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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Wasze ręce kolejny numer „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, 

kwartalnika Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

skierowanego do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. W przejrzystej formie  

i przystępnym językiem wprowadza on czytelnika w świat edukacji. Zawiera artykuły 

metodyczne, teksty naukowo umocowane, przegląd wydarzeń branżowych oraz bogaty zasób 

przykładów dobrej praktyki.  

Autorami artykułów są nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek 

wypowiadający się w swoich dziedzinach. 

Przed współczesną oświatą stoją nieustannie nowe wyzwania wynikające ze zmian, 

które w perspektywie społecznej odczuwamy i w których uczestniczymy. Mamy nadzieję, 

że „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” jest dla Państwa źródłem służącym teoretycznym 

rozważaniom i refleksjom, a zarazem stanowi forum dzielenia się szeroko rozumianą 

praktyką zawodową.  

Serdecznie zachęcamy do współpracy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie 

Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie: www.womczest.edu.pl 

w zakładce „Zasoby edukacyjne”. 

Życzę Czytelnikom inspirującej lektury, a Autorom satysfakcji płynącej z dokony-

wanych przemyśleń i dzielenia się ich rezultatami. 

 

Elżbieta Doroszuk 

dyrektor  

RODN „WOM” w Częstochowie 
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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciele 

przedszkoli, szkół i placówek  

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 

przedszkoli, szkół, placówek w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy, 

rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja 
sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych 

przedszkoli, szkół i placówek w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia 

się wiedzą i doświadczeniem. 

Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podsta-

wowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra 

Edukacji i Nauki. 

Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne 

lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub pla-

cówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg koniecz-
ny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, 

opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola, 

szkoły lub placówki. 

Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania 

przedszkolem, szkołą lub placówką, w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli, współ-

pracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształcenia lub w ra-

mach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pe-

dagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących 

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 

 

Elżbieta Doroszuk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Anna Dobrzyńska 
Miejskie Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie 

„JESTEŚMY  ROBOTAMI” 

SCENARIUSZ   ZAJĘĆ  

CELE OGÓLNE: 

● rozwijanie spostrzegawczości, 

● odwzorowywanie sekwencji, 

● odczytywanie, rozumienie symboli i zna-

ków, 

● doskonalenie umiejętności określania kie-

runków. 

CELE SZCZEGÓŁOWE. DZIECKO: 

● rozumie polecenia nauczyciela, 

● różnicuje wielkość, kolory, kształty kloc-

ków, 

● rozwija myślenie komputacyjne, 

● współpracuje z innymi dziećmi, 

● poprawnie koduje i dekoduje drogę, 

● poprawnie koduje robota, 

● jest kreatywne. 

METODY: 

● poszukujące, podające, praktycznego dzia-

łania, drama. 

FORMY PRACY: 

● zbiorowa (praca z całą grupą), zespołowa, 

indywidualna. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● klocki, kartka A3 z oznaczonymi polami, 

kolorowe karteczki, kulki z papieru, figur-

ka robota, zabawki, gazety, paski papieru.  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 

● Porozumiewanie się w języku ojczystym (1) 

● Kompetencje matematyczne i podstawo-

we kompetencje naukowo-techniczne (3) 

● Umiejętność uczenia się (5) 

● Inicjatywność i przedsiębiorczość (7) 

● Świadomość i ekspresja kulturalna (8) 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

● I5 – uczestniczy w zabawach ruchowych, 

w tym rytmicznych, muzycznych, naśla-

dowczych, z przyborami lub bez nich; 

wykonuje różne formy ruchu: bieżne, 

skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 

● I6 – inicjuje zabawy konstrukcyjne, maj-

sterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, 
materiały użytkowe, w tym materiał na-

turalny; 

● III5 – ocenia swoje zachowanie w kon-

tekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, 
respektuje i tworzy zasady zabawy w gru-

pie, współdziała z dziećmi w zabawie, pra-

cach użytecznych, podczas odpoczynku; 

● III9 – komunikuje się z dziećmi i osoba-

mi dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje 
oczekiwania społeczne wobec innego 

dziecka, grupy; 

● IV1 – wyraża swoje rozumienie świata, zja-

wisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą komunikatów poza-

werbalnych: tańca, intencjonalnego ru-

chu, gestów, impresji plastycznych, tech-
nicznych, teatralnych, mimicznych, kon-

strukcji i modeli z tworzyw i materiału 

naturalnego; 

