klas I–IV szkoły podstawowej. 

● Kto czyta książki, żyje podwójnie – za-

jęcia skierowane do uczniów szkoły pod-

stawowej (z elementami plastycznymi). 

● Magiczna siła przyjaźni – zajęcia skiero-

wane do uczniów klas V szkoły podsta-

wowej. 

● Kompleksy – co to takiego? – zajęcia 

skierowane do uczniów klas VI szkoły 

podstawowej. 

● Marzenia do spełnienia – zajęcia skiero-

wane do uczniów klas V–VI szkoły pod-

stawowej. 

● Recepta na uśmiech – zajęcia skierowane 

do uczniów klasy VI oraz do uczniów 

gimnazjum. 

● Bądź asertywny! – przeciwdziałaj agresji 

i przemocy – zajęcia skierowane do ucz-

niów klas I–III, IV–VI szkoły podstawowej, 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

● Podróż ku wartościom (piękno, odwaga, 

szczęście, solidarność, szacunek) – zaję-

cia przeznaczone dla uczniów klasy VI 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

● Dopalacze mogą Cię wypalić! – zajęcia na 

temat przeciwdziałania narkotykom i sub-

stancjom psychoaktywnym, skierowane 
do uczniów gimnazjum (z elementami 

plastycznymi). 

 

Dla uczniów  
szkół ponadgimnazjalnych: 

Bibliografia załącznikowa – zasady przy-

gotowania. 

● Warsztat informacyjny Publicznej Biblio-

teki Pedagogicznej RODN „WOM” w Czę-

stochowie. 

● Wykorzystanie baz bibliotek naukowych 

w celu przygotowania się do matury  

– przeszukiwanie katalogów i porządko-

wanie materiałów. 

 

Dla wszystkich zainteresowanych: 

Nauczycieli i uczniów wszystkich typów 

szkół zapraszamy także do udziału w spot-

kaniach mających na celu poznanie spe-

cyfiki pracy poszczególnych działów biblio-

teki pedagogicznej oraz zasad korzystania 
z  jej zbiorów i usług. Spotkania te mogą 

odbywać się w poniedziałki, wtorki, środy 

i  piątki od 1130 do 1430. Czas trwania: 

45 minut. Prosimy o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny w celu uzgodnienia terminu. 

 

W celu ustalenia terminu i tematu 

zajęć prosimy o kontakt z: 

● Beatą Raczyńską,  

e-mail: raczynska@womczest.edu.pl 

● Joanną Resakowską,  
e-mail: resakowska@womczest.edu.pl 

● Aliną Tyś,  

e-mail: tys@womczest.edu.pl 

Telefon kontaktowy: 34 361 28 74. 

Serdecznie zapraszamy 

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

RODN „WOM” w Częstochowie 
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Izabela Bajor 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

NARODOWE  CZYTANIE  2015 

–   WARSZAWA  W  „LALCE”,  

CZĘSTOCHOWA  W  CZASACH  „LALKI” 

–   RELACJA  ZE  SPOTKANIA 

września 2015 r. odbyła się w całej 

Polsce kolejna, czwarta już, edycja 

akcji Narodowe Czytanie, zainicjowa-
na w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypos-

politej Polskiej. Tegoroczna edycja narodo-

wego czytania dzieł polskich w przestrzeni 

publicznej odbyła się pod Honorowym Pa-

tronatem Pary Prezydenckiej. „Podstawo-

wym celem przedsięwzięcia jest populary-
zacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bo-

gactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości 

o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 

wspólnej tożsamości”1.  

Po Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, 

dziełach Aleksandra Fredry, Trylogii Hen-
ryka Sienkiewicza przyszła kolej na Lalkę 

Bolesława Prusa. 

 

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie spot-

kanie czytelnicze Warszawa w „Lalce”, 
Częstochowa w czasach „Lalki”, zorga-

nizowane przez Publiczną Bibliotekę Peda-
gogiczną RODN „WOM” w ramach ogólno-

polskiej akcji Narodowe Czytanie 2015 

odbyło się 4 września 2015 r. Punktualnie 

o godz. 1200 aulę Forum ośrodka zapełnili 

uczniowie i nauczyciele częstochowskich 
szkół gimnazjalnych i licealnych. 

 
Uczestnicy spotkania. 

Fot. I. Bajor 

Fragmenty Lalki Bolesława Prusa czytali 

członkowie Grupy Pod Wiszącym Kotem, 

koła teatralnego działającego w VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 

w Częstochowie pod kierunkiem Beaty Gen-
dek-Barhoumi.  

 
Członkowie Grupy Pod Wiszącym Kotem. 

Fot. I. Bajor 

Spotkanie wzbogacono prezentacją urok-

liwych zdjęć ukazujących Warszawę w cza-
sach Lalki. Atrakcyjnym dodatkiem było 

wysłuchanie nagrania Jacka Kaczmarskiego 
Lalka, czyli polski pozytywizm. 

Całości dopełniła barwna opowieść 

dr. Juliusza Sętowskiego z Ośrodka Doku-

5 
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mentacji Dziejów Częstochowy o Częstocho-

wie końca XIX w. 

 
Prelegent dr Juliusz Sętowski. 

Fot. M. Błoch 

Z okazji przedsięwzięcia biblioteka otrzy-

mała okolicznościową pieczęć do składania 

pamiątkowego stempla na przyniesionych 
przez uczestników akcji egzemplarzach Lal-
ki Bolesława Prusa. 

Na zakończenie organizatorzy wręczyli 
gościom okazjonalne dyplomy.  

Izabela Bajor 

 

 

Przypisy: 

1 http://www.prezydent.pl/kancelaria/ 
narodowe-czytanie/trylogia/o-projekcie/,  
[dostęp 17.09.2015]. 

 

 

 

 

Anna Hiller 
Jolanta Janicka 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

XIV   OGÓLNOPOLSKI  

TYDZIEŃ  CZYTANIA  DZIECIOM  

W  PBP   RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE 

XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czy-
tania Dzieciom wzięło udział 166 

osób. Każde spotkanie rozpoczy-
nało wspólne recytowanie Lokomotywy 

Juliana Tuwima. 

30 maja 2015 r., podczas Nocy Bibliotek, 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN 
„WOM” w Częstochowie zainaugurowała XIV 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

Podczas wieczorno-nocno-DUCHowej uczty 

czytelniczej można było skorzystać z wielu 

atrakcji, które w tym wyjątkowym dniu 
(nocy) oferowała biblioteka.  

Kolejne spotkanie w ramach OTCD od-

było się 1 czerwca, w Dzień Dziecka i zos-

tało zdominowane przez zajęcia literacko- 
-plastyczne Łamigłówki dla mądrej główki 
oparte na książce Sally Hewitt Jak działa 
mózg? z serii Moje ciało. Uczestnicy spot-

kania sprawdzali wrażliwość swoich zmys-

łów, rozpoznając smaki, zapachy, kształty, 

dźwięki. Dowiedzieli się również, jak jest 

zbudowany mózg i jakie ma funkcje. 
Rozwiązywali zagadki i łamigłówki, wyjaś-

niali zjawisko złudzenia optycznego. Bawili 

się, wykorzystując aplikację Chromville na 

tabletach. Na koniec sprawdzili zdobytą 

wiedzę podczas multimedialnego quizu Ka-
hoot. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 

upominki – zakładki do książek i balony. 

2 czerwca na spotkanie z młodymi 

czytelnikami przybyły przedstawicielki czte-

rech pokoleń harcerek: druhna harcmist-

rzyni Halina Pałka, druhna harcmistrzyni 
Anna Dymek, drużynowa druhna Weronika 

Ostrowska i najmłodsza, reprezentująca 

zuchy, Matylda Szymczyk. Z tej okazji dzieci 

usiadły w kręgu przy symbolicznym ognis-

ku. Uczestnicy spotkania spędzili czas przy 
harcerskich gawędach, zabawach i pląsach. 

Poznali symbolikę umundurowania harce-

rza, trochę historii oraz zasady, jakimi kie-

ruje się harcerz w życiu. Zaproszeni goście 
czytali dzieciom fragmenty książki Czarne 

W 
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stopy Seweryny Szmaglewskiej, komentując 

i objaśniając opisane przygody bohaterów. 

Uczestnicy dowiedzieli się, co to jest gawęda 
harcerska i usłyszeli dwie z nich: Wyprawa 
zuchów Julii Zając oraz Gawędę o praw-
dziwym zuchu Anety Wasilewskiej. Spot-

kanie zakończyła wspólna fotografia. Mamy 
nadzieję, że było ono zachętą nie tylko do 

czytania książek, ale też wstąpienia w sze-

regi zuchów i harcerzy.  

 
Cztery pokolenia harcerek  

opowiadają o tradycjach ZHP 

Kolejne zajęcia w ramach Ogólnopol-

skiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyły 

się 3 czerwca. Zaproszeni uczniowie wraz ze 

swoimi nauczycielami wzięli udział w zaję-
ciach z elementami biblioterapii Zapra-

szamy radość, ujarzmiamy złość. Wiersz 

Doroty Gellner Zły humorek był pretekstem 

do rozmowy o odczuwanych emocjach i ich 

okazywaniu w różnych sytuacjach życio-

wych. Dzieci rysowały swoje portrety za-
tytułowane Tak wyglądam, gdy jestem zły. 

Wykorzystując kostkę emocji, uczniowie 

mieli za zadanie opisać, kiedy są weseli, 
radośni, smutni, przerażeni, zawstydzeni, 

źli, zdziwieni itp. Następnie w grupach stwo-

rzyli obrazy przedstawiające Złość – stwo-

rzenie wielce złośliwe, dokuczliwe i trudne 

do opanowania.  

 
Portret złości 

Dzieci wymieniały się pomysłami na wal-

kę z napadami złości i sposobami na jej 

ujarzmienie oraz opanowywanie negatyw-
nych emocji. Pomogła im w tym Instrukcja 
obsługi Złości – fragment książki Smok 
Lubomił i tajemnice złości Wojciecha Kołysz-

ki.  

 
Jak wygląda złość? 

Grupowe tworzenie wizerunku Pani Złości 

Stwierdziły, że nie należy tłumić w sobie 
emocji, ale też uwidaczniać je tak, by nie 

robić nikomu krzywdy. Lepiej jest być 

radosnym i uśmiechniętym niż smutnym 

i skwaszonym. Mottem spotkania stały się 
słowa Traktuj innych tak, jak Ty chciałbyś 
być traktowany. 

 
Uczestnicy słuchają „Instrukcji obsługi złości” 

Wszystkim, którzy wzięli aktywny udział 

w spotkaniach serdecznie dziękujemy i za-

praszamy do Publicznej Biblioteki Peda-
gogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 

przez cały rok, a szczególnie na kolejny, 

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

Fot. Jolanta Janicka 

Anna Hiller 

Jolanta Janicka 
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Aneta Słowińska 
Artemia Bańkowska-Doros 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie 
Centrum Informacji Zawodowej  

NOWE  PODEJŚCIE  DO  DORADZTWA 

EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 

W  CZĘSTOCHOWIE 

rudno nie zgodzić się z twierdzeniem, 

że wybór drogi edukacyjno-zawodowej 

jest jedną z najważniejszych decyzji 

w naszym życiu. Pierwsze decyzje w tym 
zakresie podejmujemy, mając kilkanaście 

lat i – zważywszy, że sytuacja na rynku 

pracy nie jest łatwa i podlega nieustannym 

zmianom – pomoc fachowców w tym za-

kresie wydaje się ogromnie potrzebna czy 
wręcz niezbędna. Powstają nowe zawody 

i specjalności, pojawiają się nowe możliwoś-

ci, stawiane są nowe wymagania. Aby od-

naleźć swoje miejsce w świecie pracy, wielu 

młodych ludzi potrzebuje szeroko zakrojonej 

pomocy. 

Młodzież naszego miasta znajduje się 

w tym względzie w dobrej sytuacji, może 

bowiem korzystać z bezpłatnej pomocy 

specjalistów. Od 1996 roku w Częstochowie 

działa Centrum Informacji Zawodowej – Spe-
cjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Peda-

gogiczna (obecnie funkcjonujące w struk-

turach Zespołu Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznych). Od samego początku pracu-

jący w nim doradcy służą pomocą uczniom 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w planowaniu kariery 

edukacyjno-zawodowej. Spotkania dla ucz-

niów odbywają się nie tylko na terenie pla-

cówki, znajdującej się przy ul. Legionów, ale 

również bezpośrednio w szkołach. Trendem 
ostatnich kilku lat jest przenoszenie do-

radztwa „bliżej ucznia” oraz coraz bogatsza 

oferta proponowanych form pomocy. Doty-

czy ona nie tylko samych uczniów, ale 

również ich rodziców oraz wychowawców 

i nauczycieli. 

W bieżącym roku szkolnym wszystkie 

działania zostaną ujęte w spójny system, co 
pozwoli na pełniejsze realizowanie potrzeb 

mieszkańców naszego miasta w tym zakre-

sie. System doradztwa edukacyjno-zawodo-

wego zakłada bowiem bardziej intensywną 

pracę na terenie szkół, zarówno z uczniami, 
jak i z ich rodzicami. Każda szkoła we 

współpracy z koordynatorami z CIZ stworzy 

własny wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego (WSDZ) do zrealizowania w da-

nym roku szkolnym. W jego realizację 

zaangażowani będą nie tylko specjaliści 
z zewnątrz, ale również nauczyciele z danej 

szkoły, a nawet rodzice. Zaangażowani zos-

tali doradcy zawodowi – nauczyciele często-

chowskich szkół, którzy kilka lat temu 

z inicjatywy Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta ukończyli studia podyplomowe z do-

radztwa zawodowego. Teraz będą oni mieli 

okazję wykorzystać nabytą wiedzę i umie-

jętności w praktyce. Ich niewątpliwym atu-

tem jest znajomość środowiska danej szkoły 

oraz samych uczniów. To oni znają najlepiej 
specyficzne potrzeby młodzieży w swojej 

szkole i będą stanowić dla pracowników CIZ 

nieocenioną pomoc. Z kolei specjaliści z CIZ 

mają do zaoferowania swoje wieloletnie 

doświadczenie w tym zakresie i mogą służyć 
wsparciem merytorycznym. System zakłada 

systematyczną, ścisłą współpracę pomiędzy 

szkolnymi doradcami zawodowymi a specja-

listami z CIZ tak, aby działania podejmo-

wane przez poszczególnych realizatorów 

T 
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WSDZ nie powielały się, ale uzupełniały. Na 

koniec roku szkolnego zadania zrealizowane 

w poszczególnych szkołach będą poddawane 

ewaluacji, a płynące z niej wnioski posłużą 

do dalszego doskonalenia systemu. Spraw-
ne funkcjonowanie systemu doradztwa 

przyniesie korzyści wszystkim zaangażo-

wanym stronom, a w perspektywie zyska na 

tym miasto, gdyż efektywne doradztwo za-

wodowe oznacza mniej przypadkowych wy-

borów zawodowych, a co za tym idzie  
– mniej sfrustrowanych bezrobotnych. 

Kształcenie fachowców będzie się odbywało 

w oparciu o realia lokalnego, ogólnokrajo-

wego, a nawet europejskiego rynku pracy. 

W tym miejscu może zrodzić się pytanie, 
czy doradztwo zawodowe jest potrzebne już 

w szkole podstawowej. Aby podjąć decyzję 

o wyborze zawodu, niezbędna jest wiedza 

o samym sobie – o swoich zainteresowa-

niach, pasjach, uzdolnieniach, ale również 

o tym, czego chcielibyśmy uniknąć, do cze-
go się nie nadajemy, co do nas nie pasuje. 

Takiej wiedzy nie zdobywa się jednorazowo, 

lecz wymaga ona wielu lat doświadczeń. 

Ważne, żeby obserwować samego siebie 

w różnych sytuacjach, rozwijać się, pielęg-
nować talenty, a to wymaga czasu. Okres 

nauki w szkole podstawowej to dobry mo-

ment, aby zacząć myśleć o sobie w kon-

tekście zawodu i pracy, nawet jeśli doko-

nuje się to przede wszystkim w formie za-

bawowej. To także dobry czas dla rodziców, 
aby w świadomy sposób pomogli swoim 

dzieciom w poznawaniu samych siebie 

i wspierali je w rozwijaniu zainteresowań 

oraz nabywaniu umiejętności przydatnych 

w przyszłym życiu zawodowym. 

Uczniowie gimnazjum muszą dokonać 

wyboru konkretnego kierunku dalszego 

kształcenia (dla wielu z nich jest to rów-

noznaczne z wyborem zawodu), stąd praca 

z nimi przybiera na intensywności i odbywa 

się zarówno w formie zajęć grupowych, jak 
i indywidualnych spotkań z doradcami za-

wodowymi. 

W liceach ogólnokształcących uczniowie 

stoją przed wyborem kierunku studiów oraz 

uczelni wyższej; swoje możliwości, predys-
pozycje i marzenia muszą skonfrontować 

z realiami rynku pracy. 

Po co jednak doradztwo zawodowe ma 

być prowadzone także w technikum i zasad-

niczej szkole zawodowej? Przecież uczniowie 

tych szkół dokonali już wyboru kierunku 

kształcenia; wybrali zawód. Doradztwo za-

wodowe na tym etapie edukacyjnym obej-

muje nie tylko poznanie siebie, własnych 

preferencji i predyspozycji, swoich mocnych 

i słabych stron, ale także wiele zagadnień 
związanych z poruszaniem się po rynku 

pracy i kontaktem z pracodawcą. Pamię-

tajmy również, że nie wszyscy uczniowie 

chcą w przyszłości wykonywać zawód, któ-

rego się uczą (choć to już temat na odrębny 

artykuł). Duży nacisk jest kładziony na 
wyposażenie ich w umiejętność autopre-

zentacji i poznanie sposobów poszukiwania 

pracy. W dobie dużej konkurencji są to 

umiejętności kluczowe.  

Współczesny rynek pracy rządzi się in-
nymi prawami niż kilkadziesiąt czy nawet 

kilkanaście lat temu. Ludzie w ciągu całej 

swojej kariery zawodowej będą musieli, 

bądź chcieli, przekwalifikowywać się kilka-

krotnie. Ważne więc, aby nie robili tego „po 

omacku”, lecz z pełną świadomością praw 
rządzących rynkiem pracy, ze znajomością 

siebie i swoich predyspozycji. 

Żyjemy w czasach, w których praca za 

granicą staje się rozwiązaniem coraz 

powszechniejszym i rolą doradców jest także 
pomaganie uczniom w odnalezieniu się 

w realiach zagranicznych rynków pracy oraz 

poznaniu zasad, które pozwolą im na 

uniknięcie wielu pułapek i zagrożeń z tym 

związanych. 

Niniejszy artykuł prezentuje jedynie skró-
towo założenia systemu doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego dla młodzieży. Ogrom 

zadań i odpowiedzialności za naszą mło-

dzież skłonił nas właśnie do zintensyfiko-

wania pracy i stworzenia spójnego systemu 
doradztwa zawodowego, opartego na zaso-

bach specjalistów i osób pracujących na co 

dzień w szkołach. Chcemy, aby doradztwo 

było też obecne na lekcjach w ramach zajęć 

dydaktycznych. Kto lepiej przybliży uczniom 

zawód trenera personalnego niż nauczyciel 
wychowania fizycznego? Kto lepiej przed-

stawi zastosowanie matematyki w różnych 

dziedzinach życia zawodowego niż nauczy-

ciel tego przedmiotu? Z kolei rodzice mogą 

włączyć się w przeprowadzenie ciekawych 
lekcji wychowawczych, prezentując plusy 

i minusy wykonywanego przez siebie zawo-

du. Aby dokonać trafnych wyborów zawo-

dowych, uczniowie potrzebują poznać za-

wody, zakłady pracy i wykonywane w nich 

czynności. Dzięki stworzeniu omawianego 
systemu będzie się to mogło odbywać w ra-
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mach zajęć szkolnych i będzie należycie 

koordynowane. 

Stworzenie tego systemu nie byłoby 

możliwe bez pomocy Urzędu Miasta oraz 

poszczególnych szkół. W tym miejscu należy 
się podziękowanie dyrektorom oraz peda-

gogom szkolnym, którzy od samego począt-

ku chętnie włączają się w działania po-

dejmowane przez Centrum Informacji Za-

wodowej. Częstochowa może pochwalić się 

tym, że wyprzedziła działania MEN, gdyż od 
lat sprawnie działa tu doradztwo eduka-

cyjno-zawodowe obejmujące wszystkie szko-

ły publiczne, a teraz jego funkcjonowanie 

zostanie jeszcze udoskonalone. 

Mamy nadzieję, że do współpracy włączą 
się także lokalni pracodawcy. Zależy nam 

na tym, aby przybliżyć uczniom konkretne 

zawody, realia związane z funkcjonowaniem 

firm i zakładów pracy. Dzięki temu będą oni 

mogli w przyszłości zyskać pracowników 

faktycznie zainteresowanych swoim zawo-

dem, a co za tym idzie – wykazujących 

motywację do ciągłego doskonalenia włas-

nych umiejętności zawodowych. 

We wrześniu bieżącego roku odbyła się 

konferencja inauguracyjna, której celem 

było przybliżenie nowego systemu doradz-

twa edukacyjno-zawodowego w naszym 

mieście. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 

samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, pe-
dagodzy oraz doradcy zawodowi. Materiały 

z konferencji są dostępne na stronie inter-

netowej Centrum Informacji Zawodowej 

w Częstochowie pod adresem:  

zppp.ids.czest.pl/publikacje-pracownikow/ 

Aneta Słowińska 

Artemia Bańkowska-Doros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Tubielewicz 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 

w Częstochowie 

URAZY  POWSTAŁE  WSKUTEK  

DOŚWIADCZANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE  

I  ICH  PSYCHOLOGICZNE  KONSEKWENCJE  

DLA  ROZWOJU  DZIECKA

artykule tym została zawarta ana-
liza zaburzeń w rozwoju dziecka 

powstałych wskutek doznawania 

przemocy (fizycznej, psychicznej lub seksu-

alnej) w rodzinie. Nie chodzi tu o jednora-

zowe akty, lecz o stałą formę funkcjonującej 
w ten sposób rodziny. 

Doświadczanie urazu przez dziecko kształ-

tuje jego osobowość, a raczej ją zniekształ-

ca. Staje ono przed zadaniem adaptacji do 

sytuacji. Jest to szczególnie dramatyczne 
w sytuacji doświadczania przemocy. 

Nawet wtedy dziecko musi znaleźć spo-

sób na zachowanie zaufania do rodziców, 

poczucia bezpieczeństwa i poczucia kontroli 

(w sytuacji, która jest ich odwrotnością). 

W patologicznym środowisku rodzinnym 

władza rodzicielska jest arbitralna, ka-

pryśna i absolutna. 

W 
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Narzucane zasady są niekonsekwentne, 

sprzeczne lub rażąco niesprawiedliwe. Ofia-

ry często przypominają sobie, że najbardziej 

przerażała je nieprzewidywalność przemocy. 

Nie mogąc znaleźć żadnego sposobu na 
uniknięcie zła, dziecko uczy się przechodzić 

na pozycję całkowitego poddania. Przysto-

sowanie się do atmosfery stałego zagrożenia 

wymaga nieprzerwanej czujności. Kiedy mal-

tretowane dziecko dostrzega sygnał niebez-

pieczeństwa jego obrona polega albo na uni-
kaniu prześladowcy albo na próbach jego 

ułagodzenia. 

Choć więc znajduje się w stanie ciągłego 

pobudzenia, musi jednocześnie zachowywać 

się cicho i spokojnie – nie zdradzając 
wewnętrznego niepokoju. Powoduje to stan 

– kipiący od środka – „zamrożonej czuj-

ności”. 

Jeżeli ucieczka jest niemożliwa dzieci 

próbują udobruchać prześladowcę, demon-

strując automatyczne posłuszeństwo. I tak 
z jednej strony doświadczają one bezrad-

ności i daremności wszelkiego oporu. Z dru-

giej – udowadniają lojalność i posłu-

szeństwo. Ich wysiłki, aby osiągnąć kontrolę 

nad tą sytuacją mają jedyny możliwy dla 
nich scenariusz „próbuję zachowywać się 

grzecznie”. 

Sytuacje przemocy budzą przerażenie 

i wywołują nawyk automatycznego posłu-

szeństwa. Natomiast izolacja, skrytość 

i zdrada uniemożliwiają dziecku nawiązywa-
nie innych relacji społecznych (które mog-

łyby mu zapewnić obronę). Zazwyczaj bo-

wiem dzieje się tak, że rodziny, w których 

panuje przemoc są odizolowane społecznie 

(najczęściej wymusza tę izolację prześladow-
ca, który pragnie w ten sposób zachować 

tajemnicę i kontrolować innych członków 

rodziny). 