● IV3 – odróżnia elementy świata fikcji od 

realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste 

od medialnych, byty realistyczne od fik-
cyjnych; 

● IV7 – eksperymentuje rytmem, głosem, 

dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza 

i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, poru-

sza się przy muzyce i do muzyki, dostrze-

ga zmiany charakteru muzyki, np. dyna-
miki, tempa i wysokości dźwięku oraz 

wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, 

muzykuje z użyciem instrumentów oraz 

innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki 

z dziecięcego repertuaru oraz łatwe pio-
senki ludowe; chętnie uczestniczy w zbio-

rowym muzykowaniu; wyraża emocje i zja-

wiska pozamuzyczne różnymi środkami 

aktywności muzycznej; aktywnie słucha 

muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, 

piosenki i pieśni, np. ważne dla wszyst-
kich dzieci w przedszkolu, np. hymn 

przedszkola, charakterystyczne dla uro-

czystości narodowych (hymn narodowy), 

potrzebne do organizacji uroczystości np. 

Dnia Babci i Dziadka, święta przed-
szkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; 

w skupieniu słucha muzyki; 
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● IV9 – czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa 

ich elementy, nazywa symbole i znaki 

znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich 

znaczenie; 

● IV11 – wyraża ekspresję twórczą podczas 
czynności konstrukcyjnych i zabawy, za-

gospodarowuje przestrzeń, nadając zna-

czenie umieszczonym w niej przedmiotom, 

określa ich położenie, liczbę, kształt, wiel-

kość, ciężar, porównuje przedmioty w swo-

im otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 

● IV12 – klasyfikuje przedmioty według: 

wielkości, kształtu, koloru, przeznacze-

nia, układa przedmioty w grupy, szeregi, 

rytmy, odtwarza układy przedmiotów 

i tworzy własne, nadając im znaczenie, 

rozróżnia podstawowe figury geometrycz-
ne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

● IV14 – określa kierunki i ustala położe-

nie przedmiotów w stosunku do własnej 

osoby, a także w stosunku do innych 

przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; 

● IV13 – eksperymentuje, szacuje, przewi-

duje, dokonuje pomiaru długości przedmio-
tów, wykorzystując, np. dłoń, stopę, but. 

CELE OBSERWACJI:  

Wspieranie nauczyciela w kształceniu kom-

petencji dydaktyczno-wychowawczych i sku-

tecznej realizacji podstawy programowej 

w zakresie wybranych obszarów. 

RODZAJ OBSERWACJI:  

Doradczo-doskonaląca 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Powitanie robotów – każde dziecko za-

mienia się w robota. Zadaniem dzieci jest 
wymyślenie powitania robotów i przed-

stawienie się w języku robotów. 

2. Zabawa: „Tworzymy zbiory według wska-

zanych kategorii” – polega ona na pogru-

powaniu obrazków. Można podać kate-

gorie, np.: kolor lub kształt lub poprosić 

dzieci, żeby stworzyły zbiory według wy-

branych przez siebie kategorii. 

3. Zabawa z elementami matematyki i ko-

dowania „Klockowy szyfr robota” – wpro-
wadzamy pojęcie sekwencji i powtarzal-

ności wzoru. Układamy szereg z trzech 

różnych kolorów klocków, trzymając się 

powtarzalnej sekwencji kolorystycznej, 

np.: niebieski, czerwony i żółty klocek… 
dziecko stara się odtworzyć wzór lub 

kontynuować go w tej samej sekwencji. 

Kolejnym krokiem może być samodzielne 

tworzenie przez dziecko kolejnych sek-

wencji kolorystycznych z klocków.  

4. Zabawa z elementami kodowania „Ste-

rujemy robotami” – potrzebne będą kolo-

rowe karteczki, długopis, gazety, kulki 

z papieru oraz 6 kartek w różnych kolo-
rach. Każda karteczka będzie symboli-

zowała jedną czynność, jaką należy wy-

konać. Dzieci próbują zapamiętać, który 

kolor oznacza dane zadanie, tak żeby pa-

trząc na dany kolor karteczki, wiedzieć 

od razu co robić, np. kartka w kolorze 
czerwonym oznaczać może podskoki, 

kartka niebieska może oznaczać robienie 

śmiesznych min, kartka żółta dmuchanie 

na kulkę zrobioną z kartki, kartka 

różowa chodzicie na czworaka, kartka 
zielona przeskakujecie przez przeszkody 

(gazety, które są kałużami), kartka 

pomarańczowa chodzicie na palcach 

5. Zabawa „Znajdź drogę” – wyklejamy na 

podłodze łamaną linię – coś na kształt 

prostego labiryntu – ale załamania robi-

my po kątem 90 stopni. Przed rozpo-

częciem zabawy można poćwiczyć obroty 
w lewo i prawo, komendy; do przodu, do 

tyłu, w bok z otwartymi oczami, a dopie-

ro później – z zamkniętymi. 

6. Zabawa „Narysuj, co czujesz” – zadanie 

polega na narysowaniu na kartce tego, 

co inne dziecko rysuje nam na plecach. 

Gdy skończymy rysownie, zgadujemy, co 
przedstawia rysunek i porównujemy ilus-

tracje.  

7. Zabawa „Droga robota do domu” – przy-

gotowujemy z kartek formatu A3 pola, po 

których będziemy poruszać się figurką 

robota: do przodu lub skręcać w lewo lub 

w prawo o 90 stopni. Oznaczamy pole 
startu, którym jest przedszkole (zielone 

pole) oraz wyznaczamy miejsce (metę  

– niebieskie pole), czyli dom robota, do 

którego musi dotrzeć nasza figurka. Za-

daniem jednego dziecka jest wybranie 

domu robota i wydawanie głośno ko-
mend dla drugiego dziecka, jaką drogę 

ma pokonać robot, żeby dojść do swojego 

domu. Dzieci podczas zabawy siedzą ty-

łem do siebie. Dziecko, na podstawie za-

słyszanych komend, porusza swoją fi-
gurką po planszy i stara się dotrzeć nią 

w wyznaczone miejsce. Po przejściu plan-

szy sprawdzamy, czy udało się robotowi 

dojść do domu. 

8. Zabawa pożegnalna – wymyślanie przez 

dzieci pożegnania robota według pomy-

słów własnych. 

Anna Dobrzyńska 
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dr Jarosław Durka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WŁADZE  WOJEWÓDZTWA  KATOWICKIEGO  

WOBEC  KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO  

NA  POCZĄTKU  1971 R. 

TEKST  ŹRÓDŁOWY  DO  NAUKI  HISTORII 

podstawach programowych nau-
czania historii, zarówno w szkole 

podstawowej jak i w liceum oraz 

technikum, znajdujemy treści nauczania i wy-

magania szczegółowe do działów „Polska 

w latach 1957–1981”. Niezależnie więc od wy-
branego programu nauczania i podręcznika 

wydarzenia z końca 1970 r. i ich konsek-

wencje stanowią ważny element edukacji 

historycznej w polskiej szkole. Wymagania 

szczegółowe dotyczące umiejętności ucznia 

w szkole podstawowej to: opisywanie syste-
mu władzy w latach 60. i 70. w PRL i formy 

uzależnienia od ZSRS; charakteryzowanie 

realiów życia społecznego i kulturalnego 

z uwzględnieniem specyfiki czasów gomuł-

kowskich i gierkowskich; przedstawianie i sy-
tuowanie w czasie różnorodności przyczyn 

kryzysów społecznych w latach: 1968, 1970, 

1976 i ich konsekwencji; wyjaśnianie zna-

czenia roli Kościoła katolickiego dla stosun-

ków politycznych i społecznych (realizacja 

przewidziana jest w klasie ósmej), natomiast 
w  liceach i technikach: charakteryzowanie 

systemu władzy w latach 60. i 70. w PRL 

i stopnia uzależnienia od ZSRS; opisywanie 

procesu industrializacji i funkcjonowanie 

gospodarki planowej; wyjaśnianie genezy 

i następstw kryzysów społecznych w latach: 
1968, 1970 i 1976; wyjaśnianie społeczno- 

-politycznej roli Kościoła katolickiego. Z ko-

lei w celach wychowawczych obu podstaw 

programowych znajdujemy zapis o potrzebie 

rozbudzania u uczniów zainteresowań włas-
ną przeszłością, przeszłością swojej rodziny 

oraz historią lokalną i regionalną. Dlatego 

podczas realizacji treści programowych wy-

daje się pożądane sięganie czasem do teks-
tów źródłowych związanych z historią regio-

nu.  