W atmosferze głęboko zaburzonych re-

lacji dziecko musi poradzić sobie z kolej-

nymi stadiami rozwojowymi. Ma przed sobą 
zadanie wykształcenia pierwotnego przy-

wiązania w stosunku do opiekunów, którzy 

są niebezpieczni lub je zaniedbują. Musi 

znaleźć sposób na to, aby wypracować po-

czucie podstawowego zaufania i bezpieczeń-
stwa, znajdując się we władzy ludzi, którzy 

zaufania godni nie są i sami stanowią źródło 

zagrożenia. Musi rozwinąć poczucie włas-

nego „ja” w relacji z innymi, którzy są 

bezradni, obojętni lub okrutni. 

Musi zdobyć umiejętność regulowania 

funkcji cielesnych w środowisku, gdzie jego 

ciało pozostaje do dyspozycji innych osób, 

a także umiejętność pocieszania siebie w oto-

czeniu, które nie dostarcza żadnego uspo-
kojenia. Musi nauczyć się podejmować ini-

cjatywę w środowisku, które wymaga od 

niego całkowitego podporządkowania się 

woli prześladowcy. I wreszcie, musi rozwi-

nąć zdolność do intymności poza środo-

wiskiem, gdzie wszystkie intymne związki są 
chore, jak również ukształtować własną 

tożsamość poza środowiskiem, gdzie okreś-

lane jest często głównie obraźliwymi epi-

tetami. 

Również trudne są egzystencjalne zada-
nia maltretowanego dziecka. Chociaż czuje 

ono, że zostało wydane na pastwę bezli-

tosnych mocy, musi znaleźć sposób na 

zachowanie nadziei i poczucia sensu. Jeśli 

tego nie zrobi, czeka je rozpacz, której nie 

potrafiłaby znieść żadna ludzka istota. Aby 
zachować wiarę w rodziców, dziecko musi 

odrzucić fakt, że dzieje się z nim coś złego. 

Poświęci ono dużo sił na to, aby znaleźć 

takie wytłumaczenie swoich nieszczęść, 

które rodziców całkowicie rozgrzeszy i zwol-
ni ich z wszelkiej odpowiedzialności. Tak 

więc psychologiczne adaptacje maltretowa-

nego dziecka służą podstawowemu celowi: 

zachować pierwotne przywiązanie do ro-

dziców w obliczu codziennych dowodów ich 

złej woli, bezradności lub obojętności. Aby 
tego dokonać dziecko korzysta z wielu 

sposobów psychicznej obrony. Dzięki tym 

sposobom krzywda jest albo usuwana ze 

świadomości i pamięci, albo umniejszana, 

racjonalizowana i usprawiedliwiana. 

Ponieważ ofiara nie może ani uciec, ani 

wpłynąć na rzeczywistość, która jest nie do 

zniesienia, zmienia ją w swoim umyśle. 

Maltretowane dziecko woli wierzyć, że 

nadużycie nie miało miejsca – trzyma je 

w tajemnicy przed samym sobą. Może za-
przeczać mu wprost, stosować celowe 

tłumienie myśli lub korzystać z rozlicznych 

reakcji dysocjacji. Chodzi tu głownie 

o wprowadzenie się w trans – dzieci uczą się 

ignorować dotkliwy ból, wymazywać wspom-
nienia za pomocą kompleksowej amnezji, 

zmieniać poczucie czasu, miejsca czy osoby, 

jak również wywoływać u siebie halucy-

nacje. Czasami te zmiany są wywoływane 

świadomie, najczęściej stają się automa-

tyczne i odczuwane są jak coś obcego, nie 
podlegającego woli. 
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W najbardziej krańcowych wypadkach 

wczesnego, poważnego i długotrwałego ura-

zu, niektóre dzieci zaczynają wykształcać 

odrębne fragmenty osobowości, z których 

każdy dysponuje własnym imieniem, funk-
cjami psychicznymi i wyselekcjonowanymi 

wspomnieniami. Dysocjacja zmienia się tu 

z mechanizmu przystosowania w podstawo-

wą zasadę organizacji osobowości. 

Nie wszystkie jednak wykorzystywane 

dzieci są zdolne do dysocjacji. Kiedy nie da 
się uniknąć konfrontacji z faktem nadużycia 

dziecko musi stworzyć sobie jakiś system 

wartości, który usprawiedliwi rzeczywiste 

wydarzenie. Jedynym wyjściem dla ofiary 

jest wniosek, że przyczyną przemocy jest 
tkwiące w niej zło. Dziecko bardzo wcześnie 

chwyta się tego wyjaśnienia i trzyma się go 

kurczowo, gdyż pozwala mu ono zachować 

system wartości, nadzieję i poczucie siły. 

Jeśli dziecko jest złe, to rodzice są dobrzy. 

Jeśli jest złe, może próbować się poprawić. 
Jeśli to ono jest powodem surowości ro-

dziców, to o ile bardzo się postara, być może 

kiedyś uda mu się uzyskać przebaczenie, 

jak również ochronę i opiekę, której tak 

potrzebuje. Przekonanie o niegodziwości 
dziecka bywa bezpośrednio wzmacniane 

przez rodzica, który chce znaleźć kozła 

ofiarnego. 

Ponieważ przekonanie o własnej niego-

dziwości pozwala zachować związek, dziecko 

nie jest w stanie zrezygnować z tego po-
czucia nawet wówczas, kiedy nie dochodzi 

już do nadużycia – przeciwnie staje się ono 

trwałą częścią osobowości dziecka. Dorosłe 

już ofiary urazu nadal gardzą sobą i trwają 

w poczuciu winy. 

Głębokie poczucie wewnętrznego zła staje 

się rdzeniem, wokół którego kształtuje się 

tożsamość dziecka. 

Uporczywe przekonanie o własnej pod-

łości często zakamuflowane jest przez ciągłe 

wysiłki dziecka aby „być grzecznym”. Ofiara 
jest zdolna do zadziwiających dokonań. 

Próbuje wypełnić wszystkie stawiane jej 

żądania. Bywa, że staje się współczującym 

opiekunem własnych rodziców, sprawnie 

prowadzi dom, zdobywa w szkole najlepsze 
stopnie czy też świeci przykładem spo-

łecznego dostosowania. W życiu dorosłym 

owe przedwcześnie wymuszone kompetencje 

prowadzą czasem do sporych sukcesów 

zawodowych. Żadne jednak z tych osiągnięć 

nie poprawia jej autowizerunku, ponieważ 

ofiara z reguły postrzega swoje aktywne „ja” 

jako nieautentyczne, fałszywe. Uznanie ze 

strony otoczenia jeszcze pogłębia jej prze-

konanie, że nikt nie zna jej naprawdę 

i gdyby odkryto jej sekretne, właściwe „ja” 
zostałaby odrzucona i potępiona. Maltreto-

wane dziecko nie jest w stanie wypracować 

spójnego obrazu siebie, wyposażonego 

w umiarkowane zalety i w dające się tole-

rować wady. 

Podobne niepowodzenie dotyczy wew-
nętrznej reprezentacji innych osób. Rozpacz-

liwie usiłując zachować wiarę w rodziców, 

dziecko tworzy skrajnie wyidealizowany 

wizerunek przynajmniej jednego z nich. 

Często dziecko idealizuje swojego prze-
śladowcę, a cały swój gniew przenosi na 

nieagresywnego rodzica. Bywa, że czuje się 

bardziej związane z prześladowcą, który 

okazuje mu perwersyjne zainteresowanie, 

niż z nieagresywnym rodzicem, którego 

postrzega jako obojętnego. 

Taki gloryfikujący wizerunek rodziców 

nie może być jednak konsekwentnie utrzy-

mywany. Zbyt wiele informacji zostaje tu 

pominiętych. W ten wyidealizowany, frag-

mentaryczny obraz nie da się wbudować 
nierzeczywistych doświadczeń z maltretu-

jącymi lub obojętnymi rodzicami. Dlatego 

wykształcone przez ofiarę wewnętrzne re-

prezentacje pierwszych opiekunów pozos-

tają sprzeczne i rozszczepione. Wykorzys-

tywane dziecko nie jest w stanie stworzyć 
wewnętrznego obrazu zapewniających bez-

pieczeństwo, godnych zaufania opiekunów. 

Nie mogąc rozwinąć wewnętrznego poczucia 

bezpieczeństwa ofiara w większym stopniu 

niż inne dzieci jest zależna od zewnętrznych 
źródeł pociechy. Ponieważ nie pozwolono jej 

zdobyć poczucia niezależności wciąż szuka  

– desperacko i na oślep – kogoś, na kim 

mogłaby się „uwiesić”. Stąd paradoksalne 

zachowanie obserwowane u maltretowanych 

dzieci: choć szybko przywiązują się do 
obcych, jednocześnie kurczowo lgną do 

rodziców, którzy wyrządzają im krzywdę. 

Deformacje w sferze świadomości, indy-

widualizacji i tożsamości mają na celu 

zachowanie nadziei i utrzymanie relacji, ale 
nie rozwiązują innych głównych zadań 

adaptacyjnych tylko je utrudniają. Chociaż 

dziecko zracjonalizowało nadużycie albo 

wyparło je ze świadomości, jego skutki są 

wciąż rejestrowane przez ciało. Normalna 

regulacja stanów fizycznych zostaje zabu-
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rzona z powodu chronicznego nadmiernego 

pobudzenia. W patologicznym środowisku 

autoregulacja funkcji cielesnych jest jeszcze 

bardziej skomplikowana, gdyż ciało dziecka 

jest stale wystawione na ataki prześla-
dowcy. 

Traumatyczne doświadczenia zaburzają 

również normalną regulację stanów emocjo-

nalnych, systematycznie wywołują przera-

żenie, gniew, żal. Uczucia te zlewają się 

w końcu w przerażający stan, określany 
przez psychiatrów „dysforia”. Jest to stan 

zagubienia, pobudzenia, pustki i samot-

ności. Maltretowane dziecko w pewnym 

momencie odkrywa, że najskuteczniejszym 

sposobem na pozbycie się takiego stanu jest 
potężny wstrząs. Do najbardziej drastycz-

nych metod osiągnięcia tego rezultatu 

należy rozmyślne zadawanie sobie ran. 

Pierwsze zadane obrażenia często na ogół 

nie powodują bólu. Samookaleczenie trwa, 

dopóki nie spowoduje silnego uczucia spo-
koju i ulgi, ból fizyczny jest o wiele łat-

wiejszy do zniesienia niż cierpienie emo-

cjonalne. Często przeradza się to w przy-

mus, którego wstydzą i starają się go ukryć. 

Samookaleczanie się nie jest jedynym 
sposobem kojenia bólu. Maltretowane dzieci 

na ogół odkrywają, na pewnym etapie 

swojego rozwoju, że są w stanie dopro-

wadzić do znacznych, choć przejściowych 

zmian stanu uczuciowego za pomocą 

rozmyślnego pobudzania autonomicznego 
układu nerwowego lub prowokowaniu zabu-

rzeń w jego działaniu. Biegunka i wymioty, 

kompulsywne zachowanie seksualne, kom-

pulsywne podejmowanie ryzyka lub wysta-

wianie się na niebezpieczeństwo, jak rów-
nież przyjmowanie środków psychotropo-

wych – wszystko to stanowi metody 

wykorzystywane przez dzieci – ofiary do 

regulowania wewnętrznych stanów emocjo-

nalnych. Za pomocą tych środków maltre-

towane dziecko próbuje usunąć chroniczną 
dysforię i symulować – choćby na krótko  

– wewnętrzny stan dobrego samopoczucia 

i zadowolenia, którego nie mogłoby osiągnąć 

w żaden inny sposób. Te autodestrukcyjne 

objawy nierzadko ustalają się u dziecka 
jeszcze przed wejściem w okres dojrzewania, 

by u nastolatka osiągnąć najwyższe nasi-

lenie. Trzy główne formy adaptacji – zacho-

wanie obronne oparte na dysocjacji, frag-

mentaryzacje tożsamości i patologiczne 

regulowanie stanów emocjonalnych – umoż-

liwiają dziecku przetrwanie w warunkach 

powtarzającego się stresu. Co więcej, 

w ogólnym rozrachunku pozwalają ofierze 
zachować pozory normalności, tak ważne 

dla patologicznej rodziny. Dziecko na ogół 

skutecznie ukrywa swoje objawy. Niewiele 

osób potrafi rozpoznać odmienne stany 

świadomości, luki w pamięci i inne symp-

tomy dysocjacji. Ukształtowana przez ofiarę 
skrajnie negatywna tożsamość jest zamas-

kowana przystosowanym społecznie „fał-

szywym ja”. Objawów psychosomatycznych 

przeważnie nikt nie łączy z ich rzeczywistym 

źródłem. Chociaż niektóre maltretowane 
dzieci lub nastolatki zwracają na siebie 

uwagę agresywnym lub przestępczym za-

chowaniem, większość potrafi skutecznie 

zataić rozmiar swoich psychicznych trud-

ności. Większość wykorzystywanych dzieci 

wchodzi w dorosłe życie z brzemieniem 
swych strasznych i nadal nietkniętych 

sekretów. 

Barbara Tubielewicz 
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EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA  I  WCZESNOSZKOLNA 

 
Beata Wyderka 
Karolina Szczurak 
Paulina Niedzielska 
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie 

„KSIĄŻKA  MOIM  PRZYJACIELEM”   

–  EDUKACJA  CZYTELNICZA  W  PRZEDSZKOLU 
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość wymyśliła. 

W. Szymborska 

 

iek przedszkolny to dla każdego 

dziecka czas intensywnego pozna-

wania otaczającego świata, rozwi-

jania i doskonalenia wielu umiejętności. 

Najważniejszym narzędziem poznawczym wa-
runkującym funkcjonowanie w społeczeń-

stwie jest język. Mając na uwadze to, że 

nauczenie dzieci poprawnego i bogatego ję-

zyka oraz swobody w posługiwaniu się nim, 

jest jedną z najważniejszych powinności do-
rosłych wobec najmłodszych, nauczycielki 

Miejskiego Przedszkola nr 9 w Częstochowie 

stworzyły przedsięwzięcie z zakresu eduka-

cji czytelniczej „Książka moim przyjacielem”. 

Przedsięwzięcie to nawiązuje swoimi treścia-

mi do założeń zawartych w Koncepcji pracy 
przedszkola, a także do akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom”, w której przedszkole od 

wielu lat uczestniczy. Jednym z celów za-

wartych w Koncepcji pracy przedszkola jest: 

rozwijanie zainteresowania książką oraz 
tworzenie warunków i dostarczanie okazji 

do kształtowania postaw czytelniczych 

u dzieci. W tym celu w przedszkolu podjęty 

został szereg działań promujących idee czy-

telnictwa wśród dzieci, jednym z nich było 

stworzenie biblioteki w grupie 6-latków. 

Dzieci na samym początku roku zapo-

znawane są z Regulaminem korzystania z bib-

lioteki oraz każde dziecko ma zakładaną 

„Kartę czytelnika”. Książeczki w biblioteczce 

w ciągu roku są co jakiś czas wymieniane 
lub dokładane są nowe pozycje. Na koniec 

roku szkolnego nagradzane są dzieci, które 

wypożyczyły i przeczytały z rodzicami naj-

większą liczbę książek. Takie dzieci otrzy-

mują miano „Czytelnika roku”, dyplom i na-

grodę niespodziankę. 

 
Kącik biblioteczny w przedszkolu 

W naszej grupowej bibliotece dzieci wy-
pożyczają książeczki z bajkami, książki roz-

wijające ich wiedzę i zainteresowania. Każde 

wypożyczenie oraz zwrot zostaje odnotowa-

ne przez nauczyciela w imiennej „Karcie 

przedszkolnego czytelnika”. Dzieci zabierają 

W 
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do domu wybraną książkę wraz z metrycz-

ką, na której rodzic wypisuje: tytuł książki, 

datę wypożyczenia, co się dziecku podobało, 

o czym wykona rysunek oraz datę zwrotu 

książki. Oddając książeczkę do biblioteki, 
dziecko zobowiązane jest przynieść także 

wypełnioną przez rodzica metryczkę oraz 

wykonany przez siebie rysunek, a w zamian 

dostaje punkcik do „Karty czytelnika”. 

 
Przedszkolaki chętnie odwiedzają „Kącik książki” 

Przedszkolaki bardzo chętnie wypożycza-

ją i czytają z rodzicami bajki, przez co wzbo-

gacają swój język, mowę, swoje zaintereso-

wania oraz wyobraźnię. Niektóre przedszko-

laki uzupełniają nasze zbiory, przynosząc 
swoje, już przeczytane, bajeczki z domu. 

Ważnym elementem w sali sześciolatków 

jest ogólnie dostępny „Kącik książki”, z któ-

rego dzieci mogą korzystać według włas-

nych potrzeb. Bierzemy także udział w róż-

nych konkursach plastyczno-literackich. 

Odbywają się też spotkania z rodzicami 

pod hasłem „Wieczór poezji dziecięcej”, gdzie 

zarówno rodzice jak i dzieci mogą zaprezen-

tować przygotowany przez siebie utwór. 

Zachęcajmy dzieci do czytania książek i czy-
tajmy im jak najwięcej, bo jak napisała na-

sza noblistka W. Szymborska: „Czytanie 

książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła”. 

Beata Wyderka 

Karolina Szczurak 
Paulina Niedzielska 

 

 
 

EDUKACJA  EKOLOGICZNA 

 
Iwona Bartkiewicz 
Alina Grabna 
Agnieszka Lewicka 

Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie 

BAWMY  SIĘ   EKOLOGIĄ 

ychowanie ekologiczne promuje spo-

sób życia w zgodzie z naturą. Nam 

dorosłym często trudno zmieniać 

poglądy, styl życia, czy sposób postępo-

wania w stosunku do przyrody i otaczają-
cego nas świata. Wiemy, że musimy postę-

pować tak, by kształtować u młodzieży styl 

życia pozwalający na współdziałanie w har-

monii ze środowiskiem.  

Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Czę-

stochowie to szkoła kształtująca u uczniów 
zachowania proekologiczne. W tym roku 

szkolnym przygotowaliśmy cały cykl imprez 

mających na celu uświadomienie młodzieży, 

jak ważne jest dokonywanie przemyślanych 

zakupów, aby nie produkować góry śmieci.  

 
Warsztaty w szkole 

W ramach współpracy z Fundacją ARKA 

zorganizowane zostały warsztaty dotyczące 

redukowania i przetwarzania odpadów pod 

W 
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hasłem „Nie bądź jednorazowy, nie bądź 

jednorazowa” połączone z happeningiem. 

Młodzież poznała zasadę „3R”, czyli Reduce 

(redukuj, unikaj, ogranicz nadmierną kon-

sumpcję), Reuse (powtórnie, jak najdłużej 
używaj produkty), Recycle (odzyskuj, prze-

twarzaj). Ekolodzy z Fundacji przekonywali 

uczniów, że korzystniejsze dla środowiska 

jest kupowanie tylko tego, co jest niezbędne 

i w większych opakowaniach. Nauczyli mło-

dzież, jak wykonać instrumenty z surowców 
wtórnych (wiadra po farbie, puszki po napo-

jach czy metalowe pręty) i wydobywać z nich 

dźwięki. Po warsztatach w szkole kolejnym 

etapem akcji był „głośny” przemarsz pod 

Ratusz miejski. Uczniowie razem z opieku-
nami – Iwoną Bartkiewicz i Aliną Grabną 

głośno wykrzykiwali: „Nie bądź jednorazowy, 

nie bądź jednorazowa”, czym wzbudzali cie-

kawość przechodniów. Przedsięwzięcie to 

miało na celu uświadomienie uczniom 

i mieszkańcom Częstochowy, że najważniej-
szą sprawą nie jest segregacja, ale ograni-

czenie ilości śmieci, poprzez ograniczenie 

liczby zakupów. Wierzymy, że nasz cel zos-

tał osiągnięty. 

 
Przejście alejami – happening 

Kolejnym etapem działań było zorganizowa-
nie III Powiatowego Konkursu Ekologicz-

nego „Z ekologią bawimy się w teatr”. 

Konkurs ten to cykliczna impreza eko-

logiczna mająca na celu uwrażliwienie dzieci 

i młodzieży na problemy środowiska natu-

ralnego. Konkurs został rozegrany w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe 

i gimnazja. Poszczególne grupy teatralne 

prześcigały się w dekoracjach, strojach 

i grze aktorskiej, dlatego też trudno było wy-

łonić zwycięzców. Komisja w składzie: An-
drzej Szczerba – Naczelnik Wydziału Ochro-

ny Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzę-

du Miasta Częstochowy, Katarzyna Śliwiń-

ska i Małgorzata Ligenza-Purgal – pracow-

nicy Wydziału Ochrony Środowiska Rolnict-

wa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, 

Aleksandra Krawczyk – nauczyciel konsul-

tant RODN „WOM” w Częstochowie, Maria 

Jasińska – wiceprezes Zarządu Okręgu LOP 

w Częstochowie i Stanisława Gruszczyńska 
– prezes Miejskiego Oddziału LOP w Często-

chowie po obejrzeniu przedstawień wyłoniła 

laureatów. Nasze gimnazjum zajęło zasz-

czytne II miejsce.  

 
Komisja konkursowa 

Obchody Międzynarodowego Dnia Zie-

mi stały się także powodem do podjęcia 
przez uczniów naszego gimnazjum rywali-

zacji w zakresie wiedzy ekologicznej.  

 
Laureaci szkolnego konkursu ekologicznego 

Myślą przewodnią tegorocznego, drugiego 

już Szkolnego Konkursu Ekologicznego 
był problem segregacji śmieci i ich ponow-

nego wykorzystania. W trakcie rywalizacji 

uczniowie musieli się zmierzyć między in-

nymi z pytaniami dotyczącymi: elektrood-

padów i  ich szkodliwego wpływu na śro-

dowisko, problemu segregacji i składowania 
odpadów oraz recyklingu. Konkurs zakoń-

czył się pełnym sukcesem uczniów klas 

pierwszych, bo to ich reprezentanci zajęli 

wszystkie miejsca na podium. Uzyskane 

wyniki wskazują, iż problemy ekologiczne 
nie są im obce. Doskonale orientują się 

w terminologii oraz potrafią podać przykłady 
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zarówno niekorzystnych, jak i korzystnych 

działań na rzecz środowiska. 

Niewątpliwie bardzo ważny był także ok-

res przygotowań do tych zadań. Gimnazja-

liści musieli zapoznać się z odpowiednią 
literaturą dostępną w bibliotece szkolnej. 

Pani Iwona Bartkiewicz, chcąc przybliżyć 

młodzieży problem odpadów niebezpiecz-

nych, w każdej klasie przeprowadziła war-

sztaty poświęcone tym zagadnieniom.  

 
Laureaci II miejsca z Gimnazjum nr 5  

im. M. Reja w Częstochowie 

Uczniowie dowiedzieli się, co to jest ZSEE 

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), 

na jakie grupy można podzielić te odpady 

i dlaczego należy je segregować. Przygotowy-

wali plakaty informacyjne, zachęcające spo-

łeczeństwo do zbierania ZSEE i segrego-

wania odpadów. W trakcie zajęć koła przed-
miotowego z biologii i geografii, gimnazja-

liści poznawali tajniki wiedzy ekologicznej, 

wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi 

segregowania odpadów, nieracjonalnego wy-

korzystywania energii i wody, oszczędzania 

zasobów naturalnych oraz zastępowania ich 
źródłami alternatywnymi. Niejednokrotnie 

trwały żywiołowe dyskusje, padały argu-

menty za i przeciw podjętym, czy propono-

wanym działaniom. Jedno stało się pewne  

– musimy wszyscy poszukiwać rozwiązań, 
które zachowają naszą planetę piękną 

i zdrową dla następnych pokoleń. 

Podsumowaniem wszystkich działań jest 

zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego w naszej szkole. Mamy nadzieję, 

że uczniowie wykażą się pełną świadomoś-
cią ekologiczną i aktywnie zaangażują się 

w tę akcję. 

Iwona Bartkiewicz 

Alina Grabna 

Agnieszka Lewicka 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA  REGIONALNA 
 

Anna Krukowska 
Jolanta Stanisz 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35  

im. Małego Księcia w Częstochowie 

ROK  OSKARA  KOLBERGA 
W  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  INTEGRACYJNYM  NR  35  

W  CZĘSTOCHOWIE

2014 roku minęło 200 lat od uro-

dzin Oskara Kolberga, folklorysty 
z najbogatszym dorobkiem w dzie-

więtnastowiecznej Europie, który w swoich 

pracach utrwalił tradycje i obrzędy ludowe W 
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oraz wierny obraz polskiej sztuki i kultury 

ludowej.  

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypos-

politej Polskiej na wniosek Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdro-
jewskiego przyjął uchwałę uznającą rok 

2014 Rokiem Oskara Kolberga. 

Prace Kolberga to doskonałe odzwiercied-

lenie polskiej wsi, zwyczajów ludowych, 

dawnego sposobu życia, mowy, przysłów, 

podań, obrzędów, zabaw oraz strony mu-
zycznej, czyli pieśni, muzyki i tańca. Bogaty 

dorobek Kolberga spowodował, iż w 1974 

roku ustanowiono nagrodę jego imienia 

przyznawaną twórcom ludowym, działaczom 

ruchu folklorystycznego oraz naukowcom. 

Mając do dyspozycji doskonale opraco-

waną skarbnicę wiedzy o naszej przeszłości, 

postanowiliśmy ożywić elementy tradycyjnej 

kultury ludowej w różnych działaniach na 

terenie przedszkola a także poza nim. 

Wiosną 2014 roku starsze grupy dzieci 
miały możliwość posłuchania na żywo 

muzyki inspirowanej muzyką ludową oraz 

oglądania tańców ludowych w czasie au-

dycji muzycznej przygotowanej przez nau-

czycieli i uczniów Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Częstochowie. Natomiast jesienią 

samodzielnie wykonywały rękodzieła z gliny, 

papieru czerpanego oraz oglądały dawne 

żarna w „Zaczarowanej zagrodzie” w Kuź-

nicy Starej. 

W czerwcu 2014 r. zorganizowałyśmy 
plenerowe warsztaty fotograficzno-plastycz-

ne w Olsztynie, w którym można odnaleźć 

malownicze, przepiękne zakątki. Te urok-

liwe miejsca świetnie wpasowały się w cha-

rakter dawnej wsi oraz Mickiewiczowskich 
klimatów wprost z „Pana Tadeusza”. Część 

fotograficzna przybliżyła uczestniczącym 

w warsztatach dzieciom i rodzicom nieco ze 

świata, który oglądał swymi oczami Oskar 

Kolberg. Dzieci miały możliwość swobodnej, 

beztroskiej zabawy na trawie, oczywiście na 
boso. Poznały charakterystyczne elementy 

dawnych strojów oraz wyposażenia obejścia, 

takich jak: gliniane dzbanki, wiklinowe 

kosze, drewniane łyżki, wózki i zabawki. 

Miały również czas na twórczość w plenerze, 
malując olsztyński pejzaż na białym prześ-

cieradle rozpostartym wprost na trawie. 

Bezpośredni kontakt z naturą i pięknem nie 

tylko przepełniał radością, ale też rozwijał 

miłość do rodzinnych, malowniczych pej-

zaży. 

 
Rodzice przedszkolaków ubrani 

w charakterystyczne stroje ludowe 

 

Przedszkolaki ze swoimi rodzicami  
podczas plenerowych warsztatów  

fotograficzno-plastycznych w Olsztynie 

 

Kolejne plenerowe warsztaty przeprowa-

dziłyśmy wczesną jesienią. Tym razem in-

spiracją oprócz znanego już miejsca, stało 

się „Grzybobranie” z „Pana Tadeusza”. Je-
sienna szata natury stworzyła przepiękne 

tło, a zarówno dzieci jak i rodzice, porzucili 

swoje codzienne ubrania, na rzecz zabawy 

niecodziennym strojem. Również ten wyjazd 

został uwieczniony na nastrojowych foto-
grafiach. 
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Elementy folkloru pojawiły się także w na-

szym przedszkolu, gdzie nauczycielki sukce-

sywnie przynosiły różne przedmioty koja-

rzące się z dawną izbą wiejską. W ten spo-

sób powstał kącik regionalny, dzięki któ-
remu dzieci mogły poznać wygląd izby wiej-

skiej, przedmioty codziennego użytku oraz 

niektóre zabawki. Ten niezwykły element 

wystroju przedszkola wzbudzał wiele pytań 

ze strony dzieci, które były żywo zainte-

resowane wyglądem dawnego wnętrza oraz 
innymi, od znanych im, zabawkami. 

Zachęcało to do organizowania rozmów 

w  grupie na temat obrazu polskiej wsi. 

Dzięki naturalnej ciekawości dziecięcej zos-

tały opracowane zajęcia, przybliżające dzie-
ciom dawny folklor, w czasie których mogły 

samodzielnie wykonać ludową wycinankę, 

akompaniować na instrumentach do muzy-

ki ludowej, tańczyć oraz bawić się w nie-

znane zabawy swych babć i dziadków. 

Przez kilka miesięcy z najstarszą grupą 
dzieci poznawaliśmy różne regiony Polski, 

„wędrując” wytrwale z malutką Pyzą, boha-

terką książek Hanny Januszewskiej „Pyza 

na polskich dróżkach”. Aby wzbudzić za-

interesowanie książką, jak się okazało wciąż 

atrakcyjną dla dzieci, zorganizowany został 

plastyczny konkurs rodzinny. Konkursowe 

prace okazały się niezwykle barwne i po-

mysłowe, wykonane w różnych technikach 
plastycznych oraz formach zarówno płas-

kich, jak i przestrzennych. Rozstrzygnięcie 

konkursu odbyło się w czasie uroczystości 

podsumowania Roku Oskara Kolberga w na-

szym przedszkolu. Kto nie miał okazji za-

poznania się wcześniej z postacią Pyzy, 
mógł posłuchać fragmentów jej przygód czy-

tanych przez 6-letniego Miłosza. W barw-

nych występach wzięły udział wszystkie 

grupy wiekowe – od maluszków po starsza-

ki, prezentując ciekawe układy choreogra-
ficzne do wybranych tańców ludowych. Był 

również akompaniament na instrumentach 

perkusyjnych, wspólne dawne zabawy przy 

muzyce z płyty „Gdzie się podział Kusy 

Janek” wydanej specjalnie z okazji Roku 

Kolbergowskiego, a także spotkanie z twór-
czynią kultury ludowej panią Izabelą Szew-

czyk oraz jej pięknymi rękodziełami. Uro-

czystość uświetniły także naczelnik Wydzia-

łu Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy 

pani Magdalena Dębska i inspektor Wy-
działu Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy 

pani Ewa Jeziak. 

 

 
Występy dzieci podczas uroczystego  

podsumowania Roku Oskara Kolberga 
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Podsumowaniem Roku Oskara Kolberga 

w naszym przedszkolu jest wystawa działań 

zainspirowanych folklorem oraz prace plas-

tyczne dzieci zaprezentowane w Regional-

nym Ośrodku Doskonalenia „WOM” w Czę-

stochowie. 

Anna Krukowska 

Jolanta Stanisz  

 

 

Zabawy na trawie inspirowane folklorem 

 

 

EDUKACJA  EUROPEJSKA 
 

Ryszarda Badura 
Justyna Kiczorowska 
Paulina Pełka 
Julita Sieja 
Barbara Szajkowska 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach 

„OTWÓRZMY  SIĘ  NA  EUROPĘ”  

–  NASZ  PROJEKT  W  PROGRAMIE  ERASMUS+ 

racujemy w Gminnym Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym nr 4 w Więckach, 

gmina Popów, pow. kłobucki, w skład 

którego wchodzi Przedszkole i Szkoła Pod-

stawowa w Więckach. Jesteśmy małą pla-

cówką, mamy pod opieką 117 dzieci, z któ-
rymi pracuje 10 nauczycieli. W roku szkol-

nym 2014/2015 zrealizowaliśmy projekt 

pt. „Otwórzmy się na Europę” w ramach 

programu Erasmus+, akcja Mobilność kad-

ry edukacji szkolnej. 

Główne założenia projektu oparliśmy 

o rozpoznane potrzeby naszej placówki: szu-

kanie inspiracji do pracy z dziećmi w młod-

szym wieku szkolnym w związku z obniże-
niem wieku szkolnego, poszukiwanie no-

wych rozwiązań metodycznych w nauczaniu 

P 
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matematyki, podniesienie rangi i efektyw-

ności nauczania języka angielskiego, lepsze 

przygotowanie uczniów kl. VI do spraw-

dzianu kończącego szkołę podstawową oraz 

szukanie sposobów uatrakcyjnienia zajęć 
wychowania fizycznego, wdrażanie do zdro-

wego stylu życia. 

W ramach projektu odbyły się dwa wy-

jazdy do Wielkiej Brytanii. Budżet projektu 

pokrył koszty podróży, szkoleń, zakwatero-

wania oraz pozostałe wydatki związane ze 
wsparciem organizacyjnym i indywidual-

nym. 

Podczas pobytu na szkoleniu mieszka-

liśmy u rodzin brytyjskich, tzw. homestay. 

Gospodarze mają obowiązek zapewnić 
nocleg, łazienkę, wyżywienie oraz – prowo-

kować do rozmów, wymiany zdań, dzielenia 

się wrażeniami w języku angielskim.  

 

 

 
Bournemouth na południu Anglii,  

cel naszych dwóch wizyt 

W październiku 2014 r. na tygodniowe 

szkolenie do Richard Language College 

w Bournemouth w południowej Anglii wyje-

chało 5 nauczycieli. Cztery osoby wzięły 
udział w kursie języka angielskiego. Nauka 

odbywała się w grupach międzynarodowych, 

dopasowanych do poziomu umiejętności 

uczestników.  

 

Międzynarodowa grupa studentów z RLC 

Piąta osoba, nauczycielka języka angiel-

skiego, odbyła kurs metodyczny w zakresie 

nauczania tego języka. Oba szkolenia były 

niezwykle pożyteczne. Pomogły nam przeła-

mać barierę językową, wymienić się infor-
macjami ze studentami z Libii, Finlandii, 

Czech, Pakistanu, Tajwanu; poznać miasto, 

nauczyć się komunikować z rodzinami, 

u których mieszkałyśmy. 

W kwietniu 2015 r. cztery osoby wyje-

chały do Bournemouth na 2 tygodnie. Tym 

razem szkolenie nazywało się Bi-Component 
i obejmowało tygodniowy kurs językowy 

oraz tygodniową wizytę we wskazanej szkole 

podstawowej – celem był tzw. Job-Shado-

wing, czyli obserwacja pracy nauczycieli 

brytyjskich. 

Wyjazd oceniamy bardzo pozytywnie. 

Lekcje języka angielskiego odbywały się w nie-

zwykle komfortowych warunkach: praco-
wałyśmy w parach, mając do dyspozycji po 

dwóch nauczycieli (do południa i po połud-

niu). Była to praca bardzo intensywna, 

średnio 5 godzin nauki dziennie.  

Natomiast w ramach Job-Shadowing 

odwiedziłyśmy dwie szkoły w Bournemouth: 

Saint James School of England Church 
Primary School (szkoła prowadzona w du-

chu kościoła anglikańskiego) oraz Pokes-

down Community Primary School. Ten czas 

był dla nas przepełniony bogactwem wra-

żeń, inspiracji, refleksji. Gdy spotykałyśmy 

się po południu – rozmowa o minionym 
dniu miała tempo i gwałtowność wezbra-

nego górskiego strumienia. Porównywanie 

stylu pracy nauczycieli w obu szkołach, 

podpatrzonych rozwiązań organizacyjnych 

i metodycznych, pomocy dydaktycznych – nie 
miały końca. Te gorące dyskusje zawsze 

prowadziły do konkluzji: czy u nas jest to 

możliwe? W wielu przypadkach – niestety 

jeszcze nie jest. Ale sporo pomysłów zakieł-

kowało w naszych głowach zmianami lub 

modyfikacjami, które wcale nie wiążą się 
z wielkimi nakładami finansowymi a raczej 

rewizją stylu myślenia nauczycieli. Aktu-

alnie omawiamy je z radą pedagogiczną 

i wkrótce powstanie nasz własny rejestr 

inspiracji „poerasmusowych”, które w nad-
chodzących miesiącach będziemy wszyscy 

wdrażać w szkolne życie.  

Poniżej zamieszczamy fragmenty sprawoz-

dań naszych nauczycieli, uczestników szko-

leń w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. 
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Kurs w RLC: EFL Methodology 

in Practice for Teachers of English  

as a Foreign Language 

(…) W ramach szkolenia odbywały się za-
jęcia metodyczno-językowe w dwóch blo-
kach: porannym i popołudniowym. W bloku 
zajęć porannych uczestniczyli kursanci z róż-
nych krajów europejskich, jak: Finlandia, 
Szwajcaria oraz jedna uczestniczka z Kuwej-
tu. W trakcie zajęć porannych miałam okazję 
odświeżyć umiejętność posługiwania się ję-
zykiem angielskim, m.in. w zakresie słow-
nictwa i gramatyki. Podczas zajęć popołud-
niowych skupiałam się na doskonaleniu 
warsztatu metodycznego. Zajęcia te stano-

wiły doskonałą możliwość wymiany pomys-
łów innowacyjnego przeprowadzania lekcji 
oraz nauczania tych samych zagadnień na 
wiele różnych, ciekawych sposobów (…). 

Justyna Kiczorowska,  
nauczyciel języka angielskiego  

 

Job-Shadowing:  

Pokesdown Community Primary School 

(…) Obserwowałyśmy zajęcia prowadzone 
zupełnie innym stylem niż w Polsce. Zwra-
całyśmy uwagę na bardzo nowoczesne me-
tody nauczania, na wystrój i rozmieszczenie 

przedmiotów w salach. Moją uwagę 
szczególnie przykuła rozmaitość zajęć, które 
często przeplatały się ze sobą. Moje uznanie 
dotyczyło również dyscypliny, jaka pano-
wała wśród uczniów oraz spokojnej atmos-
fery w szkole (…). Zdaję sobie sprawę, że nie 
wszystko możemy przenieść na własny 
grunt, ale pewne elementy jak najbardziej 
warto byłoby wdrożyć w życie. Te dwa ty-
godnie spędzone w Bournemouth z pewnoś-
cią wiele mnie nauczyły i na długo pozos-
taną w mojej pamięci. 

Paulina Pełka,  

edukacja wczesnoszkolna 

 
Zajęcia ruchowe w terenie 

(…) Ciekawe spostrzeżenia (wybrane): 

– uczniowie nie posiadali stałych miejsc 
przy stolikach, do pracy; miejsce i grupę 
przydzielał nauczyciel; 

– jeśli nauczyciel posiadał kwalifikacje, pro-
wadził wszystkie zajęcia (również w gru-
pie starszej), jeśli nie – zajęcia, np. mate-
matyki czy informatyki prowadził inny 
nauczyciel, a wychowawca asystował; 

– nauczyciel pracuje z klasą jeden rok; 

– uczniowie nie posiadają podręczników; 

– uczniowie nie otrzymują ocen cząstko-

wych, zaliczają jedynie wymagania, na-
tomiast rodzice otrzymują raport dotyczą-
cy umiejętności dziecka, również na ko-
niec roku szkolnego; 

– boisko szkolne jest ogromną tablicą dy-
daktyczną (duże rysunki – np. układ pla-
net, ślimaki cyfrowe, kierunki świata); 
(…). 

Uważam, że wyjazd był dla mnie bardzo 
owocny pod względem pogłębienia umie-
jętności językowych, rozwoju zawodowego, 
poznania nowych tradycji, różnych kultur 
oraz walorów turystycznych Wielkiej Bry-

tanii. Mając możliwość obserwacji pracy 
angielskiej szkoły, odświeżyłam swoje spoj-
rzenie na własną pracę, stosowane metody 
i  techniki w mojej szkole. Zyskałam nowe 
pomysły na uatrakcyjnienie prowadzonych 
przeze mnie zajęć oraz utwierdziłam się 
w niektórych swoich nowatorskich działa-
niach.  

Julita Sieja,  
nauczyciel matematyki,  

przyrody, zajęć technicznych 

 
Sala lekcyjna  
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Job-Shadowing: Saint James Church 

of England Primary School 

 (…) Dużo pracuje się tam metodą projektu. 
Jeśli jakaś grupa wiekowa realizuje projekt, 
to dotyczy on obu klas danego poziomu 
i wpleciony jest we wszystkie zajęcia – przed-
mioty. Praca indywidualna z dzieckiem pro-
wadzona jest niezależnie od zajęć, jakie ma 
grupa danego ucznia.  

Dodatkowo w danej klasie dzieci dzielą się 
na grupy o zróżnicowanym poziomie wiedzy. 
Grupy są różne, zależnie od przedmiotu. 
Taki system jest możliwy dzięki obecności 
asystentów nauczyciela. W grupach młod-

szych jest nawet po dwóch, którzy, jeśli jest 
taka potrzeba, przechodzą czasowo do  
jednej klasy. Zdarzało się, że w grupie ok. 
30-osobowej było pięciu opiekunów.  

 
Projekt z historii 

(…) W klasach do dyspozycji dzieci było 
mnóstwo pomocy, materiałów typu przybory 
do pisania, rysowania klejenia itp. Zlew 
z wodą w każdej przestronnej klasie, po 2–3 
komputery (laptopy i stacjonarny) połączone 
siecią wewnętrzną. Dzienniki elektroniczne, 
specjalne pokoje do przygotowania materia-
łów na lekcję, kopiarki na korytarzach, 
gilotyny do cięcia i różnego rodzaju sprzęty. 
Zaplecze sportowe bogato wyposażone i do-
stosowane do potrzeb dzieci młodszych. 

Barbara Szajkowska,  
nauczyciel wychowania fizycznego, religii 

 

 (…) Warunki lokalowe i baza dydaktyczna 
St. James Primary School są bardzo dobre. 
Szkoła jest budynkiem bardzo rozległym, 

każda sala lekcyjna ma wyjście na pod-

wórko szkolne. W przypadku Reception 
i Years 1–3 są to wyjścia na własne place 
zabaw, do których uczniowie starsi nie mają 
dostępu. Natomiast od strony frontowej jest 
duże boisko asfaltowe, na które wychodzą 
wszyscy na przerwę godzinną w porze 
lunchu (1200–1300). Każda z tych przestrzeni 
rekreacyjnych jest wykorzystana do gier, 
współzawodnictwa, zabawy poprzez nama-
lowane na kolorowo: klasy, ślimaki do cho-
dzenia równoważnego, kierunki świata, ze-
gar itp. Niewątpliwie jest to pomysł, który 
możemy wykorzystać na naszym szkolnym 
podwórku (…). 

 
Sala Reception, jakby zerówki 

Korytarze szkolne i sale lekcyjne są przepeł-
nione kolorowymi wystawkami, ekspozycja-
mi, tablicami. Prezentują one ważne infor-
macje, prace dzieci, projekty edukacyjne, 
przypominają ważne zasady językowe, pra-
widła matematyczne itp. Wiele z tych ekspo-
zycji służy integrowaniu grupy lub podkreśla 
indywidualne cechy każdego dziecka, war-
tości, które są ważne w codziennych rela-
cjach (…). 

Ryszarda Badura,  
bibliotekarz, terapia pedagogiczna 

 

Ryszarda Badura 

Justyna Kiczorowska 

Paulina Pełka 

Julita Sieja 

Barbara Szajkowska 
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EDUKACJA  A  JĘZYKI  OBCE 
 

Ilona Fulianty 
Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie 

SCENARIUSZ  LEKCJI  JĘZYKA  FRANCUSKIEGO 
III  ETAP  EDUKACYJNY 

KLASA  PIERWSZA  (POZIOM  III.0) 

TEMAT: C’est l’heure! – powtórzenie wiadomości. 

 

CELE OGÓLNE: 

● powtórzenie wiadomości z zakresu słownictwa dotyczącego godzin, planu lekcji i zajęć 
w ciągu dnia; 

● przypomnienie pisowni liczebników; 

● utrwalenie odmian czasowników zwrotnych; 

● utrwalenie struktur leksykalno-gramatycznych w zdaniach określających jednostki 

czasu. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE. UCZEŃ: 

● zna godziny i poprawnie odpowiada na pytanie: Która jest godzina? 

● potrafi napisać liczebniki od 1 do 59; 

● zna nazwy przedmiotów szkolnych; 

● potrafi użyć odpowiednich przyimków przed godzinami; 

● zna znaczenie czasowników zwrotnych i poprawnie je stosuje; 

● potrafi opowiedzieć, co robi w ciągu dnia. 

METODY I TECHNIKI PRACY: 

● metoda stacji zadaniowych. 

 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE: 

● stacje zadaniowe; 

● karty pracy; 

● klucz odpowiedzi. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1. Powitanie. 

2. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie i objaśnienie tematu lekcji. 

3. Wprowadzenie: 

– przedstawienie metody pracy na lekcji, krótkie omówienie zasad pracy metodą stacji 

zadaniowych; 

– podział uczniów na grupy; 

– rozdanie kart pracy. 

4. Realizacja tematu lekcji: 

– uczniowie pracują samodzielnie; na każdej ze stacji wykonują zadania, a odpowiedzi 
nanoszą na kartę pracy; wszyscy uczniowie wykonują zadania z pięciu stacji, stacja 

szósta jest zarezerwowana dla uczniów zdolnych, którzy szybciej wykonali wcześniejsze 

zadania; 
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– po przejściu przez wszystkie obowiązkowe stacje uczniowie podchodzą do ostatniej 

stacji „Klucz”; tam sprawdzają swoje odpowiedzi; 

– po wykonaniu przez uczniów wszystkich zadań nauczyciel sprawdza z nimi zadania 

i wyjaśnia ewentualne wątpliwości; 

– na zakończenie nauczyciel podaje i objaśnia pracę domową: Napisz w 10 zdaniach 

swój rozkład zajęć w ciągu dnia. 

5. Podsumowanie pracy na lekcji – ewaluacja: 

– uczniowie wypowiadają się lub zapisują na tablicy, czy lekcja im się podobała, czy nie. 

 

* * * 

 

KARTA PRACY 

 

Stacja 1  

Znajdź 15 liczebników (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40 i 50) i napisz je pod 

krzyżówką. 

A U N Q P K R P O C I N Q A N T E 

O D Z A G J E Q U I N Z E N E B V 

V I N G T H W U I N Q W V H U I T 

Q X P Z R G S A U Q A U N Y F M C 

W R I X E Y X R Y W Z E D T H P X 

Z C V E N J D A T Q U A T R E L S 

S I X F T K A N E R X D E G U O E 

B M N G E I Q T R O I S R B J I P 

X F H Y L U D E U X S C F V M K T 

 

1 – .......................     6 – .......................   15 – ....................... 

2 – .......................     7 – .......................   20 – ....................... 

3 – .......................     8 – .......................   30 – ....................... 

4 – .......................     9 – .......................   40 – ....................... 

5 – .......................   10 – .......................   50 – ....................... 

 

Stacja 2 

Napisz godziny na dwa różne sposoby. 

Quelle heure est-il? 

Przykład: 

18h40 –  Il est dix-huit heures quarante. 
–  Il est sept heures moins vingt. 

1. 13h15 –  ............................................................................. 

–  ............................................................................. 

2. 15h30 –  ............................................................................. 

–  ............................................................................. 

3. 17h45 –  ............................................................................. 

–  ............................................................................. 
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Stacja 3  

Voici l’emploi du temps de Paul. Il est en 6e au collège. 

Oto rozkład zajęć Pawła. Jest w pierwszej klasie gimnazjum. 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-9h25 Français SVT ------------  Allemand 

9h25-10h20 Histoire-géo Français ------------  SVT 

10h40-11h35 Maths Français Maths  Anglais 

11h35-12h30 Latin Anglais Maths  Français 

 

 

Déjeuner  

au collège 

Déjeuner  

au collège 

Déjeuner  

au collège 

Déjeuner  

au collège 

Déjeuner  

au collège 

14h00-14h55 Musique Allemand ------------  Vie en 

classe 

14h55-15h50 EPS Physique ------------  EPS 

16h05-17h00 ------------ Technologie ------------  EPS 

1. Dokończ zdania wpisując odpowiednią godzinę wraz z przyimkiem.  

– Le lundi, Paul finit ....................................................................................................... 

– Le mardi, il commence ................................................................................................. 

– Le mercredi, il est au collège ........................................................................................ 

– Et le vendredi, il a français .......................................................................................... 

2. Uzupełnij rozkład zajęć na czwartek według następujących wskazówek. 

– Le jeudi, Paul commence à huit heures trente. Il a maths de 8h30 à 9h25. Puis il 

a français de 9h25 à 10h20, physique de 10h40 à 11h35 et anglais de 11h35 à 12h30. 

– L’après-midi, il commence à quatorze heures avec du dessin. Puis il a histoire-géo et 

enfin EPS. Il finit à 17h. 
 

Stacja 4  

Odmień czasowniki zwrotne w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego. 

1. Pierre ……………………….. (se lever) à 7h. 

2. Nous ....................................... ( se réveiller) après le petit déjeuner. 

3. Monique et Anne ....................................... (se promener) dans le parc. 

4. Ils ....................................... (s’amuser) bien à la fête. 

5. Tu ....................................... (s’habiller) à 8h30. 

6. Je ....................................... (se coucher) tard le soir. 
 

Stacja 5 

La journée de Jean bien remplie! 

Dzień Jana jest bardzo wypełniony! 

Dopasuj chronologicznie czynności do godzin. 