W Archiwum Państwowym w Częstocho-

wie znajduje się dokument, który z powo-

dzeniem może być wykorzystany do zreali-
zowania powyższych zagadnień na lekcjach 

historii. Przedstawia bowiem realia społecz-

ne, polityczne a nawet gospodarcze panu-

jące na początku 1971 r. w Polsce, a więc za-

raz po wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 r., 

odsunięciu od rządów I sekretarza Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej Władysława Gomułki i objęciu 

władzy przez nową ekipę pod przywództwem 

Edwarda Gierka. Tekst dotyczy stosunków 

państwo – Kościół i pokazuje, w jaki sposób 
komuniści próbowali wywierać presję na 

postawy duchownych w tym czasie. Są to 

tezy do rozmów, jakie mieli odbyć przewod-

niczący miejskich i powiatowych rad naro-
dowych z księżmi proboszczami. Z doku-

mentu jasno wynika, że księża komentowali 
wydarzenia w kraju w sposób niezgodny 

z aktualną propagandą komunistyczną. Dla-

tego też przewidywano rożne formy nacisku 

na nich, aby uzyskać efekt w postaci postaw 

lojalnych, popierających nowe rządy Ed-

warda Gierka, nawołujących do uspokojenia 
sytuacji w Polsce. Podczas analizy tekstu 

warto zapytać uczniów właśnie o to, jakich 

postaw komuniści oczekiwali od duchow-

nych, co uważali za działalność szkodzącą 

państwu i narodowi. W tezach do rozmów 
z proboszczami najważniejszym argumen-

tem miał być element szantażu. Chodziło 

o restrykcyjne podejście do administracyj-

W 
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nych zgód na budowy i remonty kościołów 

i  innych obiektów sakralnych. Brak zgód 

tłumaczono trudnościami materiałowymi 

i  ograniczonymi możliwości produkcyjnymi 
w budownictwie. Jednak lojalnym księżom 

obiecywano zrobienie wyjątku. Zagadnienie 

szeroko opisał Andrzej Sznajder w książce 

„Budownictwo kościołów w diecezji często-

chowskiej w latach 1945–1989” (Katowice 

2016). Podczas omawiania tekstu źródło-
wego warto też zwrócić uwagę na splecenie 

działania różnych instytucji z partią, a także 

na fakt, że tezy do rozmów przesłał na-

czelnik Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej 

Milicji Obywatelskiej w Katowicach (zajmu-
jącej się walką z Kościołem) podpułkownik 

Lucjan Pikuła i za pośrednictwem Komendy 

Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej 

w Częstochowie przekazywał je cywilnym 

organom władzy administracyjnej. Przewod-

niczący miejskich i powiatowych rad naro-
dowych mieli wykonać jego polecenie. W do-

kumencie znajduje się kilka innych perso-

naliów, związanych z aparatem represji 

PRL. Wymieniony w tekście Edmund Łata to 

kierownik Wydziału do spraw Wyznań Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ka-

towicach. Natomiast odbiorca dokumentu  

– Dobosz, to nieustalony z imienia fun-

kcjonariusz Komendy Miejskiej i Powiatowej 

Milicji Obywatelskiej w Częstochowie.  

W edytowanym tekście źródłowym usu-
nięto kilka drobnych błędów literowych, po-

zostawiono jednak oryginalną pisownię wiel-

kich i małych liter, gdyż ma ona wpływ na 

odbiór całości przekazu.  

* * * 

24.01.1971 r., Katowice. Tezy do przepro-
wadzenia rozmów przez Przewodniczących 
Miejskich i Powiatowych Rad Narodowych 
z księżmi proboszczami. 

Powyższy tekst przekazać natychmiast do 
Przewodniczących Miejskich i Powiatowych 
Rad Narodowych 

Tezy: 

Do przeprowadzenia rozmów przez Prze-
wodniczących Miejskich i Powiatowych Rad 
Narodowych z księżmi proboszczami. 