1. 7h  a) Il dîne 

2. 7h15  b) Il joue aux jeux vidéo ou il regarde la télé 

3. 7h30  c) Il se couche 

4. 8h-14h30  d) Il se lève 

5. 15h  e) Il fait ses devoirs 

6. 16h-18h  f) Il est au collège 

7. 18h30  g) Il se lave 

8. 19h-21h  h) Il déjeune 

9. 21h30  i) Il prend son petit déjeuner 

10. 22h  j) Il s’habille 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Stacja 6 

Napisz swój rozkład zajęć w ciągu dnia. (Przynajmniej 10 zdań) 

 

Ma journée 

Je me réveille à ………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

* * * 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

Stacja 1 

A U N Q P K R P O C I N Q A N T E 

O D Z A G J E Q U I N Z E N E B V 

V I N G T H W U I N Q W V H U I T 

Q X P Z R G S A U Q A U N Y F M C 

W R I X E Y X R Y W Z E D T H P X 

Z C V E N J D A T Q U A T R E L S 

S I X F T K A N E R X D E G U O E 

B M N G E I Q T R O I S R B J I P 

X F H Y L U D E U X S C F V M K T 

 

1 – un   6 – six  15 – quinze 

2 – deux   7 – sept  20 – vingt 

3 – trois   8 – huit  30 – trente 

4 – quatre   9 – neuf  40 – quarante 

5 – cinq 10 – dix  50 – cinquante 

 

Stacja 2 

1. 13h15 – Il est treize heures quinze. 

 – Il est une heure et quart. 

2. 15h30 – Il est quinze heures trente. 

 – Il est trois heures et demie. 

3. 17h45 – Il est dix-sept heures quarante-cinq. 

– Il est six heures moins le quart. 

 

Stacja 3 

1. – Le lundi, Paul finit à quinze heures cinquante. 

– Le mardi, il commence à huit heures trente. 

– Le mercredi, il est au collège de dix heures quarante à quatorze heures. 

– Et le vendredi, il a français de onze heures trente-cinq à douze heures trente. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja 4 

1. Pierre se lève à 7h. 

2. Nous nous réveillons après le petit déjeuner. 

3. Monique et Anne se promènent dans le parc. 

4. Ils s’amusent bien à la fête. 

5. Tu t’habilles à 8h30. 

6. Je me couche tard le soir. 

 

Stacja 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d j i f h e a b g c 

 

Stacja 6 

Ma journée 

Je me réveille à 6h30.  À 6h45 je me lève et je m’habille. Je prends mon petit déjeuner à 7h. 

Je vais au collège à 7h40. Je suis au collège de 8h à 14h25.  Je rentre à la maison et je 
déjeune à 15h. À 15h30 je me repose. Je fais mes devoirs de 16h à 18h. À 18h30 je dîne et 

puis je joue à l’ordinateur. Je me lave et je me couche à 22h. 

Ilona Fulianty 

 

 

 

 

SZKOLNICTWO  ZAWODOWE 

 

Katarzyna Walasek 

Krzysztof Stępień 
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie 

FESTIWAL  TECHNIKI  
–  PROMOCJA  SZKOLNICTWA  ZAWODOWEGO  

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  CZĘSTOCHOWIE 

kwietnia 2015 roku w Zespole 

Szkół Technicznych w Często-

chowie odbył się Festiwal Tech-

niki, połączony z Dniem Otwartym szkoły. 

Liczną grupę uczestniczących w tym wyda-

rzeniu stanowili gimnazjaliści z Częstocho-

Jeudi 

Maths 

Français 

Physique 

Anglais 

Déjeuner au collège 

Dessin 

Histoire-géo 

EPS 

29 
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wy i powiatu częstochowskiego, którzy roz-

patrują możliwość dalszego kształcenia się 

w naszej szkole. Zaproszenie na uroczystość 

rozpoczęcia festiwalu przyjęli przedstawicie-

le władz miejskich, placówek oświatowych 
oraz firm współpracujących ze szkołą. 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

Ryszard Stefaniak w krótkim wystąpieniu 

podkreślił potrzebę kształcenia dobrych fa-

chowców, którzy będą decydowali o postępie 

i rozwoju ekonomicznym naszego regionu 
i państwa. Stwierdził ponadto, że szkoła za-

wodowa i technikum to szkoły sukcesu i dob-

ry wybór na przyszłość dla wielu absol-

wentów gimnazjów – dlatego tak cenna jest 

inicjatywa zorganizowania Festiwalu Tech-
niki w Zespole Szkół Technicznych. 

Pan Zbigniew Kowalik – przedstawiciel 

firmy budowlanej współpracującej ze szkołą 

dodał, że absolwenci Zespołu Szkół Tech-

nicznych są dobrymi fachowcami, poszuki-

wanymi na rynku pracy. 

Następnie wręczono nagrody uczniom 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

– laureatom konkursu fotograficznego „Wnę-

trze w stylu…”. Młodzież biorąca udział 

w  konkursie miała za zadanie stworzyć 
własne, ciekawe fotografie, obrazujące orygi-

nalne wnętrza mieszkalne. Nagrodą główną 

był staż w profesjonalnej pracowni architek-

tury. Nagrodzone prace można było obejrzeć 

na wystawie pokonkursowej w jednej z sal 

lekcyjnych. 

Młodzież mogła ponadto zwiedzić budy-

nek szkoły, stanowiska prezentujące po-

szczególne kierunki kształcenia, dowiedzieć 

się, jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła 

i  w jaki sposób wykorzystuje zainteresowa-
nia uczniów. 

Wystawa przygotowana przez nauczycieli 

i uczniów szkoły, zatytułowana „Polska 

w  Europie”, zaprezentowała zrealizowane 

i planowane w Zespole Szkół Technicznych 

projekty unijne. Odbyła się również debata 
z przedsiębiorcami na temat „Kształtowanie 

postaw przedsiębiorczych”, której celem 

była odpowiedź na pytanie – kiedy zacząć 

uczyć dziecko przedsiębiorczości, aby w przy-

szłości osiągnęło sukces? 

Gimnazjaliści mogli wziąć udział w wielu 

przygotowanych dla nich warsztatach: mo-

delarstwa, malowania na jedwabiu i szkle, 

grafiki komputerowej, robotyki, rysunku od-

ręcznego na żywo oraz pokazach: cięcia i for-

mowania roślin, technik dekarskich, wyko-

nywania tynków strukturalnych, murowa-

nia i dekoracji wnętrz. 

Dużym zainteresowaniem młodzieży cie-

szył się zaprezentowany przez uczniów Zes-

połu Szkół Technicznych, a powstały dzięki 
współpracy z Polskim Stowarzyszeniem De-

karzy – „domek ekspozycyjny”, którego ele-

wacje posłużyły jako miejsce zajęć praktycz-

nych. Domek zaprojektowany przez uczniów 

technikum budowlanego, zmontowany zos-

tał jako konstrukcja szkieletowa z kantówki 
drewnianej z poszyciem z płyty OSB. Przy-

krycie stanowi dach dwuspadowy na rzeczy-

wistej zminiaturyzowanej więźbie. Elewacje 

dla celów pokazowych zostały wykończone 

płytą kartonowo-gipsową. W trakcie trwania 
festiwalu uczniowie klas monter zabudowy 

i  robót wykończeniowych w budownictwie 

wykonywali na elewacjach przykładowe pra-

ce malarskie, tynkarskie (pokrywanie tyn-

kiem mozaikowym) oraz okładzinowe (przy-

klejanie kamienia elewacyjnego). Uczniowie 
klas dekarskich wykonali pokrycie dachu 

gontem bitumicznym oraz zamontowali ob-

róbki blacharskie i orynnowanie. Uczniowie 

z klas technikum architektury krajobrazu 

wykonali symulacyjny ogródek przydomowy 
i pokryli dwie elewacje malunkami artys-

tycznymi. „Domek” stał się ekspozycją 

umiejętności i talentów uczniów. 

 
„Domek ekspozycyjny” 

Zespół Szkół Technicznych dba nie tylko 

o rozwój kompetencji zawodowych obecnych 

i przyszłych uczniów, ale także o ich spraw-

ność fizyczną. W związku z tym w ramach 

Dnia Otwartego odbyły się również zawody 

sportowe pod hasłem „Lepiej grać niż brać", 
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w ramach których rozegrane zostały mecze 

piłki nożnej, siatkowej i koszykowej wśród 

drużyn szkół gimnazjalnych. Spośród uczest-

ników zawodów sportowych wybrano i na-

grodzono również najlepszych zawodników. 

Przy odrobinie pozytywnej energii i za-

pału można było w ciągu kilku minut prze-

obrazić się w prawdziwego zawodnika sumo. 

Każdy uczestnik szkolnego święta mógł sto-

czyć walkę na miękkiej macie. Zasady walki 

były dokładnie takie jak w prawdziwym su-
mo, czyli wygrywał zawodnik, któremu 

udało się wypchnąć przeciwnika poza matę 

lub przewrócić go za pomocą odpowiednich 

rzutów. Nie brakowało więc śmiałków sko-

rych do dobrej zabawy. 

 
Zabawa w sumo 

Dla tych, którzy nie boją się wyzwań 

przed budynkiem szkoły czekała kolejna at-
rakcja sportowa – dmuchana ścianka 

wspinaczkowa. Pod bacznym okiem instruk-

torów młodzież mogła zmierzyć się z kolejną 

w tym dniu próbą swoich sił. 

 
Dmuchana ściana wspinaczkowa  

przed budynkiem szkoły 

Dodatkowymi atrakcjami były: zawody 

strzeleckie, turniej gier XBOX, PS3 i pokazy 

robotyki. 

Festiwal Techniki w Zespole Szkół Tech-

nicznych zgromadził przedstawicieli wielu 

firm z powiatu częstochowskiego i około 500 

gimnazjalistów. Został zauważony i odbił się 

szerokim echem w lokalnych mediach jako 
przedsięwzięcie pozwalające nie tylko zapre-

zentować szkołę, ale także pokazać umiejęt-

ności i możliwości praktyczne jej uczniów. 

Katarzyna Walasek 

Krzysztof Stępień 

 

 

 

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA 

 
Tomasz Pączkowski 
Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach 

W  SIECI  SIĘ  ZACZYNA... 

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ   –  CYBERZAGROŻENIA 

CO TO JEST CYBERPRZESTRZEŃ? 

Każdy ludzki wynalazek i każda nowa 

technologia na przestrzeni wieków, bardzo 

szybko po ich wdrożeniu, znajdowały 

odbiorców, którzy wykorzystywali je nie-

zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem lub 

nawet dla celów przestępczych.  

Wraz z pojawieniem się technologii infor-

matycznych i ich udostępnieniem do celów 

badawczych i obliczeniowych, koniec XX 
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i początek XXI wieku były okresami, kiedy 

upowszechnienie tej technologii, a zwłasz-

cza budowa sieci (Internetu) doprowadziły 

do lawinowego wzrostu znaczenia informa-

tyki we wszystkich dziedzinach życia ludz-
kiego. Współczesny świat podąża w kierun-

ku gospodarki elektronicznej i społeczeń-

stwa informacyjnego. Największe szanse na 

znalezienie zatrudnienia mają osoby umie-

jące skutecznie wykorzystać narzędzia dzi-

siejszej informatyki dla rozwoju firm. Umie-
jętność korzystania z komunikatorów inter-

netowych dla współczesnej młodzieży okreś-

la często ich pozycję w grupie społecznej. 

Często używane jest strywializowane powie-

dzenie – kogo nie ma w Internecie – ten nie 
istnieje. 

 

Rys. 1. Zastosowanie technologii informatycznych 

Określenia „cyberprzestrzeń” – prawdo-
podobnie – jako pierwszy w 1984 roku użył 
w swojej powieści Burning Chrome ame-

rykański pisarz William Gibson. Był to wy-

generowany przez komputer świat wirtual-

nej rzeczywistości, którą amerykański kla-

syk cyberpunkowych powieści w pierwszym 
tomie swojej Trylogii – Neuromancer – nazy-

wał też matrycą (matrix)1. 

Nawiązanie do cybernetyki nie było tutaj 

zbyt ścisłe, ponieważ cybernetyka w mate-

matycznej teorii optymalizacji jest to teore-

tyczne studium kontroli i komunikacji w ma-
szynach i żywych organizmach. Jest to 

teoria interdyscyplinarna, znajdująca zasto-

sowanie w tak różnych dziedzinach, jak te-

oria sieci nerwowych, teoria komunikacji 

i percepcji, komputery, serwomechanizmy, 
zautomatyzowane systemy regulacji2. 

Niemniej przedrostek cyber- dla zagad-

nień związanych technologiami informatycz-

nymi upowszechnił się w publicystyce i obec-

nie pod pojęciem cyberzagrożenia rozumie 

się wszelkie niebezpieczeństwa związane 
z użytkowaniem sieci Internet3. 

CYBERZAGROŻENIA 

 

Rys. 2. Klasyfikacja cyberzagrożeń 

 

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ 

KRADZIEŻ PIENIĘDZY 

Najczęściej dzieje się to poprzez zainsta-

lowanie w komputerze użytkownika-ofiary 
wirusa, który kontroluje i szpieguje jego 

poczynania. Gdy ten loguje się na konto, 

wirus odczytuje dane (loginy i hasła) logo-

wania. Później użytkownik otrzymuje fał-

szywy komunikat, aby zawnioskował o prze-

słanie kodu SMS i wpisał go we wskazanym 
miejscu (na podrobionej stronie banku lub 

innej, udającej oficjalną), dzięki czemu 

zatwierdza inną transakcję niż miał zamiar. 

W ten sposób nieświadomie ustala nowego 

odbiorcę przelewów. Potem złodziej jeszcze 
raz loguje się na konto, zbiera pieniądze ze 

wszystkich rachunków i zaczyna wysyłać 

przelewy na rachunki podstawionych osób 

(najczęściej bezrobotnych lub bezdomnych).  

Drugi sposób jest nieco bardziej wyra-

finowany. Złodziej musi zdobyć numer tele-

fonu klienta (np. podsuwając mu komu-

nikat z żądaniem wpisania numeru telefonu 

na ekranie obserwowanego komputera), 

a następnie wysłać mu wirusa (pod pozorem 
aktualizacji aplikacji), który ma za zadanie 

przekierowywać SMSy autoryzacyjne do zło-

dzieja.  

Kolejny sposób dotyczy najczęściej kom-

puterów, z których korzysta wiele osób (np. 

kafejki internetowe). Złodziej instaluje w kom-

puterze oprogramowanie, które potrafi za-

mieniać numer konta w tzw. schowku na 

komputerze. Jeśli przeklejamy (na zasadzie 
copy-paste) numer rachunku z jakiegoś 

dokumentu, żeby go wpisać do druku prze-

lewu, dokonujemy autoryzacji przelewu, ale 

na zamienione konto.  
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Pamiętajmy również, że żaden bank nig-

dy nie poprosi nas o podanie hasła autory-

zacyjnego – zwykle przypomina o tym klien-

towi w trakcie logowania do konta.  

 

CYBERPRZEMOC 

Cyberprzemoc (inaczej agresja elektro-

niczna) to nic innego jak stosowanie prze-

mocy przez prześladowanie, nękanie, zastra-

szanie, wyśmiewanie przy użyciu narzędzi 

komunikacji elektronicznej takich jak Inter-
net (poczta elektroniczna, portale społecz-

nościowe, fora dyskusyjne) oraz telefon ko-

mórkowy (SMS)4. 

Obecnie w Polsce prawo nie przewiduje 

bezpośrednio odpowiedzialności za tego ty-

pu działalność. Nie ma po prostu przepisu, 

który określałby w prawie karnym przestęp-

stwo cyberprzemocy. Nie oznacza to całko-

witej bezkarności osoby, która dopuszcza 
się takiego czynu. Sądy wykorzystują w ta-

kiej sytuacji do pociągnięcia sprawców do 

odpowiedzialności karnej jeden z następu-

jących przepisów: 

● art. 190 (groźba karalna), 

● art. 190a (uporczywe nękanie),  

● art. 212 (zniesławienie),  

● art. 216 (zniewaga), 

● art. 265 i nast. (przestępstwa przeciwko 

ochronie informacji).  

Ze względu na powszechność zjawiska 
cyberprzemocy, jej poszczególne formy uzys-

kały swoje nazwy i tak: 

● stalking jest uporczywym nękaniem in-

nych za pomocą np. zakładania fikcyj-

nego profilu w celu ośmieszenia, jego 

usuwanie i ponownie zakładanie,  

● trollowanie to różnego typu nieprzyjazne 

zachowania wobec innych użytkowników 
Internetu, które mają na celu rozbicie 

prowadzonej dyskusji. Zjawisko to jest 

obecne w miejscach przeznaczonych do 

wymiany myśli między internautami, 

czyli na grupach dyskusyjnych, forach, 

czatach itp.,  

● flaming to celowe zaognianie wymiany 

zdań między użytkownikami w różnego 
typu serwisach dyskusyjnych, prowadzą-

ce do narastania agresji wypowiedzi, 

● grooming to uwodzenie przez Internet 

(szczególnie dotyczy to nieletnich), 

● phishing to wyłudzanie danych osobis-

tych i informacji majątkowych, 

● spoofing obejmuje szereg technik zmie-

rzających do podszycia się pod kogoś in-

nego w Internecie. Komputery w sieciach 

identyfikuje się po adresie IP lub po ad-

resie MAC karty sieciowej.  

 

ZAGROŻENIA DLA KOMPUTERA  

I URZĄDZEŃ MOBILNYCH 

Najbardziej profesjonalna klasyfikacja te-
go zagrożenia przedstawiona została przez 

firmę Kaspersky Lab, która zajmuje się 

zwalczaniem tych zagrożeń. Szkodliwe prog-

ramy dzieli ona na następujące typy:5  

● wirusy, czyli programy, które zarażają 

innym programom poprzez dodanie do 

nich kodu wirusa, w celu uzyskania dos-

tępu do komputera przy uruchamianiu 

zainfekowanego pliku,  

● robaki to szkodliwe oprogramowanie, 

które do rozprzestrzeniania się wykorzys-

tują zasoby sieci. Klasa ta nazwana zos-

tała robakami z powodu jej specyficznego 

działania przypominającego „pełzanie” 

z  komputera na komputer przy użyciu 

sieci, poczty elektronicznej i innych ka-
nałów informacyjnych. Dzięki temu tem-

po rozprzestrzeniania się robaków jest 

bardzo szybkie,  

● konie trojańskie (trojany) to programy, 

które wykonują na zainfekowanych kom-

puterach niekontrolowane przez użytkow-

nika działania, tj. w zależności od warun-

ków mogą usuwać informacje z dysków, 
powodować stany bezczynności systemu, 

wykradać prywatne dane itp.,  

● spyware to oprogramowanie, które poz-

wala na zbieranie danych na temat kon-

kretnego użytkownika lub organizacji. 

Ofiara jest całkowicie nieświadoma obec-

ności spyware na komputerze, 

● riskware to oprogramowanie, które nie 

jest wirusem, ale zawiera w sobie poten-

cjalne zagrożenie. W niektórych warun-
kach obecność riskware na komputerze 

oznacza zagrożenie dla zapisanych da-

nych,  

● jokes to oprogramowanie, które nie szko-

dzi, ale komputer wyświetla wiadomości, 

że szkodnik już spowodował uszkodzenie 

lub je spowoduje. To oprogramowanie 

często ostrzega użytkownika o istnie-
jącym niebezpieczeństwie, np. wyświetla 

komunikaty o formatowaniu dysku twar-

dego (choć formatowanie nie jest wyko-

nywane), wykrywa wirusy w niezainfe-

kowanych plikach itp, 



Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy 3/2015 73 

● rootkit są to narzędzia wykorzystywane 

do ukrywania złośliwego działania. Ukry-

wane są przez złośliwe oprogramowanie, 

aby uniknąć wykrycia przez aplikacje 

antywirusowe, 

● spam to anonimowa, niepożądana maso-

wa korespondencja pocztowa. Spam jest 

odbieraną wiadomością polityczną lub 
propagandową, zawierającą prośby o po-

moc. Inną kategorią spamu są również 

wiadomości oferujące wygranie wielkiej su-

my pieniędzy lub e-maile służące kradzie-

ży haseł i numerów kart kredytowych. 

Dodatkowo zagrożenia potęgują się po-
przez upowszechnienie komunikacji pomię-

dzy komputerami a smartfonami i table-

tami, gdzie wirusy mogą się rozprzestrze-

niać bez udziału sieci komputerowej. Nie 

zapominajmy także o każdorazowym skano-
waniu pamięci przenośnej pendrive przy pod-

łączaniu jej do komputera.  

 

UTRATA PRYWATNOŚCI  

(DANYCH OSOBOWYCH I WRAŻLIWYCH) 

Udostępnianie danych osobowych budzi 

coraz więcej pytań i kontrowersji. Obecnie 

wiele instytucji (urzędy, banki) gromadzi 

informacje na nasz temat. Często również 

podajemy nasze dane, biorąc udział w kon-

kursach lub też imprezach promocyjnych. 
Podobnie przy zakupach w sklepach zwy-

kłych lub internetowych często nieświado-

mie udostępniamy swoje dane.  

W Polsce według raportu przygotowanego 
w 2012 roku przez Dynamics Markets Limi-

ted UK średnia strata wynosiła 35 000 zł. 

27% ofiar kradzieży tożsamości zostało po-

siadaczami nowych kart kredytowych, 27% 

respondentów musiało zapłacić za usługi 
i towary, z których nigdy nie korzystało, 

a  26% ofiar kradzieży tożsamości weszła 

w  posiadanie nowych nieruchomości. Aż 

38% ofiar kradzieży dowiedziało się, że ktoś 

żyje na ich konto. Bez uszczerbku z sytuacji 

kradzieży tożsamości wyszło tylko 29% 
ofiar6. Tak wiec należy zawsze sprawdzać, 

czy dane, o które nas proszą, są rzeczy-

wiście potrzebne i wymagane, a najlepiej og-

raniczać maksymalnie ich udostępnianie. 

Szczególnie dotyczy to danych zawartych 
w dowodzie osobistym. 

 

TREŚCI SZKODLIWE I NIELEGALNE 

Do treści uznanych za szkodliwe zalicza-

my, m.in.: 

● treści obrazujące przemoc, obrażenia fi-

zyczne bądź śmierć, np. zdjęcia/filmy 

prezentujące ofiary wypadków, okrucień-

stwo wobec zwierząt, 

● treści podżegające do nietolerancji (np. ze 

względu na wygląd, pochodzenie, świa-

topogląd), wrogości a nawet nienawiści, 

● pedofilię w sieci,  

● pornografię polegającą na upowszech-

nianiu zdjęć, filmów i tekstów pornogra-

ficznych oraz wynikającą z tego zjawiska 
erotomanię internetową (cyberseksual 

addiction) – polegającą głównie na oglą-

daniu filmów i zdjęć z materiałami ero-

tycznymi i pornograficznymi lub poga-

wędkach na chatach o tematyce seksual-
nej. Zaburzenie to można określić jako 

nałogowe używanie stron dotyczących 

seksu i pornografii. Często u jego podłoża 

leżą inne zaburzenia i dewiacje seksu-

alne, takie jak pedofilia, wojeryzm7, zoo-

filia, skrajny ekshibicjonizm i inne8. 

 

SEKSTING 

W ostatnich latach, zwłaszcza wśród mło-
dzieży, upowszechniła się moda na przesy-

łanie za pomocą Internetu lub komórki 

zdjęć nagich osób i filmów z nimi. Z badań 

przeprowadzonych na zlecenie Fundacji 

Dzieci Niczyje wynika, że co dziewiątemu 

nastolatkowi w Polsce w wieku 15–18 lat zda-
rzyło się wysłać swoje „rozbierane zdjęcia”.  

Może to być jedynie wierzchołek góry lo-

dowej, ponieważ ponad połowa badanych 

nastolatków (58%) przyznaje, że spotkała 
się z takim zachowaniem wśród rówieśni-

ków. Częściej materiały erotyczne ze swoim 

udziałem wysyłają dziewczęta niż chłopcy9. 

W środowiskach młodzieżowych może to 

prowadzić do wyszydzania i znęcania się 
psychicznego, co w skrajnych przypadkach 

jest w stanie doprowadzić do samobójstwa. 

Działalność taka jest spenalizowana – nawet 

osoba poniżej 17. roku życia odpowiada za 

te działania przed sądem rodzinnym. Doros-

ła osoba za rozsyłanie tego typu ma- 
teriałów może zostać objęta karą do 12 lat 

więzienia. 

 

CYBERTERRORYZM 

Cyberterroryzm jest to realna groźba lub 
bezprawny atak wymierzony w system infor-

matyczny bądź zgromadzone dane, w celu 

zastraszenia czy wymuszenia na władzach 

państwowych ustępstw lub oczekiwanych 
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zachowań. Aby działania takie zostały za-

kwalifikowane jako terroryzm informacyjny, 

atak powinien powodować znaczne straty 

lub takie skutki, które wywołują powszech-

ne poczucie strachu10. 

Może przybierać trzy zasadnicze formy: 

● włamania (łącznie z nielegalnym pozys-
kaniem, usuwaniem lub zmianą danych) 

i blokady serwerów – które polegają na 

zmianie lub uszkodzeniu systemów ope-

racyjnych i doprowadzeniu do wielokrot-

nych połączeń zarówno atakowanego 
serwera jak i innych serwerów, 

● wirusów – programów działających 

wbrew woli użytkownika systemu i na 

jego szkodę. Najczęściej przeznaczone są 
do uszkadzania baz danych i systemów 

operacyjnych, 

● ataku konwencjonalnego – polega na fi-

zycznym uszkodzeniu elementów syste-
mu komputerowego, serwerów, infra-

struktury telekomunikacyjnej (lotniska, 

koleje, itp.) W zależności od sposobu 

atak tego typu może prowadzić do cza-

sowego paraliżu systemu lub nieodwra-
calnej utraty danych11. 

 

PROPAGOWANIE IDEI NIENAWIŚCI I RASIZMU 

Zachowania rasistowskie i szerzenie tej 

ideologii jest w polskim prawie zakazane. 

Precyzuje to zwłaszcza art. 256 Kodeksu 
karnego12, który za propagowanie faszyzmu 

lub totalitaryzmu określa następujące kon-

sekwencje karne: 

 § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski 
lub inny totalitarny ustrój państwa lub 

nawołuje do nienawiści na tle różnic 

narodowościowych, etnicznych, raso-

wych, wyznaniowych albo ze względu na 

bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

 § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu roz-

powszechniania produkuje, utrwala lub spro-
wadza, nabywa, przechowuje, posiada, 

prezentuje, przewozi lub przesyła druk, 

nagranie lub inny przedmiot, zawierające 

treść określoną w § 1 albo będące noś-

nikiem symboliki faszystowskiej, komu-
nistycznej lub innej totalitarnej. 

Internet ze względu na pewną anonimo-
wość wyrażania poglądów oraz utrudniony 

dostęp do zagranicznych serwerów, gdzie 

lokują się zwykle portale rozpowszechnia-

jące treści tego typu, stanowi bardzo trudne 

pole do zwalczania tego zjawiska. Do usta-

wowych zadań policji należy rozpoznanie 

organizacji i grup o charakterze rasistow-

skim i neonazistowskim. W każdej z ko-
mend wojewódzkich w pionie prewencji 

znajdują się komórki odpowiedzialne m.in. 

za rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń ze 

strony powyższych grup zarówno pod kątem 

zagrożenia ładu i porządku publicznego, jak 

i demoralizującego wpływu na małoletnich.  

Działania policji obejmują również pro-

wadzenie współpracy międzynarodowej oraz 

wymianę informacji, z uwagi na fakt, że 
grupy neofaszystowskie lub odwołujące się 

do symboliki faszystowskiej posiadają na-

miastkę struktur organizacyjnych w wymia-

rze ponadnarodowym. Wspomagana jest 

w tych działaniach przez liczne stowarzy-

szenia i organizacje społeczne. Dobrym przy-
kładem może być tutaj Koalicja przeciwko 

mowie nienawiści będąca nieformalnym 

zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, 

którym bliska jest problematyka praw 

człowieka w Internecie i które chcą prze-
ciwdziałać mowie nienawiści. Aktywiści 

kampanijni działają już w całej Europie. 

Używają różnorodnych multimedialnych na-

rzędzi internetowych, żeby dzielić się swoją 

wiedzą, a także inspirować, mobilizować 

i wspierać innych13. 

 

ZAGROŻENIE DLA FUNKCJONOWANIA 

URZĄDZEŃ I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

Przewidywane miejsca występowania za-

grożeń bezpośrednich infrastruktury telein-
formatycznej to miejsca lokalizacji kluczo-

wych elementów systemów teleinformatycz-

nych, takich jak: 

● centra zarządzania i utrzymania infras-

truktury teleinformatycznej: własnych za-

sobów administracji, 

● w szczególności urzędów, wydziałów i biur 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowe-

go oraz przedsiębiorców telekomunika-

cyjnych dostarczających usługi teleko-

munikacyjne, 

● centrale telekomunikacyjne przedsiębior-

ców telekomunikacyjnych, obsługujące 

instytucje państwowe, urzędy oraz orga-

nizacje przewidywane do likwidacji za-

grożeń, 

● miejsca przebiegu telekomunikacyjnych 

linii międzycentralowych i podstawowych 

linii telekomunikacyjnych, 
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● stacje bazowe i satelitarne, 

● inne ważne obiekty telekomunikacyjne 

(np. wyniesione koncentratory, stacje czo-

łowe, węzły dostępowe itp.). 

Zagrożenia tego typu są bardzo szerokie, 

wobec czego poprzestanę na kilku przykła-

dach:  

● w USA odnotowano przypadek Edwarda 

Snowdena, byłego amerykańskiego infor-
matyka, który ujawnił tajne dokumenty 

wywiadu amerykańskiego. Z pewnością 

nie tylko zaszkodziło to samym służbom 

wywiadowczym, ale również utrudniło im 

prowadzenie akcji antyterrorystycznej. 
W  2012 roku po raz pierwszy od 27 lat 

w USA skazano kogoś za ujawnienie 

tożsamości agenta CIA. Były pracownik 

agencji John Kiriakou prawdopodobnie 

spędzi 2,5 roku w więzieniu, po tym jak 

przyznał się do zdradzenia tajnych 

danych dziennikarzowi, 

● ujawnione zostały liczne przypadki wła-
mania do systemu sterowania ruchem 

lotniczym, przy czym na szczęście spraw-

cy nie spowodowali wypadków lotni-

czych, 

● często ujawniane są włamania do syste-

mów sterowania wysokich budynków. 

System taki nadzoruje nie tylko wen-
tylację czy windy, ale również systemy 

bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Nie-

trudno sobie wyobrazić, jakie szkody moż-

na wyrządzić wprowadzając do niego za-

kłócenia lub blokując go, 

● liczne organizacje wskazują na zagro-

żenia związane z ewentualnym włama-
niem do systemów kierowania elektrowni 

atomowych. Hakerzy, traktujący swoje 

wyczyny jako rozrywkę czy wyzwanie, 

często nie zdają sobie sprawy z całkiem 

realnych zagrożeń, jakie stwarzają dla 

funkcjonowania społeczeństwa. 

Sporządzony w 2013 roku „Raport o za-
grożeniach bezpieczeństwa narodowego” obej-

mujący ocenę ryzyka na potrzeby zarządza-

nia kryzysowego, określił następujące klu-

czowe zagrożenia na wypadek ataku cyber-

netycznego: 

● zakłócenia w pracy infrastruktury prze-

syłowej, 

● możliwe zakłócenia zaopatrzenia w ener-

gię i paliwa, w żywność oraz wodę pitną, 

● możliwe zakłócenia w transporcie i ko-

munikacji, 

● możliwe zakłócenia funkcjonowania or-

ganów administracji publicznej, 

● zakłócenia teleinformatyczne, 

● zakłócenia w pracy służb ratowniczych, 

● znaczące straty finansowe i gospodarcze 

oraz skutki społeczne14. 

 

INTERNET JAKO ELEMENT  

ŁĄCZNOŚCI TERRORYSTÓW 

Ugrupowania terrorystyczne wykorzystu-

ją Internet do propagandy, której w żaden 

sposób nie można ocenzurować. Tekstowe, 

wizualne oraz dźwiękowe możliwości prze-

kazu, które Internet im stwarza, są nie-
wyobrażalne. Szerokim echem odbiło się 

opublikowanie w Internecie filmów przedsta-

wiających egzekucje zakładników w Iraku. 

Przykładem może być Abu Musab Al-Zar-

kawi, który zapoczątkował serię brutalnych 

porwań kończących się egzekucjami. Właś-
nie Internet jest miejscem, gdzie każdy mo-

że zobaczyć materiały ocenzurowane przez 

telewizję, a przecież część definicji terro-

ryzmu, mówi o popełnianiu aktów przemocy 

mających na celu wywołanie głębokiego 
szoku psychologicznego.  

Również dzięki poczcie elektronicznej ter-

roryści mogą utrzymywać kontakt z agen-

tami rozmieszczonymi na całym świecie. 
W jednym z wywiadów rzecznik Hezbollahu 

w Londynie z wielkim zadowoleniem opo-

wiadał o Internecie i jego możliwościach. 

Umożliwia on chociażby wysłanie w przecią-

gu zaledwie kilku minut fragmentu z Kora-

nu czy wezwanie do dżihadu agentów znaj-
dujących się na innych kontynentach.  

 

ZAGROŻENIA DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA 

Zagrożenia tego typu obejmują najczęś-

ciej następujące przypadki: 

● naruszenie integralności danych przetwa-

rzanych przez system teleinformatyczny 

(modyfikacje, dodanie, zniszczenie),  

● nieuprawnione skopiowanie danych i wy-
prowadzenie ich z terenu firmy przez 

pracownika,  

● włamania dokonywane do systemu tele-

informatycznego,  

● nieuprawniony dostęp do zasobów sys-

temu, możliwy dzięki ujawnieniu haseł 

innych użytkowników,  

● niepowołany dostęp do miejsca przetwa-

rzania danych,  
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● zniszczenie elementów lub całości infra-

struktury technicznej systemu teleinfor-

matycznego,  

● nieodpowiednie parametry pracy syste-

mu teleinformatycznego (np. wilgotność, 

temperatura). 

Osobnego potraktowania wymaga sprawa 
zagrożenia dla tajemnicy państwowej i woj-

skowej. Nie bez powodu mówi się wręcz 

o prowadzeniu wojny elektronicznej, a po-

szczególne kraje oficjalnie bądź po cichu, 

wprowadzają w siłach zbrojnych całe jed-
nostki zajmujące się przygotowaniem i pro-

wadzeniem agresji w sieci.  

Wywiady opracowują na własny użytek 

szczegółowe zasady korzystania z poszcze-

gólnych mediów, kanałów radiowych i tele-

wizyjnych. Dokonują analizy wiarygodności 

poszczególnych gazet i periodyków specja-

listycznych, audycji czy też stron WWW, 
wybierając te najbardziej wiarygodne, a za-

razem redagowane przez uznanych w danej 

dziedzinie dziennikarzy i specjalistów. 

Obecnie powszechność stosowania w go-

spodarce technologii internetowych ozna-

cza, że każda informacja zyskuje swoją war-

tość, a umiejętność jej ochrony i właściwego 
wykorzystania staje się w kontaktach i spo-

rach między państwami bardziej istotna od 

ilości posiadanej przez nie broni. 

 

ZAGROŻENIA  

ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI 

INTERNET MIEJSCEM DOSTĘPU DO SUBSTAN-

CJI ODURZAJĄCYCH I DOPINGUJĄCYCH 

Narkotyki stały się w Internecie takim sa-

mym produktem reklamowanym jak pospo-

lite artykuły. Aby zachęcić do ich użycia, 

stosuje się wiele narzędzi perswazji i mani-

pulacji, od zabawy poczynając, a kończąc 
na serwowaniu pseudonaukowej argumen-

tacji15. Handlarze i osoby uzależnione pro-

wadzą korespondencję, przeprowadzają sprze-

daż narkotyków, wykorzystując do tego celu 

Internet, który stanowi też forum wymiany 

„doświadczeń” narkomanów na temat skut-
ków przyjmowania oraz poszukiwania coraz 

to nowych środków odurzających. 

Bardzo rozpowszechniło się w Internecie 

zjawisko handlu środkami i specyfikami, 

które mają zwalczać takie dolegliwości jak: 

● otyłość, 

● brak potencji, 

● depresję, 

● zwiększenie koncentracji. 

Leki lub specyfiki kupowane bez recepty 
i przyjmowane bez nadzoru lekarza mogą 

doprowadzić do wielu zaburzeń zdrowia, 

a w skrajnych przypadkach nawet do śmier-

ci. W skład wielu z nich wchodzą również 
substancje uzależniające. Duża część tych 

„leków” może być również zanieczyszczona 

lub sfałszowana. Osoba przyjmująca sfał-

szowany lek może być narażona na liczne 

niebezpieczne następstwa zdrowotne. Pac-

jenci mogą skarżyć się na nieoczekiwane 
skutki uboczne, reakcje alergiczne lub po-

gorszenie stanu zdrowia. Niektóre z fałszo-

wanych produktów nie zawierają żadnych 

substancji aktywnych, natomiast zawierają 

składniki nieaktywne, które nie zapewniają 
pacjentowi żadnych korzyści z leczenia. 

Fałszywe leki mogą również zawierać nie-

prawidłowe komponenty, niewłaściwe dawki 

oraz składniki niebezpieczne. 

 

UZALEŻNIENIE OD SIECI  

I GIER KOMPUTEROWYCH 

Osobami najczęściej uzależnionymi od 

gier komputerowych są te, które mają 

wysokie poczucie wartości, są bardzo 

ekspresyjne, agresywne, nadpobudliwe, nie 
liczą się z innymi, czują potrzebę kontroli 

i wygrywania z innymi, nie liczą się z uczu-

ciami osób trzecich, a ponadto są przeko-

nane o swojej doskonałości. Z drugiej zaś 

strony mogą to być osoby lękliwe, zagu-

bione, niemające znajomych oraz przyjaciół, 
o niskim poczuciu własnej wartości, odrzu-

cone i nieakceptowane.  

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje uza-

leżnień od gier komputerowych: wtórne (gdy 

gra komputerowa stanowi ucieczkę od 

codzienności) oraz pierwotne (gdy gracz 

koncentruje się na posiadanym sprzęcie 
oraz grach). Osoba uzależniona zaczyna żyć 

światem wirtualnym, odcina się od rzeczy-

wistości, potrafi spędzać przed komputerem 

godziny, dni a nawet tygodnie (traci poczu-

cie czasu), zapomina o codziennych obo-

wiązkach, higienie osobistej, spożywaniu 
pokarmów oraz odpoczynku. Zaczyna mieć 

problemy w każdej dziedzinie życia, które 

cały czas się pogłębiają. Sytuacja, w której 

nie może zagrać w grę, powoduje u niej lęk, 

niepokój a także agresję i wybuchowość16. 

Infoholizm to uzależnienie od związków 

wirtualnych, czasami tłumaczone jako 
socjomania internetowa (cyber-relationship 

addiction) – jest to uzależnienie od inter-

netowych kontaktów społecznych, nadmier-
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ne zaangażowanie w związki w sieci (wir-

tualne). Wyraża się poprzez udział w listach 

dyskusyjnych, IRC-u oraz kontaktach przy 

pomocy poczty elektronicznej. Osoba chora 

nawiązuje nowe kontakty tylko poprzez sieć, 
ma zachwiane relacje człowiek – człowiek 

w kontaktach poza siecią. Ludzie tacy po-

trafią godzinami „rozmawiać” z innymi użyt-

kownikami Internetu, lecz mają trudności 

przy kontaktach osobistych. U takich osób 

następuje też zanik komunikacji niewer-
balnej, nie potrafią one odczytywać infor-

macji nadawanych w tej płaszczyźnie lub 

odczytują je błędnie. Osoby z tym zaburze-

niem spotyka się głównie w tych formach 

kontaktu, które zapewniają synchroniczną 

komunikację. 

Formą infoholizmu jest również uzależ-
nienie od komputera (computer addiction)  

– osoba chora nie musi w tym wypadku 

„być” w sieci, wystarczy, iż spędza czas przy 

komputerze. Nie jest dla niej ważne to, co 

robi, czy pisze ważną pracę, czy gra w pa-

sjansa. Liczy się tylko to, że komputer jest 
włączony a ona spędza przy nim czas. Naj-

częściej przejawia się w obsesyjnym graniu 

w gry komputerowe. 

Kolejną formą jest uzależnienie od sieci 

(net compulsions) – jest ono bardzo podob-

ne do uzależnienia od komputera, lecz po-

lega na obecności w Internecie. Osoby takie 
są cały czas zalogowane do sieci i obser-

wują, co się tam dzieje. Obsesyjnie grają 

w sieci, uczestniczą w aukcjach etc. Uzależ-

nienie to łączy w sobie wszystkie inne formy 

IAD. 

Przeciążenie informacyjne lub przełado-

wanie informacjami (information overload)  
– nałogowe surfowanie w sieci lub przeglą-

danie baz danych występuje przy natłoku 

informacji, na przykład przebywanie w wie-

lu pokojach rozmów jednocześnie lub udział 

w wielu listach dyskusyjnych17. 

 

ZAGROŻENIA ZDROWIA  

PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO 

PODSTAWOWE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ZWIĄ-

ZANE Z UŻYWANIEM KOMPUTERA I INTERNETU 

Dorośli wskazują przede wszystkim na 

medyczne negatywne skutki obcowania 

z  komputerem, przywołując m.in. wady po-
stawy i pogorszenie wzroku. Niewielu dos-

trzega jednak inne zagrożenia, część z nich 

twierdzi nawet, że uzależnienie od kompute-

ra i Internetu jest wymysłem psychologów. 

Jak podają oficjalne statystyki amery-

kańskie, ok. 30% użytkowników komputerów 

cierpi na różnego rodzaju dolegliwości nabyte 

w związku z wykonywaną pracą. Najczęstsze 

problemy zdrowotne to: nadwyrężanie mięśni 
nadgarstka, naprężony kark, bóle dolnych 

części kręgosłupa, oczy – niewłaściwe oś-

wietlenie powoduje męczenie się wzroku, bóle 

głowy i ogólne zmęczenie organizmu. Wy-

krzywianie kręgosłupa nadwyręża naturalne 

wiązadła kręgów. Dzieci i młodzież, będąc 
w okresie intensywnego rozwoju fizycznego, 

są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo 

utraty zdrowia: wady wzroku, skrzywienia 

kręgosłupa. Należy dbać o higienę pracy przy 

komputerze, zapewnić bezpieczne warunki 
pracy, właściwy sprzęt, oświetlenie, uczyć 

prawidłowej postawy podczas pracy przy 

komputerze, uczyć relaksu i skłaniać do ro-

bienia przerw rekreacyjnych podczas pracy. 

 

CYFROWA DEMENCJA  

ORAZ INNE FORMY E-ZAGROŻEŃ 

Cyfrowa demencja to określenie, którego 

przed kilku laty użyli południowokoreańscy 

lekarze do opisania symptomów chorobo-

wych – zarówno psychicznych jak i fizycz-
nych – będących skutkiem niekontrolowa-

nego korzystania z mediów cyfrowych. Re-

nomowany niemiecki psychiatra i neuro-

biolog Manfred Spitzer, daje w swojej książ-

ce szczegółowy wgląd w istotę i przyczyny 

tego zjawiska. 

Prezentowane przez profesora Spitzera 

tezy podzieliły zarówno opinię publiczną, jak 
i kręgi fachowe na dwa antagonistyczne 

obozy. Zdaniem Spitzera intensywne korzys-

tanie z mediów cyfrowych skutkuje – zwłasz-

cza u dzieci i młodzieży – zanikiem samo-

dzielnego myślenia, to zaś prowadzi do za-
kłócenia uwagi i orientacji przestrzennej 

oraz pogarszania się wyników w nauce. Na 

płaszczyźnie emocjonalnej ceną za zbyt 

częste przebywanie w cyfrowym świecie jest 

samotność, wycofanie się z realnego życia, 

problemy ze spaniem i koncentracją włą-
cznie z depresją i prawdziwym uzależnie-

niem od mediów elektronicznych18. 

Selfie, czyli wykonywanie sobie samemu 

zdjęcia telefonem komórkowym, niestety 

niesie ze sobą także pewne realne zagroże-

nia, co potwierdza historia 19-letniego Dan-

ny’ego Bowmana z Wielkiej Brytanii. 
Pragnął on zostać modelem, w czym pomóc 

mu miały selfie zamieszczane m.in. na Face-

booku. Zaczął je wykonywać w wieku 15 lat. 
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W 2011 roku bez sukcesu wystartował w 

castingu na modela, co przełożyło się na 

pogłębienie jego uzależnienia od selfie. W po-

goni za tym idealnym ujęciem zrezygnował 

nawet ze szkoły, wykonując swoim iPhonem 

dziennie ok. 200 autoportretów.  

Mężczyzna popadł w depresję tak wielką, 
że postanowił popełnić samobójstwo, prze-

dawkowując leki. Na szczęście uratowała go 

matka19. 

 

SAMOBÓJSTWA Z INSPIRACJI SIECI 

Internet bywa miejscem, w którym ludzie 

nawiązują przyjaźnie, wspierają się, ale 

kiedy osoby z samobójczymi skłonnościami 

doradzają sobie nawzajem bez nadzoru 

specjalistów, staje się niebezpieczny. Mamy 

tu do czynienia z dwoma zasadniczymi przy-

padkami: 

● osoba trzecia udziela osobie zdesperowa-
nej z różnych pobudek poprzez sieć in-

strukcji i pomocy w popełnieniu samo-

bójstwa, 

● dwie lub więcej osób, opanowanych dep-

resją, umawiają się poprzez sieć w celu 

jednoczesnego popełnienia samobójstwa. 

Należy pamiętać, że Kodeks karny za-
wiera w art. 151 zagrożenie karne za pomoc 

udzielaną w samobójstwie: „Kto namową 

lub przez udzielenie pomocy doprowadza 

człowieka do targnięcia się na własne życie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5”. 

 

SEKTY 

Osoby reprezentujące różnego rodzaju 

sekty religijne, poprzez sieć, mają ułatwione 

zadanie przy nawiązywaniu nowych kontak-
tów. Możliwość nieskrępowanego prezento-

wania w sieci materiałów o dowolnej treści, 

a nawet bezpośredniej rozmowy z poten-

cjalnym kandydatem na członka sekty, 

ułatwia przekonywanie innych do swojej 

ideologii i pozyskiwanie kolejnych członków. 
Zauważalny jest wzrost ilości stron WWW, 

na których wyżej wymienione zagadnienia 

podane są w sposób bardzo subtelny i za-

kamuflowany. Czytając tekst, dziecko-ofiara 

nawet nie zauważa, kiedy zaczyna myśleć 
kategoriami zgodnymi z założeniami sekty, 

co często jest pierwszym krokiem do kon-

fliktu z jego dotychczasowym środowiskiem 

i izolacji. 

 

ZAPOBIEGANIE CYBERZAGROŻENIOM 

Aby lepiej przedstawić sposoby zapobie-

gania cyberzagrożeniom, warto podzielić ca-

łe zagadnienie na trzy poziomy, jak na ry-

sunku 3. 

 
Rys. 3. Poziomy występowania cyberzagrożeń 

Poziom pierwszy dotyczy zagrożeń w skali 

całego państwa. Podejmowane na tym po-

ziomie działania zapobiegawcze powinny 

dotyczyć: 

● budowy i stałego unowocześniania za-

bezpieczeń technicznych sieci informa-

tycznych, 

● wprowadzania i egzekwowania procedur 

bezpieczeństwa dostępu do sieci, 

● zwalczania prób infiltrowania systemów 

telekomunikacyjnych, 

● międzynarodowej współpracy w zwalczaniu 

ponadnarodowej cyberprzestępczości, 

● wspierania produkcji oprogramowania do 

celów zabezpieczeń, 

● opracowywania programów i planów na 

wypadek zagrożeń. 

Poziom drugi dotyczy zagrożeń w skali or-

ganizacji i przedsiębiorstw. Podejmowane na 

tym poziomie działania powinny dotyczyć: 

● budowy i przestrzegania systemów za-

bezpieczeń, 

● przestrzegania dyscypliny dostępu do da-

nych, 

● regularnego używania oprogramowania 

antywirusowego, 

● szkolenia pracowników w zakresie bez-

piecznego korzystania z Internetu. 

Poziom trzeci dotyczy zagrożeń dla indy-

widualnych obywateli. Podejmowane na tym 

poziomie działania powinny dotyczyć: 

● regularnego używania oprogramowania 

antywirusowego, 

● odwiedzania tylko zaufanych stron i portali, 

● dokładnego weryfikowania źródeł przy-

chodzącej korespondencji, 
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● natychmiastowego sygnalizowania policji 

wszelkich zjawisk związanych z cyber-

przemocą, 

● przestrzegania zasad prawidłowego prowa-

dzenia korespondencji w sieci, 

● szkolenia chętnych z zakresu bezpieczeń-

stwa w Internecie, pomocy państwa dla 

organizacji zajmujących się szerzeniem 

tego typu wiedzy. 

 

PODSUMOWANIE 

Celem artykułu było syntetyczne przy-

bliżenie zagrożeń, z jakimi spotykamy się na 

co dzień, wykorzystując Internet. Na prze-
strzeni 20–30 lat Internet z marginalnego 

problemu naukowców stał się jednym z naj-

ważniejszych aspektów współczesnej cywili-

zacji.  

Oczywiście, tak jak pozostałe aspekty 

ludzkiej działalności i technologii, rozwijają 
się również i pojawiają coraz to nowe ob-

szary działalności przestępczej. Nigdy w his-

torii ludzkości nie udało się wyeliminować 

przestępczości, dlatego tak istotne staje się 

zagadnienie rozwijania metod jej zwalcza-
nia, aby stopniowo dążyć do poprawy sy-

tuacji w tym zakresie.  