I. Ojczyzna nasza znajduje się obecnie na 
ważnym etapie historycznym powołania 
nowego Kierownictwa Państwa stworzyło 
jak nigdy dotąd możliwości pozytywnego 
rozwiązania trudnych i niezbędnych prob-
lemów dotyczących całego Narodu. Decy-
dującym czynnikiem jest powszechne po-

parcie jakim cieszy się nowe Kierownict-
wo w całym społeczeństwie. 

1. Obecnie najbardziej potrzebna jest jed-
ność i konsolidacja całego społeczeń-
stwa, oraz czynne współdziałanie wierzą-
cych i niewierzących obywateli nasze-
go Państwa. 
– Ludność pracująca a zwłaszcza gór-

nicy i hutnicy województwa kato-
wickiego wzmożonym wysiłkiem pro-
dukcyjnym dali wyraz swego po-
parcia dla poczynań nowych Władz, 
rozumiejąc, że jest to jedna i naj-
lepsza droga do dalszego rozkwitu 
naszej Ojczyzny i umocnienia jej 

autorytetu w świecie. 
– Duchowieństwo nie może przeciw-

stawiać się patriotycznemu zrywo-
wi ludzi pracy, lecz udzielać pełnej 
aprobaty i zagrzewać wiernych do 
wzmożonego wysiłku dla naszej 
wspólnej Ojczyzny.  

– Wszelka negatywna postawa1 po-
szczególnych księży w tym zakresie 
musi być oceniona jako działalność 
na szkodę naszego Państwa i Narodu. 

2. W obecnej sytuacji wszelkie sprawy 
znajdujące się w centrum zaintereso-
wania społeczeństwa mogą być rozwią-
zane tylko w atmosferze spokoju, roz-
wagi i porządku. 
– Podburzanie społeczeństwa, nawoły-

wanie do wierności i organizowania 
nacisku na Władzę, oraz rozpow-
szechnianie demagogicznych haseł 
jest obecnie przejawem antypaństwo-
wej i antynarodowej działalności. 

– Duchowieństwo wzywa się [do] po-
szanowania Władzy, praworząd-
ności w Państwie, do pełnej lojal-
ności wobec władz państwowych. 

– Duchowieństwo powinno apelować 
do wiernych o zachowanie spokoju 
i dyscypliny społecznej do wyko-
nywania wszystkich obowiązków 

obywatelskich, a zwłaszcza do ciąg-
łej i nieprzerwanej pracy. 

II. W ostatnim okresie napłynęło do władz 
wojewódzkich od przedstawicieli Kościoła 
szereg postulatów dotyczących budow-
nictwa, remontów oraz budowy obiektów 
sakralnych i parafialnych. Należy wyjaś-
niać, że postulaty te nie będą mogły być 
w całości spełnione z uwagi na trudności 
materiałowe i ograniczone możliwości pro-

dukcyjne w budownictwie.  
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Niemniej jednak władze wojewódzkie 
z dużym zrozumieniem rozpatrują aktual-
ne potrzeby zgłoszone przez kurie bisku-
pie i w miarę powstających możliwości 
będą niektóre z nich pozytywnie załatwio-

ne o czym zostaną powiadomione kurie. 

Pierwszeństwo musi jednak posiadać bu-
downictwo mieszkaniowe. 

III. Powyższe tezy oraz akcenty należy dosto-
sować do postawy i lojalności poszcze-
gólnych księży. 

Najważniejszym celem rozmowy jest spo-
wodowanie pozytywnej postawy ducho-
wieństwa wobec poruszonych w rozmo-

wie problemów. 

Krótką notatkę z przebiegu rozmowy należy 

doręczyć Zastępcy Komendanta ds. Służby Bez-
pieczeństwa, zaś wyniki rozmów przekazać 
niezwłocznie przy pomocy telefonów milicyjnych 
lub w-cze [wielkiej częstotliwości] do Towarzysza 
[Edmunda] Łaty.  

Nadał: ppłk [Lucjan] Pikuła 

Dnia 24.01.1971 r. godz. 12.55. 