Szczególnej uwagi naukowców i służb 

państwowych wymagają zjawiska cyberter-

roryzmu i wojny cybernetycznej, których 

nasilenie stale narasta. Jeśli chcemy, aby 
Polska pozostała krajem wolnym i bezpiecz-

nym, zagadnienia te muszą być nieustannie 

monitorowane, przy czym ważne jest, 

abyśmy stale utrzymywali niezbędny poziom 

gotowości technologicznej i organizacyjnej 
dla zapobiegania zagrożeniom. 

Tomasz Pączkowski 
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http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/pol_obr
onna/20150309_ocenar_ryzyka_2013.pdf. 
[dostęp: 12.10.2015] 

 

 

 

 

 

DZIELIMY  SIĘ  DOŚWIADCZENIAMI 
 

Agata Jałowiecka-Frania 
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie 

GIMNASTYKA  NARZĄDÓW  ARTYKULACYJNYCH 
SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  LOGOPEDYCZNYCH 

CELE OGÓLNE: 

● usprawnienie języka, wędzidełka podję-
zykowego, warg, podniebienia miękkiego 

i żuchwy; 

● wypracowanie zręcznych i celowych ru-

chów narządów artykulacyjnych; 

● wykształcenie czucia ruchu oraz poło-

żenia narządów artykulacyjnych; 

● uwrażliwienie miejsc i ruchów w jamie 

ustnej niezbędnych do prawidłowego wy-

mawiania głosek; 

● doskonalenie koordynacji ruchowej w za-

kresie aparatu artykulacyjnego; 
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● rozwijanie naturalnej wrażliwości słuchowej; 

● kształcenie spostrzegawczości i koncen-

tracji uwagi. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dzieci: 

● naśladują ruchy narządów artykulacyj-

nych proponowane przez logopedę; 

● zmieniają kształt i położenie masy języka; 

● wykonują synchroniczne ruchy i układy 
obu warg oraz samodzielne ruchy wargi 

dolnej i górnej; 

● posiadają sprawnie funkcjonujące pod-

niebienie miękkie; 

● prezentują układy szczęki dolnej właściwe 

dla artykulacji poszczególnych dźwięków; 

● świadomie kierują ruchami narządów ar-

tykulacyjnych. 

METODY:  

Szczegółowe metody logopedyczne – ćwicze-

nia usprawniające motorykę i kinestezję na-

rządów mowy; pedagogika zabawy, metoda 

praktycznego działania, ćwiczenia logoryt-

miczne. 

FORMY:  

Praca indywidualna, praca grupowa. 

ŚRODKI:  

Karty pracy do ćwiczeń artykulacyjnych (Ka-
tarzyna Szłapa, Cmokaj, dmuchaj, parskaj, 
chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykula-
cyjne dla najmłodszych, Gdańsk 2005), lus-

tro logopedyczne, magnetofon, płyta CD 
(Rymowanki-przytulanki, opowiada i przytu-
la Jerzy Stuhr), płyta CD (W co się bawić 
z dziećmi? opracowanie: Marta Bogdano-

wicz, cz. III – Zabawy ruchowe z opowieś-
cią), dżem, kredki, kolorowe krążki, bębe-

nek i pałeczka. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Część wstępna: 

Zabawy relacyjno-relaksujące (opracowanie 
Marta Bogdanowicz) – dzieci w parach słu-

chają treści bajki, wykonując wskazane 

przez logopedę czynności, potem następuje 

zamiana ról: 

 

„Bocian i szpak” 

A to było tak:  
(uczeń siedzi zwrócony do drugiego ucz-
nia plecami) 

bociana drapał szpak,  

(lekko drapiemy kolegę/koleżankę po jed-

nej łopatce) 

a potem była zmiana 

i szpak drapał bociana.  
(Mocniej drapiemy kolegę/koleżankę po dru-
giej łopatce) 

Co wynika z tej zmiany?   

Kto był bardziej podrapany?    
(Prosimy, aby dziecko pokazało lub naz-
wało tę stronę, po której silniej odczuwało 
drapanie) 

 

A było też i tak: 

bociana dziobał szpak,  
(lekko stukamy kolegę/koleżankę w plecy) 

a potem była zmiana 
i szpak dziobał bociana.  

(Stukamy w plecy w innym miejscu) 

Potem były jeszcze trzy zmiany.  
(Stukamy w plecy w trzech dowolnych 
miejscach) 

Ile razy szpak był dziobany? 
 

„Idzie kominiarz” 

Idzie kominiarz po drabinie,  

(uczeń siedzi zwrócony twarzą do 
drugiego dziecka; 

kroczymy palcami po ręce kolegi/koleżan-

ki, od dłoni do barku) 

fiku-miku, już w kominie.  

(Szybkim ruchem chowamy rękę pod 
pachę kolegi/koleżanki) 

 

II. Zajęcia właściwe: 

1. Ćwiczenia języka i wędzidełka podjęzyko-

wego: 

● „Kto ma dłuższy język?” – wysuwamy 

język na brodę. 

● „Kto sięgnie wyżej?” – unosimy czubek 

języka w kierunku nosa. 

● „Wahadełko zegara” – dotykamy czub-

kiem języka kącików warg (na prze-

mian). 

● „Oblizywanie warg” – oblizujemy wargi 
posmarowane dżemem czubkiem 

języka (usta szeroko otwarte). 

● Oblizywanie końcem języka miejsc 

pod wargą dolną (na całej jej długości) 

– suchych, posmarowanych np. 
dżemem. 

● Oblizywanie końcem języka miejsc tuż 

nad wargą górną, wzdłuż całej jej 
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długości (suchych, posmarowanych 

dżemem). 

● „Łyżeczka” – unosimy przednią część 

języka w taki sposób, aby jego czubek 

i boki tworzyły „łyżeczkę”. 

● „Rulonik” – wysuwamy z buzi język 

ułożony w „rulonik”. 

● „Koci grzbiet” – układamy język tak, 

aby powstało wybrzuszenie jego środ-

ka; robimy tzw. górkę z języka. 

● „Młynek” – krążymy językiem w buzi 
w prawo i lewo (przy zamkniętych us-

tach). 

● „Piłeczki” – zamykamy wargi i wypy-

chamy językiem wewnętrzną stronę 

policzków. 

● „Malowanie buzi” – język naśladuje 

ruchy malarza – maluje sufit (podnie-

bienie) oraz ściany, czyli wewnętrzną 

stronę policzków. 

● „Język-czarodziej” – język zamienia się 

w pędzel i wykonuje ruchy przypomi-
nające ruchy pędzelka podczas malo-

wania obrazka. 

● „Czyszczenie zębów” – „czyścimy” języ-

kiem zewnętrzną i wewnętrzną po-

wierzchnię zębów. 

● „Liczymy zęby” – dotykamy czubkiem 

języka każdego zęba. 

● Kląskanie konika. 

● Naśladowanie ruchów języka żmii (ję-

zyk ruchliwy, szybko wysuwa się we 

wszystkie strony). 

● Język dotyka: wargi dolnej, wargi gór-

nej, prawego kącika ust, lewego ką-

cika ust. 

● „Ulubione lody” – polecenie: Z pew-

nością lubisz lody. Narysuj na pustym 
wafelku Twoje ulubione lody, a potem 

wyobraź sobie, że próbujesz, jakie są 

pyszne – wykonaj językiem ruchy 

przypominające lizanie lodów. 

● „Mniam, mniam!” – polecenie: Do-

kończ rysować czekoladowo-wiśniowy 
cukierek, mlaskając językiem. Smacz-

nego! 

● „Na pomoc księżniczce” – polecenie: 

Wyobraź sobie, że jesteś dzielnym ry-

cerzem, który wyruszył na pomoc 
uwięzionej w zamku księżniczce. Naś-

laduj odgłos kopyt, kląskając językiem 

i spróbuj – wodząc palcem po ścież-

kach na obrazku – dotrzeć bezpiecznie 

do celu. Uważaj na smoki i rabusiów. 

● „Kotka Bercia” – polecenie: Dorysuj 

kotce Berci ogon, pręgi, wąsy, oczy 

i pyszczek. Spróbuj wykonać taki „ko-
ci grzbiet” z języka, zaczepiając jego 

czubek o dolne siekacze, a środek 

wyginając do góry. 

● „Śniadanie Mruczka” – polecenie: Wy-

obraź sobie, że jesteś kotkiem Mrucz-

kiem, który ma pusty brzuszek, bo nie 
jadł jeszcze śniadania. Spróbuj odna-

leźć swoją poranną miskę z mlekiem, 

jednocześnie oblizując się ze sma-

kiem. Powodzenia!  

2. Zabawy logorytmiczne: 

● „Taniec w kałużach” – dzieci podska-

kują rytmicznie między kałużami  

– kolorowymi krążkami. Gdy nastę-

puje pauza w muzyce – przeskakują 
nad kałużą, wymawiając słowo: „Hop”. 

● „Rozmowa zegarów” – uczniowie-zega-

ry, maszerując po sali, naśladują ryt-

micznie odgłosy wydawane przez ze-

gary: „tik-tak”, „cyk-cyk”. 

● „Kot i myszy” – dzieci-myszki biegają 

po sali w rytm muzyki, „piszcząc”: pi, 

pi, pi… Pauza w muzyce oznacza, że 

kot wyrusza na łowy. Wtedy myszki 

stoją nieruchomo. 

3. Ćwiczenia warg: 

● „Całuski” – posyłamy „całuski” do 

swojego odbicia w lustrze. 

● „Okienko” – układamy wargi na kształt 

koła (zęby zamknięte i widoczne). 

● „Uśmiech-dzióbek” – ściągamy usta, 

jak przy artykulacji samogłoski „i”, 

a następnie spłaszczamy, cofając ką-

ciki ust, jak przy artykulacji głoski 

„u”. 

● „Nakładanie warg” – nakładamy na prze-

mian dolną wargę na górną i odwrot-

nie. 

● „Masaż warg” – dolne zęby masują 

(lekko nagryzają) górną wargę, a nas-

tępnie górne zęby masują dolną war-
gę. 

● „Wesołe i smutne minki” – naśladu-

jemy na przemian wesołe i smutne 

minki. 

● „Źrebak Siwek” – polecenie: Podczas 
gwałtownej burzy źrebak Siwek zgubił 

się mamie Siwuchnie. Pomóż jej od-
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naleźć źrebaka, jednocześnie głośno 

parskając. Powodzenia! 

● „Sowy” – polecenie: Przyjrzyj się so-

wom: czy na pewno są takie same? 

Znajdź sześć szczegółów, którymi się 
różnią, a następnie na jednym wy-

dechu naśladuj głos sowy: „hu, hu!”. 

Powodzenia! 

● „Prędko, pożar!” – polecenie: Wyobraź 

sobie, że jesteś strażakiem, który 

musi szybko dojechać do płonącego 
domu. Pokonując kredką drogę, 

naśladuj sygnał wozu strażackiego: 

„e-o, e-o, e-o…”. 

● „Na farmie dziadka Józia” – polecenie: 

Wyobraź sobie, że jesteś kurką Gdacz-
ką, która mieszka na farmie dziadka 

Józia. Spróbuj odnaleźć znajomego 

koguta, nawołując go: „ko, ko, ko…”. 

4. Zabawy logorytmiczne: 

● „Pszczółki” – sala zamienia się w łąkę, 

a dzieci w pszczółki. Kolorowe krążki 

to kwiatki. Po usłyszeniu jednego 

dźwięku (bębenek) pszczółki krążą 

wokół kwiatków, wydając odgłos: 
„bzzzz…”; dwa dźwięki oznaczają, że 

pszczółki siadają na kwiatkach. 

● „Miś i pszczółki” – logopeda wybiera 

jednego z uczniów do roli misia. 

Pozostałe dzieci to pszczółki. Pszczółki 

biegają rytmicznie po sali, wydając 
dźwięki: „bzzzz…” i zbierają nektar 

z kwiatków. W tym czasie miś śpi 

w swojej norze. Pauza w muzyce ozna-

cza, że miś budzi się z zimowego snu 

i  wyrusza na poszukiwania miodu. 
Wtedy pszczółki szybko wracają do 

ula. 

5. Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

● „Chrapanie” – na wdechu i wydechu. 

● „Chory kotek” – naśladujemy czynność 

ziewania, kasłania, płukania gardła, 

połykania pastylek, picia syropu. 

● „Świnka” – naśladujemy odgłosy wy-

dawane przez świnkę. 

6. Ćwiczenia szczęki dolnej: 

● „Krokodyl” – język nieruchomy, przy-

klejony do podniebienia – „kłapiemy 

zębami” (energicznie opuszczamy 
żuchwę). 

● „Szuflada” – rytmicznie wysuwamy 

i cofamy żuchwę. 

● „Sztorm” – rytmicznie przesuwamy 

żuchwę na boki. 

● „Krowa” – wykonujemy okrężne i bocz-

ne ruchy żuchwy przy zamkniętej 

szparze warg. 

 

III. Część końcowa: 

Zabawy relacyjno-relaksujące – dzieci w pa-

rach słuchają treści bajki, wykonując wska-

zane przez logopedę czynności, potem nas-

tępuje zamiana ról: 

 

„Idzie, idzie” 

Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga,  
(uczeń leży na brzuchu, drugi uczeń sie-
dzi przy nim; spacerujemy palcami po ple-
cach kolegi/koleżanki – „dużymi krokami”) 

a tu… noga!  
(chwytamy dziecko za nogę) 

Idzie, idzie malec, malec, malec,  
(wędrujemy po nodze dwoma palcami w kie-
runku stopy, stawiając drobne kroczki)  

a tu… palec!  
(chwytamy za palec) 

Idzie, idzie koń, koń, koń,  
(delikatnie, lecz zdecydowanie naciskamy 
plecy kolegi/koleżanki dłońmi zwiniętymi 

w pięści na przemian) 

a tu… dłoń!  
(chwytamy dziecko za dłoń) 

Leci, leci sowa, sowa, sowa,  
(szybko muskamy rękę kolegi/koleżanki 
opuszkami palców) 

a tu… głowa!  
(ostrożnie, oburącz chwytamy głowę kole-
gi/koleżanki, głaszczemy po włosach) 

 

Bolesław Kołodziejski „Rybka” 

Płynie rybka złota poprzez fal odmęty,  
(uczeń leży na brzuchu, drugi uczeń 
siedzi przy nim; kreślimy dłonią na ple-

cach kolegi/koleżanki linie faliste) 
nie wie, gdzie jej domek, jak płynąć, któ-

rędy. 

Wokół tyle roślin, wodorostów tyle, 

płynie mała rybka i kluczy przez chwilę. 

Dopłynęła wreszcie do swojego domu,  
(na chwilę zatrzymujemy dłoń) 

o tym, że błądziła, nie mówi nikomu, 

tylko szybko wpływa do łóżeczka swego,  
(wsuwamy dłoń pod bok lub pod pachę 
kolegi/koleżanki) 

będzie smacznie spała do ranka jasnego.  

Agata Jałowiecka-Frania 
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Ewa Kłopot 
Gimnazjum w Lelowie 

„TO L ER ANC JA   –   NAS Z   W S PÓ L N Y   C E L”   
–   PO DSU MO W A N I E   PRO JE K T U  Z RE A L IZ O W A N E GO   

W   RA MA CH  P RO GRA M U  CO ME N I US   

„UC ZE NI E   S I Ę   PR ZE Z   CAŁ E   Ż YCI E”  
czerwca 2015 r. w Gimnazjum 

w Lelowie odbyło się uroczyste 

podsumowanie dwustronnego 

projektu pt. „Tolerancja – nasz wspólny cel” 
wspieranego przez Narodową Agencję Prog-

ramu „Uczenie się przez całe życie”, Co-

menius – partnerskie projekty szkół. Projekt 

ten był realizowany od 1 sierpnia 2013 r. 

razem ze szkołą partnerską z Bawarii  

– Gimnazjum im. Marii Ward w Altötting. 
Wśród gości byli m.in. wójt gminy Lelów 

Krzysztof Molenda, dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lelowie Ewa Molenda, 

dyrektor Gimnazjum w Lelowie Marek 

Ćwiek, nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni 
zaproszeni goście. Uroczystość poprowadziła 

młodzież pod kierunkiem pań polonistek 

Agnieszki Kowalik i Renaty Wawer. Oprawę 

muzyczną imprezy stanowiły niemieckie 

piosenki w wykonaniu lelowskich gimna-

zjalistek.  

 

Występy lelowskich gimnazjalistów  
podczas uroczystości podsumowującej projekt 

Podsumowanie było okazją do zestawie-

nia działań, które towarzyszyły młodzieży 

w realizacji projektu. Priorytetowy cel – sze-

roko rozumiana tolerancja – był realizowany 
w różnych formach, od kształtowania po-

stawy poszanowania i otwartości na wszelką 

odmienność, poprzez łamanie stereotypów, 

po akceptację innych ludzi, borykających 

się z problemami starości, niepełnospraw-

ności i odmienności rasowej, religijnej czy 
politycznej.  

 

Za wszystkimi celami podążały liczne 
działania uczestników projektu, czyli ucz-

niów obu szkół, wielu nauczycieli, rodziców 

goszczących polskich i niemieckich nasto-

latków oraz instytucji lokalnych. Zostały 

one przedstawione przez szkolnego koor-
dynatora projektu panią Dorotę Sękalę.  

Ogrom pracy włożony przez uczestników 

projektu przełożył się na takie działania jak: 
opracowanie i wydanie albumu pt. Histo-
ryczno-Kulturalne Dziedzictwo Lelowa w ję-

zyku polskim, angielskim i niemieckim; pro-
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spektu dla młodzieży reklamującego walory 

gminy Lelów oraz jej najciekawsze miejsca 
pt. Gmina Lelów – atrakcją dla nastolatków; 

opracowanie słowniczka polsko-niemiecko-an-

gielskiego, z którego można było korzystać 

podczas dni wymiany. Efektem współpracy 
uczniów i nauczycieli szkół polskiej i nie-

mieckiej było stworzenie logo projektu, 

opracowanie kodeksu tolerancji, organizacja 

Dni Niemieckich w Polsce i Dni Polskich 

w  Niemczech, przeprowadzenie konkursu 
wiedzy o krajach partnerskich, nauka tań-

ców narodowych, piosenek, wykonanie i wy-

miana kartek okolicznościowych a także wy-

cieczki tematyczne zorganizowane w Polsce 

i Niemczech.  

 

Najatrakcyjniejszymi spośród działań by-

ły dwie dziesięciodniowe wymiany uczniów 

z obu partnerskich szkół będące okazją do 

intensywnego podnoszenia umiejętności ję-
zykowych i zawierania nowych przyjaźni. 

Podczas uroczystości podsumowania pro-

jektu uczniowie zaprezentowali swoje wspom-

nienia z wizyty w Altötting oraz z pobytu 

koleżanek i kolegów ze szkoły partnerskiej 
z Niemiec w Lelowie. 

 

Przeniesieniem pojęć o tolerancji do 

etapu działań była współpraca ze Spec-

jalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 

im. Jana Brzechwy w Bogumiłku oraz 

z  Domem Pomocy Społecznej w Lelowie. 

Uczniowie wystawili tam spektakl o tole-
rancji pt. Mały Książę na podstawie książki 

Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz przed-
stawienie kukiełkowe pt. Brat i siostra – baj-
ka o pomaganiu innym i szacunku dla star-
szych.  

 

W ramach projektu odbyły się również 
dwukrotnie Dni Niemieckie, których celem 

było poznanie geografii, historii, kultury, 

ustroju Niemiec. Grupa pięćdziesięciu 

uczniów, którzy aktywnie brali udział w II 

Dniu Niemieckim w nagrodę pojechała do 
Łodzi na wycieczkę zorganizowaną pod 

hasłem „Śladami tolerancji wielokulturo-

wej”.  

 

Wymienione wyżej działania stanowią tyl-

ko część koniecznego wysiłku, który musieli 

włożyć uczestnicy projektu Comenius. Naj-

ważniejszymi jednak pozostaną doświad-

czenia, które podczas realizacji przyświecały 
celowi działań, czyli przezwyciężaniu różnic, 

obalaniu stereotypów, wzmocnieniu własnej 

wartości oraz kształtowaniu postawy otwar-

tości na otaczającą nas rzeczywistość.  

Na zakończenie uroczystości goście zos-
tali zaproszeni do obejrzenia przywiezionych 

przez uczniów pamiątek z różnych miejsc 

w Niemczech oraz na poczęstunek.  

Ewa Kłopot  
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Katarzyna Korgól 
Przedszkole nr 1 w Koniecpolu 

LOKOMOTYWĄ   PRZEZ  WIERSZE  

JULIANA  TUWIMA  
SCENARIUSZ  PRZEZNACZONY  

DO  PRZEPROWADZENIA  ZAJĘĆ   

W  GRUPIE  DZIECI  SZEŚCIOLETNICH 

ateriał stanowi scenariusz zajęć 

w przedszkolu „Z Julianem Tuwi-

mem lokomotywą przez wiersze dla 

dzieci”. Praca została nagrodzona w kon-
kursie na scenariusz lekcji poświęcony 

życiu i twórczości Juliana Tuwima zorga-

nizowanym przez RODN „WOM” w Często-

chowie. 

* * * 

Temat zajęć: Lokomotywą przez wiersze 

Juliana Tuwima. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

● wie, że Julian Tuwim był pisarzem, 

● zna kilka utworów Juliana Tuwima, 
● potrafi z pamięci powiedzieć krótki frag-

ment utworu Juliana Tuwima. 

Metody pracy: 

● podająca: słuchanie wierszy, krótka po-

gadanka, 
● oglądowa: oglądanie zdjęć, 

● praktycznego działania: rozmowa, mimicz-

ne odgrywanie scen, grupy zadaniowe, 

ćwiczenia ortofoniczne, zadania dydak-

tyczne. 

Formy pracy: 
indywidualna, grupowa, zespołowa 

Pomoce dydaktyczne: 

wiersze Juliana Tuwima: „Lokomotywa”, 

„Okulary”, „Zosia Samosia”, „Idzie Grześ”, 

czapka zawiadowcy stacji kolejowej, bilety 
podróżne, ilustracja lokomotywy z dziesię-

cioma wagonami, numery od 1 do 10, ele-

menty do uzupełniania wagonów lokomo-

tywy zgodnie z treścią wiersza „Lokomo-

tywa”, krzesełka, mapa Polski dla dzieci, 

napis „Łódź”, zdjęcia Juliana Tuwima, oku-
lary, kawałki materiałów dla każdego dziec-

ka z dziurkami do przeprowadzania przez 

nie sznurowadła, sznurowadła.  

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie. 

Nauczyciel w czapce zawiadowcy stacji 

kolejowej wita dzieci i zaprasza do zajęć, 

w czasie których zabierze wszystkich 

w podróż. Informuje, że bilety otrzymają 
dopiero wtedy, gdy dobrze wykonają za-

danie związane z wierszem, którego za 

chwilę wysłuchają. 

2. Wiersz „Lokomotywa”. 

Słuchanie wiersza. 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, o czym 
jest wiersz. 

Dzieci pokazują, jaka jest lokomotywa 

(ciężka, gruba, tłusta). 

– Co znajdowało się w wagonach? – gru-

py zadaniowe. 
Podział dzieci na dwu-, trzyosobowe gru-

py i przydzielenie im numerów wagonów 

od 1 do 10. Zadaniem dzieci jest zapa-

miętanie, co włożono do ich wagonu (oraz 

ewentualnie w jakich ilościach). Ponowne 

wysłuchanie odpowiedniego fragmentu 
wiersza i doczepienie do odpowiednich 

wagonów zawartości, np. do wagonu nr 1 

dzieci z grupy 1 doczepiają krowy. 

Sprawdzenie poprawności wykonania za-

dania poprzez ponowne odsłuchanie 
fragmentu wiersza i skontrolowanie za-

dania z jego treścią. 

Dzieci otrzymują bilety za dobrze wy-

konane zadanie. 

Utworzenie pociągu z krzesełek – dzieci 

ustawiają je jedno za drugim i siadają na 
nich okrakiem. Naśladują rękami ruch 

kół pociągu, powtarzając za nauczy-

M 
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cielem fragment wiersza: „Do taktu tur-

koce i puka, i stuka to: 

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to” 

3. Stacja „Łódź”. 

Dzieci wysiadają z pociągu. 
Nauczyciel prezentuje napis „Łódź”, a dzie-

ci odnajdują ten napis na mapie Polski. 

Nauczyciel informuje dzieci, że Łódź jest 

miastem, w którym urodził się autor 

wiersza „Lokomotywa” – Julian Tuwim. 

Na pamiątkę tego łodzianie uwiecznili 
postać Juliana Tuwima, umieszczając 

jego rzeźbę na ławeczce przy głównej 

ulicy w Łodzi. 

Oglądanie zdjęć: portret Juliana Tuwima 

oraz pomnik siedzącego na ławeczce Tu-
wima w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. 

Zaproszenie dzieci do pociągu i poin-

formowanie, że na kolejnych stacjach cze-

kają na nie bohaterowie innych wierszy 

poety. 