Przyjął: Dobosz K[omenda] M[iejska] i P[owiatowa] 
M[ilicji] O[bywatelskiej] Częstochowa. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Częstochowie, 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Często-
chowie, sygn. 22/7. Informacje o działalności 
Kościoła katolickiego 1969–1973. 

dr Jarosław Durka  

 

Przypisy: 
1 W oryginale: podstawa. 
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Barbara Kanoniak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

STUDIO  POD  STOKROTKĄ 

SCENARIUSZ  WARSZTATÓW  PREZENTUJĄCYCH  ATRAKCJE  

I  MOŻLIWOŚCI  TURYSTYCZNE  NAJBLIŻSZEJ  OKOLICY 

elem warsztatów jest rozwijanie wie-
dzy o atrakcjach turystycznych oraz 

przedstawienie możliwości rozwoju 

atrakcyjności wsi/gminy/dzielnicy pod wzglę-

dem turystycznym.  

Scenariusz jest uniwersalną propozycją 

do przeprowadzenia na przykład w formie 
projektu, a po wybraniu pojedynczych za-

dań – na lekcji lub zajęciach dodatkowych. 

Chociaż zachęca do poznawania możliwości 

agroturystycznych, po niewielkiej modyfi-

kacji można zastosować go w odniesieniu 
np. do miasteczka czy dzielnicy dużego 

miasta.  

Agroturystyka jest przyszłością wielu pol-
skich wsi i miasteczek, dlatego należy po-

dejmować kroki w celu zwiększania i popu-

laryzowania atrakcyjności miejscowości pod 

względem turystycznym. Warsztaty staną się 

okazją do zastanowienia się, jak przyciągać 

do naszego regionu osoby chcące tu wypo-
czywać. Jednocześnie będą zachętą dla mło-

dego człowieka do zaplanowania własnej ścież-

ki zawodowej związanej z „małą ojczyzną”. 

Aktywny udział uczniów w zajęciach poz-

woli na nabycie takich umiejętności jak: 

● wskazanie na mapie najbliższego oto-

czenia i wybranie ciekawych elementów 

C 
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środowiskowych, np. malowniczych wznie-

sień, dolin rzek, równin, okazałego drze-

wa oraz akcentów antropogenicznych, 

np. starej kapliczki, młyna, zabytkowego 

budynku itp., 

● zaplanowanie trasy wycieczkowej po naj-

bliższej okolicy, 

● poznanie ekonomicznych aspektów prowa-

dzenia własnej działalności gospodarczej, 

● zaprojektowanie ciekawej reklamy promu-

jącej i zapraszającej do odwiedzenia 

naszej okolicy. 

Metody zastosowane na zajęciach to: 

praca z mapą (w tym również interaktywną), 

ze zdjęciami, drzewo decyzyjne, analiza 
SWOT, projektowanie z wykorzystaniem np. 

aplikacji Canva, mapa myśli, tworzenie ma-

kiety przestrzennej. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: zestaw 

pytań pomocniczych do pracy w grupie, 

sprzęt informatyczny z dostępem do Inter-
netu, kredki, pisaki, długopisy itd., rzut-

nik/tablica interaktywna, mapy, prezenta-

cja/zdjęcia przedstawiające najbliższą oko-

licę, literatura dotycząca architektury krajo-

brazu, regionu, broszury reklamowe, ele-
menty potrzebne do wykonania makiety (np. 

miniaturowe zwierzęta, domy, ogrodzenia, 

drzewa), bibuła, plastelina. 

Uczniowie w ramach warsztatów w gru-

pach opracowują następujące zadania: 

● Analitycy – za pomocą drzewa decyzyj-

nego rozwiązują problem: Czy moje 

domostwo/otoczenie mogłoby stać się 

atrakcyjne agroturystycznie? 

● Ekonomiści – dokonują analizy SWOT  

– jakie nakłady są potrzebne, aby posze-

rzyć możliwości przyjmowania gości w na-

szej okolicy, jakie mogą być z tego ko-
rzyści (w tym także finansowe)?  

● Organizatorzy wypoczynku – planują wy-

poczynek czteroosobowej rodziny z odleg-

łego miasta, która postanowiła spędzić 
dwa tygodnie w gospodarskie agroturys-

tycznym w naszej gminie. 

● Planiści – projektują na mapie gminy/ 
okolicy obiekty, które pomogą w rozwoju 

agroturystyki na tym terenie. 

● Przewodnicy – wytyczają trasy wycieczek 

pieszych i rowerowych oraz zaznaczają 
na mapie ciekawe miejsca. 