Recytowanie fragmentu „Do taktu turko-
ce…” 

4. Stacja pana Hilarego. 

Zawiadowca wita na kolejnej stacji. 

Dzieci muszą odgadnąć tytuł wiersza, 

wykonując zadanie: 
Jedna osoba – ochotnik szuka schowa-

nego przedmiotu, stosując się do instrukcji 

nauczyciela, np. idź w prawo trzy kroki, 

skręć w lewo itp. Reszta grupy kontroluje 

poprawność wykonywania zadania. Od-

naleziony przedmiot – okulary jest jed-
nocześnie tytułem wiersza. 

Wysłuchanie wiersza, omówienie jego 

treści. 

Wsiadanie do pociągu, naśladowanie krę-

cenia się kół, recytowanie fragmentu „Do 
taktu turkoce…” 

5. Stacja Zosi Samosi. 

Zawiadowca wita na stacji, której boha-

terka ma na imię Zosia.  

Wysłuchanie wiersza „Zosia Samosia”. 

Scharakteryzowanie głównej bohaterki. 
Udzielanie poprawnych odpowiedzi za-

miast tych, których udzieliła Zosia 

w wierszu. 

Wsiadanie do pociągu, naśladowanie krę-

cenia się kół, recytowanie fragmentu „Do 
taktu turkoce…” 

6. Stacja Grzesia. 

Zawiadowca wita na stacji, której 

bohater ma na imię Grześ.  

Wysłuchanie wiersza „Idzie Grześ”.  

Zabawa ortofoniczna „Idzie Grześ”: 
naśladowanie Grzesia z workiem na 

plecach i wspólne mówienie kilka razy 

fragmentu wiersza:  

„Idzie Grześ przez wieś 

Worek piasku niesie 

A przez dziurkę  
Piasek ciurkiem 

Sypie się za Grzesiem” 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dla-

czego Grześ zgubił piasek z worka? 

Proponowanie przez dzieci w formie bu-
rzy mózgów rozwiązań dla Grzesia na te-

mat: Co powinien zrobić Grześ, aby 

donieść cały piasek na miejsce? 

Zadanie „Szyjemy worek dla Grzesia”: 

Rozdanie dzieciom dwóch kawałków ma-

teriału z dziurkami na przewlekanie 
sznurowadła. Zadaniem dzieci jest tak 

przewlekać sznurowadła przez dziurki, 

aby połączyć ze sobą dwa kawałki ma-

teriału. Wygrywa ta osoba, która wykona 

zadanie najdokładniej i najszybciej. 

7. „Mimiczne odgrywanie wierszy”. 

Podział dzieci na cztery grupy. Każda 

grupa losuje po jednym z poznanych na 

zajęciach wierszy i prezentuje go bez uży-

cia słów. Zadaniem dzieci jest odgad-

nięcie tytułu prezentowanego wiersza. 

8. W nagrodę za pracę dzieci otrzymują obraz-

ki do pokolorowania, tematycznie związa- 

ne z omawianymi na zajęciach wierszami. 

9. Ewaluacja. 

Jak podobały Ci się zajęcia? 
Jeśli bardzo, naklej swoje imię na 

lokomotywie. Jeśli zajęcia podobały Ci 

się tylko trochę, naklej swoje imię na 

którymś z wagonów. A jeśli uważasz, że 

zajęcia były nudne, naklej swoje imię za 

wagonami. 

Katarzyna Korgól 
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Marta Trzewiczek 
Szkoła Podstawowa nr 26 im. T. Kościuszki w Częstochowie  

„ZABAWY  SŁOWEM 

–  TWÓRCZOŚĆ  JULIANA  TUWIMA” 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY III  

W RAMACH KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI  

POŚWIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA  

ZORGANIZOWANY PRZEZ  

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W CZĘSTOCHOWIE 

Temat bloku: Zabawy słowem. 

Temat dnia: Twórczość Juliana Tuwima. 

Cele operacyjne: 
– zapoznanie z postacią Juliana Tuwima, 

– uczeń poznaje utwory tego autora. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

● utrwala wiadomości i pogłębia wiedzę dotyczącą postaci Juliana Tuwima i jego 

twórczości, 
● rozwiązuje zadania wymagające spostrzegawczości,  

● rozwiązuje zadania matematyczne, 

● ćwiczy spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, 

● redaguje krótkie wypowiedzi pisemne, 

● rozwiązuje zadania wymagające logicznego myślenia, 
● dba o bezpieczeństwo podczas pracy i zabawy, 

● rozwija wyobraźnię oraz twórcze myślenie, 

● dzieli się swoimi wiadomościami,  

● doskonali umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, 

● poprawnie formułuje wypowiedzi ustne na podany temat, 

● dba o estetykę pracy, 
● zgodnie współpracuje w grupie. 

Metody pracy: 

– aktywizująco-twórcze,  

– oglądowe (pokaz, demonstracja), 

– słowne (opowiadanie, opis). 

Formy pracy: 
– indywidualna, 

– binarna, 

– grupowa (praca wielopoziomowa). 

Środki dydaktyczne: 

karty pracy, wiersze Juliana Tuwima, nagranie utworu „Ptasie radio”, komputer, załączniki 
do pracy, portret Tuwima, tytuły utworów omawianych na lekcji, kolorowa masa solna, 

„Złote rzepki” – nagrody w konkursie (rzepy pomalowane złotą farbą w spreju), medale „Zosi 

Samosi” – dla każdego uczestnika zajęć.  

Uwagi: 

Niektóre zadania zostały przygotowane w dwóch wersjach: A – o niższym stopniu trudności 

i B – o wyższym stopniu trudności. Wybór karty pracy uzależniony jest od indywidualnych 
możliwości ucznia. 
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Cele operacyjne Zadania dla uczniów Środki dydaktyczne 

Rozwiązuje zadania wymagające lo-
gicznego myślenia. 

Rozwiązuje krzyżówkę – jej hasło to 
temat zajęć. 

Karty pracy nr 1 A, 1 B 

Dzieli się swoimi wiadomościami, 
utrwala je, pogłębia wiedzę dotyczącą 

postaci Tuwima i jego twórczości. 

Bierze udział w giełdzie pomysłów  
– dzieli się swoimi wiadomościami 

dotyczącymi twórczości Tuwima. 

Portret Juliana Tuwima 

Doskonali umiejętność cichego czyta-
nia ze zrozumieniem. 

Zapoznaje się z życiorysem Juliana 
Tuwima i odpowiada na pytania do 
tekstu.  

Karta pracy nr 2 

(informacje pochodzą 
z encyklopedii 
internetowej Wikipedia)  

Ćwiczy spostrzegawczość oraz koordy-
nację wzrokowo-ruchową. 

Odczytuje z labiryntu literowego 
hasło, zapisuje je w liniaturze. 

Karta pracy nr 3 

Uważnie słucha utworu „Ptasie radio” 
w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej, 

zgodnie współpracuje z kolegą/kole-
żanką. 

Słucha nagrania, odpowiada na py-
tania, współpracuje w parze. 

Karta pracy nr 4 

Nagranie utworu „Pta-
sie radio” w serwisie 

YouTube 

W sposób aktywny utrwala treść 
utworu „Rzepka”, ćwiczy koncentrację, 
koordynację wzrokowo-ruchową, dba 
o bezpieczeństwo w czasie zabawy. 

Bierze udział w zabawie ruchowej.  Opis zabawy w załącz-
niku nr 1  

 

Pogłębia swoją wiedzę o utworach Tu-
wima, rozwiązuje zadania wymagające 
spostrzegawczości i logicznego myśle-
nia. Współpracuje z kolegą/koleżanką 
z pary. 

Układa zdania z rozsypanki wyra-
zowej. Wspólnie z kolegą/koleżan-
ką z pary ustala, z jakich utworów 
mogą pochodzić ułożone zdania. 
Bierze czynny udział w konkursie. 
Współpracuje w parze. 

Karta pracy nr 5 

Nagrody w konkursie: 
„Złote rzepki” 

Rozwiązuje zadania wymagające lo-

gicznego myślenia, wykonuje oblicze-
nia matematyczne.  

Dokonuje obliczeń, rozwiązuje za-

gadkę matematyczną. 

Karta pracy nr 6 

Ćwiczy spostrzegawczość, koordynację 
wzrokowo-ruchową.  

Uzupełnia brakujące litery, uzupeł-
nia hasło. 

Karty pracy nr 7 A i 7 B 

Doskonali umiejętność uważnego słu-
chania, ćwiczy koordynację wzrokowo-
ruchową, zdolności manualne, rozwija 
wyobraźnię oraz twórcze myślenie, 
dba o bezpieczeństwo swoje i swoich 
kolegów, dba o estetykę i porządek 
w miejscu pracy. 

Praca plastyczna „Kolorowy alfa-
bet”. Uważnie słucha treści utworu 
„Abecadło”, lepi z masy solnej ko-
lorowe litery, o których mowa w wier-
szu. Po wysuszeniu w piekarniku 
razem z innymi uczniami nawleka 
litery na kolorowe żyłki.  

Kolorowa masa solna, 
tekst wiersza  

Ćwiczy koordynację wzrokowo-rucho-

wą, rozwiązuje zadania wymagające 
spostrzegawczości oraz logicznego myś-
lenia. 

Odnajduje słowa w wykreślance 

wyrazowej, odczytuje hasło.  

Karty pracy nr 8 A i 8 B 

Ćwiczy koordynację wzrokowo-rucho-
wą, rozwiązuje zadania wymagające spo-
strzegawczości oraz logicznego myślenia. 

Ćwiczy umiejętność rozkodowania 
informacji. 

Karta pracy nr 9 

Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Łączy odpowiednie elementy w pary. Karta pracy nr 10 

Utrwala informacje zdobyte w czasie 
zajęć, doskonali umiejętność cichego 
czytania ze zrozumieniem, redaguje 
krótkie wypowiedzi pisemne. 

Uważnie czyta tekst zawierający 
informację na temat życia i twór-
czości Juliana Tuwima. Wykreśla 
zdania nieprawdziwe. Redaguje 

krótką wypowiedź pisemną. 

Karty pracy numer 11, 12 

Medale „Zosi Samosi” 

 

Ewaluacja zajęć: 

Po zakończonej pracy nauczyciel nagradza słownie uczniów najaktywniejszych w czasie 

zajęć, każdemu uczestnikowi wręcza medal „Zosi Samosi”. Następnie przypina na gazetkę 

klasową portret Tuwima, listę utworów poznanych na zajęciach oraz „Kolorowy alfabet” 
wykonany przez uczniów.  
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Karta pracy nr 1 A 
Rozwiąż krzyżówkę: 

 
1. Zaczyna się 22 września. 
2. Pierwsze danie obiadowe. 
3. Zestaw liter ułożony w ustalonym porządku to…. 
4. Można tam wypożyczać książki. 
5. Stolica Polski. 
6. ….... Polski to „Mazurek Dąbrowskiego” 
7. W tym mieście urodził się Mikołaj Kopernik. 
8. Rodzaj zapięcia spodni lub bluzki. 
9. Ciągnie wagony po torach. 

10. Obchodzone w Polsce 11 listopada: Narodowe Święto ….. 
11. Część mowy odpowiadająca na pytania: jaki? jaka? jakie? 

 

Karta pracy nr 1 B 
Rozwiąż krzyżówkę. Litery z pól oznaczonych liczbami utworzą rozwiązanie. 

 
1. Zaczyna się 22 września. 
2. Pierwsze danie obiadowe. 
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3. Zestaw liter ułożony w ustalonym porządku to…. 
4. Można tam wypożyczać książki. 
5. Stolica Polski…. 
6. ….... Polski to „Mazurek Dąbrowskiego”. 
7. W tym mieście urodził się Mikołaj Kopernik. 

8. Rodzaj zapięcia spodni lub bluzki. 
9. Ciągnie wagony po torach. 

10. Obchodzone w Polsce 11 listopada: Narodowe Święto ….. 
11. Część mowy odpowiadająca na pytania: jaki? jaka? jakie? 

 
 

Karta pracy nr 2 
Julian Tuwim (ur. 13 września 1894 w Łodzi, zm. 27 grudnia 1953 w Zakopanem) – polski poeta 

żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor skeczy, tekstów piosenek; jeden z najpopularniejszych poetów 
dwudziestolecia międzywojennego. Współzałożyciel kabaretu literackiego „Picador” i grupy poetyckiej 
„Skamander”. Bliski współpracownik tygodnika „Wiadomości Literackie”. Tłumacz poezji rosyjskiej, 
francuskiej, niemieckiej oraz łaciny. Autor popularnych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie 
radio, Pan Hilary, Słoń Trąbalski, Bambo. Znany był ze swojego specyficznego humoru objawiającego 
się bystrością umysłu. Poezja Tuwima uważana jest za jedną z najtrudniejszych ze względu na częste 
gry słów.  

Zmarł 27 grudnia 1953 w Zakopanem na atak serca. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. 

Uchwałą Sejmu VII kadencji z 7 grudnia 2012 – rok 2013 ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima. 
 

1. Gdzie urodził się Julian Tuwim? 
a) w Łodzi 
b) w Zakopanem 
c) w Warszawie 

2. Ile języków obcych znał Tuwim?  
a) nie znał żadnego 
b) znał cztery języki 
c) znał tylko język angielski 

3. Jak nazywał się kabaret założony przez Juliana Tuwima? 
a) „Skamander” 
b) „Bambo” 
c) „Picador” 

4. Który rok został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima? 
a) 1953 
b) 2013 
c) 2012 

5. Gdzie został pochowany Julian Tuwim? 
a) w Łodzi 
b) w Zakopanem 
c) w Warszawie 

 

 
Karta pracy nr 3 

Odczytaj informację z labiryntu literowego. Przepisz ją w liniaturze. Tym będziemy się zajmować na 
dzisiejszych zajęciach. 
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Karta pracy nr 4 
Przeczytaj uważnie zadania.  
Wysłuchaj nagrania „Ptasie radio” i odpowiedz na pytania: 

1. Jak nazywa się aktorka, która recytuje „Ptasie radio”? 

2. Jakie ważne sprawy miały ustalić ptaki na naradzie? 

3. Jakie ptaki wzięły udział w leśnej audycji? 
 
 

 
Karta pracy nr 5 

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej. Zastanówcie się wspólnie, z jakich utworów pochodzą ułożone 
zdania. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Karta pracy nr 6 

Wykonaj działania matematyczne, wpisz wyniki w wolne miejsca. Litery ułożone rosnąco utworzą 
rozwiązanie – zapisz je w liniaturze.  

 
………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 
 
 

żelaza, 

to było Tyle mozołu stołu. dla trzeba jednego sporządzenia 

jeszcze Pstryknąć nas. zaraz potem raz, mrok otoczy 

podoczepiali z 

A 

Wagony do niej stali. i wielkie ciężkie,  

z Raz 

tatuś to 

komar komarem przekomarzać się zaczął. 

jak przechodził list wrzucałem ten do skrzynki, Halinki. 
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Karta pracy nr 7 A 
Uzupełnij brakujące litery. Wpisz je w pola do odpowiednich kratek. Odczytaj hasło. 

 
 

Karta pracy nr 7 B 
Uzupełnij brakujące litery. Wpisz je w pola do odpowiednich kratek. Odczytaj hasło. 

 
 

 
Karta pracy numer 8 A 

Odszukaj ukryte słowa w wykreślance wyrazowej. Z pozostałych liter powstanie hasło.  

(Jedna litera może należeć do dwóch wyrazów). 

 
 
●  DUCH 
●  IRYS 
●  UL 
●  WAWEL 
●  SMOK 
●  BARBAKAN 
●  WISŁA 

●  PIECZARA 
●  WYCIECZKA 
●  AUTOBUS 
●  ASTER 
●  KRET 
●  KRABY 
●  BRAWA 

●  BANANY 
●  ŻBIK 
●  BURAK 
●  TERMIN 
●  USTA 
●  WANNA 
●  ANNA 
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Karta pracy nr 8 B 
Odszukaj słowa ukryte w wykreślance wyrazowej. Z pozostałych liter powstanie hasło.  

(Jedna litera może należeć do dwóch wyrazów). 
 

 
 
●  KRAKÓW  
●  SMOK 
●  SUKIENNICE 
●  PIECZARA 
●  WISŁA 
●  WAWEL 
●  BARBAKAN 
●  KOPIEC 
●  ZAMEK 
●  STOLICA 
●  LAMPART 
●  ŻYRAFA 
●  ZEBRA 
●  BALON 
●  AKACJA 

●  ASTER 
●  MIASTO 
●  DRZEWKO 
●  NIEDŹWIEDŹ 
●  BORSUK 
●  LEW 
●  GORYL 
●  KOŚCIUSZKO 
●  HISTORIA 
●  KRÓL 
●  KOMNATA 
●  TARAN 
●  MORZE 
●  HIENA 
●  SŁOŃ 

●  WIELBŁĄD  
●  OSA 
●  ŁASICA 
●  KAROCA 
●  OKO 
●  OSA 
●  PAPUGA 
●  KOALA 
●  GODŁO 
●  WODA 
●  LOT 
●  ARMATA 
●  DZIAŁO  

 

Karta pracy numer 9 
Posługując się alfabetem geometrycznym, odczytaj zakodowane hasło. Zapisz je w liniaturze. 
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Karta pracy nr 10 
Chcesz wiedzieć jakie postaci  występują w wierszach Juliana Tuwima? Dokończ  wyrażenia, połącz  

chmurki w pary.  

 
 

Karta pracy nr 11 
Przeczytaj uważnie zdania i wykreśl te, które są nieprawdziwe.  
● Julian Tuwim był sławnym malarzem. 
● Pan Hilary szukał okularów. 
● Julian Tuwim urodził się w Łodzi w 1894 roku. 
● „W aeroplanie” babci śniły się pociągi. 
● „Rzepkę” wyciągali z dziadkiem żabka i bocian. 
● Rycerz w utworze Tuwima nazywa się Tralaliński. 

● Grób Juliana Tuwima znajduje się w Warszawie. 
● Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Tuwima. 
● „Abecadło” ze stołu spadło. 
● List do skrzynki miał wrzucić Grześ. 
● Audycja w „Ptasim radiu” skończyła się, bo ptaki zaczęły się bić. 
 

 
Karta pracy nr 12 

Ułóż krótką notatkę o Julianie Tuwimie i jego utworach, na podstawie informacji zdobytych na 
zajęciach. 
 

 

Załącznik nr 1  
Opis zabawy do utworu Juliana Tuwima „Rzepka”. 

W zabawie bierze udział tylu uczniów, ile postaci występuje w utworze „Rzepka” (rzepka, dziadek, 
babcia, wnuczek, Mruczek, Kicia, kurka, gąska, bociek, żabka. kawka). Każde dziecko będzie 
„odgrywało” rolę jednej postaci z wiersza. Role przypisuje uczniom nauczyciel prowadzący zabawę. 
(Uwaga: role pierwszych postaci: rzepki, dziadka, babci, wnuczka – proponuję przypisać uczniom 
ruchliwym). Uczniowie siadają na krzesłach (lub na ziemi w siadzie skrzyżnym) jedno za drugim, 
w kolejności w jakiej postacie pojawiają się w wierszu. Nauczyciel czyta powoli wiersz „Rzepka”. 
Za każdym razem, gdy prowadzący wymieni postać z wiersza, dziecko, które odgrywa daną postać 
wstaje i jak najszybciej musi obiec wszystkich uczestników zabawy i wrócić na swoje miejsce. Przed 
przystąpieniem do zabawy należy ustalić kierunek, w którym będą biegli uczestnicy zabawy. 

 

Marta Trzewiczek 
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Agnieszka Gryś 
Iwona Baranowska 
Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki 
w Częstochowie  

VIII  POWIATOWY  

KONKURS  ORTOGRAFICZNY 

POD  HONOROWYM  PATRONATEM 

AKADEMII  IM.   JANA DŁUGOSZA   W  CZĘSTOCHOWIE 

Cele konkursu: 

● propagowanie i utrwalanie znajomości 
zasad pisowni języka polskiego, 

● doskonalenie sprawności językowej, 

● szerzenie szacunku i ochrony języka oj-

czystego wśród młodzieży. 

 

 

Jury konkursowe 

 

15 maja 2015 w Gimnazjum nr 12 im. 

J. Matejki w Częstochowie odbył VIII Po-

wiatowy Konkurs Ortograficzny pod hono-

rowym patronatem Akademii im. J. Długo-
sza w Częstochowie. W ortograficznych 

zmaganiach wzięli udział reprezentanci 

gimnazjów miasta Częstochowy i powiatu 

wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Prze-

wodniczącym jury był wykładowca AJD 

dr Leszek Będkowski. Konkurs składał się 
z dwóch etapów: tradycyjnego dyktanda, 

po którym wyłoniono dziesięć najlepszych 

prac oraz testu.  

Po napisaniu dyktanda do kolejnej części 

zakwalifikowano 10 uczniów. Komputerowy 
test ortograficzny wyłonił najlepszych: 

I miejsce zajął Maciej Cierniak z Gimnazjum 

nr 12 w Częstochowie, II miejsce – Katarzy-

na Baryła z Gimnazjum nr 14 w Często-

chowie, III miejsce ex aequo – Eliza Pietrzak 

z Gimnazjum nr 21 w Częstochowie i Pau-
lina Krawczyk z Gimnazjum im. J. Korczaka 

w Blachowni. 

 

 

Uczestnicy konkursu piszą dyktando 

Z życia szkół i placówek oświatowych 
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Jury konkursowe i laureaci  

VIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, 

a pozostali uczestnicy konkursu oraz ich 

opiekunowie podziękowania od organizato-

rów. 

Fot. Martyna Krysińska 

 Agnieszka Gryś 
Iwona Baranowska 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Joanna Otto 
Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego w Częstochowie 

JAK  SZKOŁA  PROMUJE  SIĘ 

W  ŚRODOWISKU  LOKALNYM? 

zkoła jest instytucją, która potrzebuje 

promocji, pozyskania sympatii i przy-
chylności. Promowanie własnych dzia-

łań daje lepszą pozycję w środowisku lokal-

nym jak i regionalnym.  

 

Występ uczniów 

Szkoła znana ze swych ciekawych ini-

cjatyw ma większe szanse na kredyt zau-
fania, znalezienie partnerów, sponsorów 

a przede wszystkim klientów szkoły, który-

mi są oczywiście uczniowie i ich rodzice.  

Aby osiągać wymienione cele i ugrun-

tować swój pozytywny wizerunek Szkoła 

Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego 
w Częstochowie organizuje cykliczne spot-

kania bajkowe dla przedszkolaków z naj-

bliższej okolicy. Tegoroczny spektakl był 

okazją, aby poznać lub przypomnieć sobie 

zabawną i mądrą opowieść „O rybaku 
i złotej rybce”. 

 

Mali aktorzy na scenie 

„Za górami, za lasami, nad brzegiem mo-

rza stała stara chatka, a w tej chatce żyli 

sobie pewien poczciwy rybak i jego chciwa 

żona”… Tak rozpoczęło się barwne wido-
wisko słowno-taneczne. Mali aktorzy z wiel-

ką pasją opowiedzieli o świecie wartości, 

które mimo zmian cywilizacyjnych, od wie-

ków pozostają niezmienne.  

Ciekawe dekoracje, kostiumy i rekwizyty, 

taniec oraz dużo pięknej i wzruszającej 
muzyki zapewniły na scenie magiczną 

atmosferę. Całą historię uzupełniał swoim 

opowiadaniem bajarz w czarnym fraku 

S 
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i meloniku na głowie, a także mądra ryba ze 

swoimi moralizującymi podszeptami i po-

kusami. Niefortunna przygoda rybaka i spot-

kanie ze złotą rybką dobrze się kończy za 

sprawą Neptuna, króla mórz. To cenna 
lekcja dla każdego, że chciwość nigdy nie 

popłaca i należy doceniać szczęście, które 

nas spotyka.  

 

Uczniowie odgrywający role rybaka i jego żony 

 

Uczniowie w barwnych strojach 

 

Wspólna zabawa na scenie 

Naszą imprezę integracyjną urozmaiciły 

występy artystyczne wszystkich grup zapro-

szonych przedszkolaków.  

Były tańce, wiersze i śpiew przy akom-

paniamencie instrumentów wykonanych sa-

modzielnie. Wspólnie bawiliśmy się przy sło-
wach piosenki: „Papuga kolorowa wymyśla 

nowe słowa”. Na sali panowała wesoła 

atmosfera, pełna radości i dziecięcych 

uśmiechów. 

Promocję należy traktować jako jedno 

z zadań współczesnej szkoły. Powyższe 
przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w za-

kres tych działań. Szczególnym jego atutem 

było wykorzystanie baśni, która jest formą 

ciekawą i zrozumiałą dla małego odbiorcy  

– przyszłego ucznia szkoły podstawowej, 
zwłaszcza, że nie tylko bawi, ale również wy-

chowuje.  

Joanna Otto 

 

 
Najmłodsi artyści podczas bajkowego spotkania 
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Rubryka redagowana jest w ramach współpracy z Fundacją 
Legalna Kultura, realizującą kampanię społeczną pod nazwą Legalna 
Kultura. Kampania objęta została Honorowym Patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej długofalowym celem jest 
budowanie świadomości odbiorców kultury w cyfrowej rzeczywistości, 

a dokładniej działania w zakresie: budowania wspólnoty twórców 
i odbiorców kultury, korzystania z legalnych źródeł kultury i ochrony 
własności intelektualnej.  

Legalna Kultura prowadzi szeroką akcję edukacyjną skierowaną do szkół i nauczycieli (strona 
internetowa kampanii, zakładka: „Strefa edukacji”). Znaleźć tam można m.in. przykładowe scenariusze 
lekcji z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej do wykorzystania w ramach programów 
realizujących treści dotyczące edukacji medialnej. Z zasobów strony internetowej Legalnej Kultury 
polecamy także „Strony internetowe pomocne w nauce” (zakładka: „Strefa edukacji”/„Strefa dla 
uczniów”). Zawierają one sprawdzone materiały, które uczniowie mogą wykorzystać w przygotowaniu 
prac domowych, referatów, prezentacji multimedialnych itp. Na stronie internetowej Legalnej Kultury 
można zapoznać się również z odpowiedziami prawnika na pytania internautów, dotyczącymi kwestii 
korzystania ze źródeł kultury zgodnie z prawem. Jeśli opublikowane dotąd odpowiedzi nie wyjaśniają 
wątpliwości, można zadać pytanie online i uzyskać na nie fachową, i co ważne, bezpłatną odpowiedź. 

Aktywności Legalnej Kultury można śledzić na stronie internetowej – www.legalnakultura.pl oraz 
oficjalnym profilu kampanii dostępnym na Facebooku – www.facebook.com/legalnakultura. Polecamy 
korzystanie z bogatej bazy legalnych źródeł.  

 W niniejszej rubryce naszego czasopisma publikowane będą cyklicznie materiały z zasobów 
kampanii, szczególnie te, które dotyczą edukacji, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. 

Redakcja  
„Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” 

 

STREFA  EDUKACJI 

 

Anna Równy 
Fundacja Legalna Kultura w Warszawie 

L ICENCJE  CREATIVE  COMMONS  

I   POLA  EKSPLOATACJI ,   

CZYLI  CO  PRZYSŁUGUJE   AUTOROWI  DZIEŁA 
Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna 

JĘZYK POLSKI, WOS, INFORMATYKA 

Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) 

Scenariusz zgodny z podstawą programową  

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r.) 

 

CELE LEKCJI: 

Uczeń: 

● nabiera umiejętności świadomego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z Internetu; 

● poznaje licencje Creative Commons; 

Razem z Legalną Kulturą 
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● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem; 

● poznaje terminy z zakresu prawa autorskiego: licencja, pola eksploatacji; 

● nabywa umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

 

METODY: 

● praca z tekstem; 

● praca indywidualna; 

● praca w grupach; 

● dyskusja. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● karty pracy; 

● rzutnik multimedialny/tablica interaktywna. 

 

FRAGMENT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjono-

wanie we współczesnym świecie. 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia 

ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- 

-komunikacyjnymi. 

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do życia 

w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do na-
bywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych 

przedmiotów. 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu 

społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji 
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

 

POWIĄZANIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO: 

Szkoła gimnazjalna 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizual-

nych; 

2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu; 

3) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie. 

 

Szkoła ponadgimnazjalna, poziom podstawowy 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, 

zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie) oraz wydzielonych przez siebie fragmentów; 

potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; 

3) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 

4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim 

środki językowe i ich funkcje w tekście. 
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III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

2) przygotowuje wypowiedź (wybiera odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat, 

wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe słownictwo); 

5) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji; 
wystrzega się nieuczciwych zabiegów erystycznych. 

 

POWIĄZANIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE: 

Szkoła ponadgimnazjalna, poziom podstawowy 

2. Prawo i sądy. Uczeń: 

2) wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, 
nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje ich łamania; 

3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy 

prawne. 

 

POWIĄZANIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z INFORMATYKI: 

Szkoła gimnazjalna 

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 

zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, 

aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń: 

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego 

dostępu do informacji; 

3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej 

i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. 

 

Szkoła ponadgimnazjalna, poziom podstawowy 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci 
komputerowej. Uczeń: 

3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych 

z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad 

netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz 

danych w komputerach w sieciach komputerowych. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

● Faza wstępna 

Zajęcia należy przeprowadzić w pracowni z rzutnikiem/tablicą multimedialną. 

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, zaznaczając, że licencje Creative Commons 

(CC) i ich narzędzia są darmowe. 

Rozdaje uczniom test na rozumienie tekstu czytanego (Karta pracy). Uczniowie mają 

10 minut na rozwiązanie testu. Uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje 

nagrodzony przez nauczyciela. 

● Faza realizacyjna 

Nauczyciel wyświetla uczniom schemat przedstawiający 4 podstawowe warunki licencji CC: 

 

Cztery podstawowe warunki licencji CC to: 

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wy-

konywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego 

podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane 

nazwisko autora pierwowzoru. 
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Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego 

podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. 

 

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne 
jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór 

oryginalny. 

 

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utwo-

rów zależnych nie jest dozwolone. 

 

Źródło: www.creativecommons.pl/poznai-licencie-creative-commons/ 

 

Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup i rozdaje karty pracy (Karty pracy dla grup: I, II, III, 

IV, V). Każda grupa otrzymuje zadanie sporządzenia oznaczenia określonego utworu po 
zapoznaniu się z wymogami stawianymi przez autora dzieła. Uczniowie mają do 

dyspozycji podgląd schematu przedstawiającego cztery podstawowe warunki licencji CC. 

Czas pracy: 5 minut, czas prezentacji wyników zadania: 1 minuta. 

Nauczyciel uświadamia uczniom, że z kwestią licencji CC wiąże się termin pola 

eksploatacji. 

Pole eksploracji 

Sposób korzystania z utworu; na przykład w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 
utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. W zakresie 

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a w zakresie rozpowszech-
niania utworu – jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(Internet). 

 

● Faza podsumowująca 

Dyskusja: Czy, Twoim zdaniem licencje Creative Commons służą, czy szkodzą autorowi 

dzieła? Nauczyciel ustala wnioski z uczniami i zapisuje na tablicy. 

 

ZADANIE DOMOWE DLA OCHOTNIKÓW: 

Korzystając z oznaczeń wolnych licencji, zamieść własny utwór autorski (zdjęcie, film, 
muzykę, własnej kompozycji), udostępniając go legalnie i za darmo w Internecie. Skorzystaj 

ze stron internetowych serwisów społecznościowych, np. YouTube, Flickr, MySpace itp. 

 

KARTA PRACY (TEST NA ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO) 

Zalety i ograniczenia licencji Creative Commons 

1. Licencje Creative Commons promuje amerykańska organizacja pozarządowa o tej nazwie 
działająca na rzecz ochrony i promocji dóbr kultury. 

2. Szacuje się, że licencje CC mają zastosowanie na kilkudziesięciu milionach stron, 

korzystają z nich też ogromne projekty internetowe, jak: Wikipedia, Akademia Khana, 

Jamendo. Używane są również do prezentacji utworów w serwisach społecznościowych, 

np. serwisie Flickr, w którym jest ok. 200 min zdjęć na licencjach CC. 
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3. Z polskich projektów można wymienić serwis Wolne Lektury, cyfrową bibliotekę szkolną, 

która publikuje m.in. lektury szkolne (utwory dostępne są tam na licencji Creative 

Commons – uznanie autorstwa). Także niektóre witryny rządowe, np. Ministerstwo Gos-

podarki, wykorzystują te licencje, choć niektórzy uważają, że materiały na stronach 

rządowych nie powinny być licencjonowane, gdyż jako urzędowe nie podlegają ochronie 
prawa autorskiego. 

4. Co daje licencja? Oznakowanie utworu licencją CC pozwala legalnie z niego korzystać na 

warunkach określonych w danej licencji, a polskie organizacje zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi, np. ZAiKS, honorują je i nie ścigają osób korzystających z utworów 

nimi opatrzonych. 

5. Licencję CC łatwo rozpoznać. Oznaczenie składa się z tekstu prawnego, wersji czytelnej 
dla komputerów (elektronicznej) oraz odpowiedniej graficznej ikonki, po której można 

rozpoznać rodzaj licencji. 

6. Czy licencje CC mogą być remedium na polskie problemy z prawem autorskim? Co o tym 

sądzą specjaliści w zakresie prawa autorskiego? 

7. Znane są raczej w krajach, w których rynek praw autorskich jest mocno rozwinięty, 
i zwykle umożliwiają alternatywne korzystanie z twórczości danego autora obok narzu-

conego przez ustawę – wskazuje Maciej Ślusarek, adwokat zajmujący się prawem 

autorskim. – To świetne dopełnienie regulacji ustawowych. Nie zgadzam się więc z często 

powtarzanym twierdzeniem, że idea CC wymaga zmian w prawie autorskim. System CC 

stanowi raczej rodzaj wentyla bezpieczeństwa w systemie ochrony praw autorskich. 

8. Licencje CC nie rozwiążą wszystkich problemów z dostępem do utworów w Internecie, do-
tyczą bowiem, generalnie rzecz biorąc, niekomercyjnego wykorzystania utworów, z któ-

rych autor pozwala korzystać w ramach tej licencji. Kolejne ograniczenia, które muszą 

być respektowane, zawierają same licencje CC – wskazuje z kolei Michał Błeszyński, 

radca prawny. – Jest to więc rozwiązanie alternatywne i dotyczy wąskiego obszaru.  

Nie wystarczy do rozwiązania problemów w Internecie, w którym lawinowo eksploatuje się 
utwory. 

9. Podobnego zdania jest Łukasz Węgrzyn, prawnik z Instytutu Allerhanda:  

Licencje CC mają zastosowanie raczej do niekomercyjnej twórczości, tymczasem filmy, 

książki, gazety to jednak biznes, a biznes musi mieć jakąś formę wynagrodzenia, gdyż 

chodzi o ogromne nakłady. 

Domagalski Marek (2012), Zalety i ograniczenia licencji Creative Commons, 
www.prawo.rp.pl/artvkul/833615.html 

1. W imię jakich wartości działa amerykańska organizacja Creative Commons?  

............................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................... 

 

2. Odwołując się do akapitu 2., wymień projekty internetowe i serwisy społecznościowe, 

które korzystają z licencji CC.  

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 

 

3. Jakie korzyści daje korzystanie z licencji CC? (akapit 3.)  
............................................................................................................................. ............ 

.................................................................................................................... ..................... 

 

4. W jaki sposób oznacza się licencje CC?  

............................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................... 
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5. Jakie zdanie na temat znaczenia licencji CC mają specjaliści prawa autorskiego w Polsce? 

Zestaw ich opinie w tabeli. Odpowiedz własnymi słowami. 

Maciej Ślusarek Michał Błeszyński Łukasz Węgrzyn 

 

 

 

 

  

 

Karta pracy dla grupy I 

Stwórz schemat oznaczenia dzieła autora, używając funkcjonujących symboli: utwór, który 
można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać bez celów komercyjnych; na 

podstawie tego utworu nie wolno tworzyć utworów nowych dzieł, nie wolno tego utworu 

zmieniać ani przekształcać. 

 

Karta pracy dla grupy II 

Stwórz schemat oznaczenia licencji dzieła autora, używając funkcjonujących symboli: utwór, 

który można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać, tworzyć utwory zależne 

a także użytkować w sposób komercyjny; jeśli dokonuje się zmian lub przekształcania tego 

utworu lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób 

nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. 

 

Karta pracy dla grupy III 

Stwórz schemat oznaczenia licencji dzieła autora, używając funkcjonujących symboli: utwór, 

który można rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać tylko w celach niekomercyjnych; 

jeśli dokonuje się zmian lub przekształcania tego utworu lub tworzy inny na jego podstawie, 

można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej 
licencji. 

 

Karta pracy dla grupy IV 

Stwórz schemat oznaczenia licencji dzieła autora, używając funkcjonujących symboli: utwór 

można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać a także tworzyć utwory zależne 

tylko w celach niekomercyjnych. 

 

Karta pracy dla grupy V 

Stwórz schemat oznaczenia licencji dzieła autora, używając funkcjonujących symboli: utwór 

można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać, użytkować utwór w sposób 

komercyjny; nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego 
utworu. 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA: 

Klucz odpowiedzi do testu na rozumienie tekstu czytanego: 

 

Nr Proponowana odpowiedź Pkt. 

1. Na rzecz ochrony i promocji dóbr kultury 1 

2. Projekty internetowe: Wikipedia, Akademia Khana, Jamendo; serwis społecz-

nościowy Flickr 

1 

3. Można legalnie korzystać z utworu na warunkach określonych w danej licencji 1 
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4. Oznaczenie licencji CC składa się z tekstu prawnego i odpowiedniej ikony 

graficznej 

2 

5. Maciej Ślusarek – licencje CC są rodzajem kompromisu między autorem dzieła  

a użytkownikiem (odbiorcą) 

Michał Błeszyński – licencje CC dotyczą niekomercyjnego korzystania z utworów 

i tylko częściowo rozwiązują problem korzystania z szerokiej listy utworów 

dostępnych w Internecie 

Łukasz Węgrzyn – licencje CC stosowane przy udostępnianiu książek, filmów i ga-

zet przez producentów, wydawców się nie sprawdzą, ponieważ kierują się oni wzglę-

dami biznesowymi (chcą na utworach zarabiać, a nie udostępniać je za darmo) 

3 

 

PROPONOWANA BIBLIOGRAFIA: 

http://legalnakultura.pI/pl/prawo-w-kulturze/slowniczek#licencie-creative-commons-cc  
– strona internetowa fundacji Legalna Kultura, na której można znaleźć słowniczek doty-

czący pojęć związanych z prawem autorskim, tu: licencje Creative Commons;  

http://creativecommons.pl/ – strona internetowa organizacji Creative Commons Oddział Polska. 

 

ODPOWIEDZI DO KART PRACY GRUP NA LEKCJI: 

Grupa I 

 
 

Grupa II: 

 
 

Grupa III: 

 
 

Grupa IV: 

 
 

Grupa V: 

 
Link do źródła: 

http://legalnakultura.pl/files/se/pdf/prawo_autorskie/dozowlony_uzytek_anna_rowny1.pdf 
[dostęp: 14.09.2015] 

 

Anna Równy 
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PRAWO  W  KULTURZE 

WARTO  WIEDZIEĆ 
 

Harmonizacja przepisów regulujących 

zbiorowy zarząd prawami autorskimi 

 

Działalność organizacji zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi zostanie 
zharmonizowana na terytorium Unii Euro-
pejskiej. Komisja Europejska przygotowała 

tekst projektu dyrektywy wprowadzającej 
harmonizację przepisów regulujących 
zbiorowy zarząd prawami autorskimi 
sprawowany przez organizacje zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi. 

 

Pełna nazwa to: Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz udzielania licencji wielo-

terytorialnych dotyczących praw do utwo-
rów muzycznych na potrzeby ich wyko-

rzystania na internetowym polu eksploatacji 

na rynku wewnętrznym. 

Komisja stawia dwa podstawowe cele 

proponowanej dyrektywy. Pierwszym z nich 
jest poprawa standardów zarządzania 

poprzez zwiększenie wydajności i przejrzys-

tości działalności organizacji zbiorowego za-

rządzania (OZZ) z korzyścią dla twórców 

oraz użytkowników. 

Drugi cel to ułatwienie uzyskiwania przez 

użytkowników będących usługodawcami in-

ternetowymi licencji udzielanych przez orga-

nizacje zbiorowego zarządzania obejmują-
cych jednocześnie obszar wielu państw 

europejskich w zakresie majątkowych praw 

autorskich do utworów muzycznych na po-

lach eksploatacji związanych z ich wyko-

rzystaniem za pośrednictwem Internetu. 

Spośród poszczególnych rozwiązań praw-

nych, które mają zostać wdrożone oma-

wianą dyrektywą warto wymienić kilka ta-

kich, które będą miały największe znaczenie 

dla użytkowników oraz podmiotów praw 
autorskich (twórców, ich następców praw-

nych i innych osób uprawnionych). 

● Licencja wieloterytorialna na korzys-
tanie z utworów muzycznych na inter-

netowym polu eksploatacji 

Wprowadzenie licencji wieloterytorialnej 

stanowi największe novum wykreowane 
przez dyrektywę. Dotychczas bowiem te-

go rodzaju skonsolidowana licencja wie-

loterytorialna nie funkcjonowała w żad-

nym z państw członkowskich. Nowy typ 

licencji regulowany dyrektywą dotyczy 

wyłącznie majątkowych praw autorskich 
do utworów muzycznych dla ich wyko-

rzystania do świadczenia usług interne-

towych. 

Wieloterytorialność licencji oznacza, że 

może ona obejmować terytorium więcej 

niż jednego państwa członkowskiego, 

natomiast maksymalnie może rozciągać 

się na terytorium całej Unii Europejskiej. 

Z pewnością wprowadzenie tego rodzaju 
licencji ułatwi i przyspieszy usługodaw-

com internetowym uzyskiwanie praw 

potrzebnych im do legalnego korzystania 

z utworów muzycznych przy świadczeniu 

oferowanych przez nich usług. 

● Zwiększenie transparentności i spraw-

ności zarządu prawami twórców 

Dyrektywa spowoduje nałożenie na orga-

nizacje zbiorowego zarządzania licznych 

obowiązków dotyczących ich stosunków 

z podmiotami praw autorskich. Przede 

wszystkim wprowadza ona obowiązek 

prowadzenia zarządu z należytą staran-
nością, nakazuje organizacjom zbiorowe-

go zarządzania inwestowanie pobranych 

wynagrodzeń odrębnie od środków włas-

nych organizacji oraz przychodów ze 

świadczonych usług a także zabrania ich 
wykorzystywania na własny rachunek 

a także dokonywania potrąceń (za wyjąt-

kiem potrąceń uregulowanych w umo-

wach z podmiotami praw autorskich). 

 Dyrektywa nakazuje także dokonanie 

podziału i wypłaty kwot należnych repre-

zentowanym podmiotom w terminie dwu-

nastu miesięcy od końca roku obroto-

wego, w którym zostały one pobrane 
(chyba że zaistnieją obiektywne prze-

szkody ku temu). Zgodnie z dyrektywą 

OZZ-y będą zobligowane do udostępnia-

nia podmiotom praw autorskich wielu 

informacji odnoszących się indywidual-
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nie do zarządu dotyczącego praw kon-

kretnego twórcy, stanowiące swego ro-

dzaju sprawozdanie ze sprawowanego za-

rządu. 

 ● Większa przejrzystość także dla użyt-

kowników 

Organizacje zbiorowego zarządzania zo-
staną także zobowiązane do udostępnia-

nia określonych informacji użytkowni-

kom. Informowanie będzie odbywać się 

dwutorowo. Po pierwsze, każda organi-

zacja będzie zobligowana do podania do 
wiadomości publicznej – za pośrednict-

wem strony internetowej – określonego 

zestawu informacji na temat swojej dzia-

łalności. 

Po drugie, organizacje będą obowiązane 

do przekazywania pewnego rodzaju infor-

macji na żądanie podmiotów praw autor-

skich, użytkowników oraz innych orga-

nizacji zbiorowego zarządzania. Zakres in-

formacji, które organizacja będzie musiała 
udostępniać jest dość szeroki. Co istotne, 

obejmuje on repertuar organizacji oraz 

prawa, którymi zarządza jak również 

wykaz umów o wzajemnej reprezentacji 

zawartych z innymi organizacjami zbio-
rowego zarządu. Informacje te będą mogły 

być uzyskiwane drogą elektroniczną. 

Emilia Chmielewska 

Traple Konarski Podrecki  

i Wspólnicy sp.j. 
 

Link do źródła: 

http://legalnakultura.pl/pl/ 
prawo-w-kulturze/akty-prawne/ 

news/216,harmonizacja-przepisow-
regulujacych-zbiorowy-zarzad-prawami-

autorskimi  

[dostęp: 14.09.2015] 

 

 

* * * 

 

 

Czy wykorzystanie fragmentów utwo-

rów muzycznych w przedstawieniu szkol-

nym wiąże się z koniecznością uzyskania 
licencji? 

Czy wykorzystanie fragmentów utworów 

kompozytorów współczesnych (np. Kilar, Gó-
recki) w przedstawieniu szkolnego teatru 
wymaga uzyskania licencji, jeżeli przedsta-
wienie odbędzie się poza szkołą, nie będą 
jednak pobierane żadne opłaty za wstęp?  

 

W przedstawionej w pytaniu sytuacji nie 

zachodzi konieczność uzyskiwania licencji 

na korzystanie z utworów w trakcie przed-

stawienia szkolnego. Zgodnie bowiem z treś-
cią art. 27 ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych, instytucje naukowe i oś-

wiatowe, a do takich z całą pewnością na-

leży zaliczyć szkołę, mogą w celach dydak-

tycznych lub w celu prowadzenia własnych 
badań, korzystać z rozpowszechnionych 

utworów w oryginale i w tłumaczeniu, jak 

również sporządzać w tym celu egzemplarze 

utworu już rozpowszechnionego.  

Zgodnie zatem z wyżej opisanymi zasa-

dami dozwolonego użytku, możliwe jest nie-
odpłatne skorzystanie z fragmentów ut-

woru, który został już wcześniej publicznie 

udostępniony przez jego twórcę, pod wa-

runkiem, że dokonują tego podmioty ściśle 

określone w wyżej opisanym przepisie pra-
wa autorskiego (instytucje oświaty lub nau-

kowe) oraz w celu związanym z dydaktyką 

lub dla prowadzenia własnych badań. Miej-

sce tak określonego korzystania z utworów 

nie odgrywa natomiast istotnego znaczenia 

dla jego zgodności z prawem, powinno być 
jednak odpowiednio „zabezpieczone”, aby 

udostępniany utwór nie trafił do bliżej nie-

określonego kręgu odbiorców.  

Jarosław Jastrzębski 

radca prawny 

 

Link do źródła: 

http://legalnakultura.pl/pl/ 

prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/ 
szukaj/1268,czy-wykorzystanie-

fragmentow-utworow-muzycznych-w-
przedstawieniu-szkolnym-ktore-odbedzie-sie-

poza-szkola-wiaze-sie-z-koniecznoscia-
uzyskania-licencji  

[dostęp: 14.09.2015] 
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INFORMACJA  

O  VI   EDYCJI  PROGRAMU  EDUKACYJNEGO 

„ŻYJ  SMACZNIE  I  ZDROWO” 

września 2015 r. ruszyła 
VI edycja programu eduka-

cyjnego „Żyj smacznie i zdro-

wo” – największego w Polsce programu, 

promującego prawidłowe żywienie i zdro-

wy styl życia wśród gimnazjalistów.  

W roku szkolnym 2015/2016 „Żyj 
smacznie i zdrowo” otrzymało presti-

żowe patronaty honorowe Ministra Edu-

kacji Narodowej, Ministerstwa Sportu 

i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Już dziś można zamówić darmowy 
zestaw edukacyjny z atrakcyjnymi ma-

teriałami opracowanymi przy udziale 

ekspertów żywieniowych. 

Po przeprowadzeniu co najmniej jednej lekcji w oparciu o dowolny scenariusz programu 

i przy wykorzystaniu przepisów z dowolnej książki kulinarnej programu, warto zaangażować 

uczniów do konkursu dla szkół. Do 30 kwietnia 2016 roku należy zrealizować Wydarzenie 
Społeczne zgodne z tematyką programu „Żyj smacznie i zdrowo”. Konkurs daje możliwość 

wygrania cennych nagród dla uczniów i szkoły. W 5 najlepszych szkołach zostaną 

zorganizowane warsztaty kulinarne pod okiem profesjonalistów. Młodzież będzie miała także 

wyjątkową okazję, aby osobiście poznać Blowa – znanego vlogera YouTube, który patronuje 

programowi. Ponadto, 40 klas otrzyma zestawy domowych sprzętów kuchennych. 

Szkoły najbardziej zaangażowane w akcję, po raz pierwszy w historii programu, mogą 

zostać zgłoszone do Programu Ambasadorskiego „Żyj smacznie i zdrowo”. Wystarczy, że 

nauczyciel reprezentujący szkołę przeprowadzi lekcje w oparciu o materiały edukacyjne 

programu w co najmniej 3 klasach. Piętnaście najbardziej zaangażowanych szkół wygra 

laptopy. 

VI edycja to także zmieniona szata graficzna programu: nowe logo, nowa odsłona książki 
kucharskiej, znacznie przemodelowane materiały edukacyjne – wszystko w bardzo atrak-
cyjnej i czytelnej formie. Na stronie https://www.winiary.pl/zyjsmacznieizdrowo będzie 

można wkrótce pobrać dodatkowe bezpłatne materiały edukacyjne, uzyskać porady eksper-

tów oraz pomysły na zdrowe dania. 
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