● Specjaliści od reklamy – projektują ulot-

kę lub wpis na stronie internetowej, 

w mediach społecznościowych, przycią-
gający ewentualnych turystów. 

● Projektanci – wykonują makiety gospo-

darstw, w którym chcieliby wypoczywać, 

wykorzystując rady architektów krajob-

razu zawarte w czasopismach czy litera-
turze fachowej. 

PRZEBIEG WARSZTATÓW: 

Faza wstępna:  

Przedstawienie uczestników, celu spotka-
nia, rozdanie poleceń, prezentacja wcześniej 

przygotowanych środków dydaktycznych i ma-

teriałów do wykorzystania przez grupy, spraw-

dzenie funkcjonowania sprzętu informatycz-

nego, omówienie formy prezentacji końcowej. 

Faza wykonawcza: 

Prowadzący dzieli uczestników na grupy, 

które zapoznają się z poleceniami i wyko-

nują je według własnego pomysłu, korzys-
tając przy tym z dostępnych materiałów, 

komputerów, aplikacji. Ta część warsztatów 

powinna mieć określony czas, który należy 

ustalić w zależności od ilości grup i zadań.  

Faza przedstawienia rozwiązań:  

Każda z grup prezentuje swoje rozwią-

zania, przedstawiając drzewo decyzyjne, 

analizę SWOT, wykonane komputerowo ulot-

ki czy zaplanowane trasy turystyczne. Gru-
py korzystają z możliwości multimedialnego 

przekazania swoich pomysłów, wyświetlając 

swoje prace za pomocą np. rzutnika. Uczest-

nicy mogą podejść do makiety, którą omó-

wią jej autorzy.  

Faza podsumowująca:  

W tej części prowadzący podsumowuje war-

sztaty, odnosząc się do efektów pracy każ-

dego zespołu. To dobry moment na zabranie 
głosu np. przedstawiciela samorządu wska-

zującego, które pomysły są realne, ciekawe, 

godne uwagi i mogą być w przyszłości zrea-

lizowane. 

WYBRANE PROPOZYCJE  

POLECEŃ DLA ZESPOŁÓW 

Polecenia dla organizatorów 

wypoczynku: 

Zaplanujcie wypoczynek czteroosobowej 

rodziny z odległego miasta, która postano-
wiła spędzić dwa tygodnie w gospodarstwie 

agroturystycznym położonym w naszej gmi-

nie. Nasi goście dysponują własnym samo-

chodem i rowerami. Zaplanujcie dwie wy-

cieczki piesze i dwie wycieczki rowerowe 
(trasy wycieczek opracuje grupa przewodni-

ków). Zaproponujcie zwiedzanie atrakcji tu-
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rystycznych w regionie, udział w imprezach 

kulturalnych, sportowych itp. Wykorzystaj-

cie programy wydarzeń kulturalnych, oko-

licznościowych na danym terenie, w najbliż-
szym mieście. 

Pamiętajcie, aby po trudnych, męczących 

wycieczkach zaplanować spokojny wypoczy-

nek. 

Polecenia dla specjalistów od reklamy: 

Zaprojektujcie reklamę okolicy, wzorując 

się na opisie gospodarstw agroturystycz-

nych lub ośrodków wypoczynkowych w bro-

szurach informacyjnych lub na stronach 
internetowych. Na przykład w aplikacji 

Canva wybierzcie wzór ulotki reklamowej, 

wklejcie fotografie, opiszcie atrakcje gminy. 

Przedstawcie za pomocą symboli walory 

turystyczne okolic (np. symbol amonita dla 

terenów Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej). 

Opisując walory turystyczne okolicy, sko-

rzystajcie z map gminy i województwa, z li-

teratury oraz z własnych obserwacji. 

Polecenia dla projektantów: 

Zaprojektujcie gospodarstwo agroturys-

tyczne/ośrodek wypoczynkowy, w którym 

chcielibyście wypoczywać w czasie wakacji. 

Na makiecie umieśćcie przygotowane ele-
menty, a jeśli macie pomysł na inne ele-

menty, wykonajcie je samodzielnie z przygo-

towanych materiałów (papier, bibuła, plas-

telina). 

W swej pracy wykorzystajcie rady archi-

tektów krajobrazu, jak projektować ogrody 
i  działki, zawarte w czasopismach lub na 

stronach internetowych. Zwróćcie uwagę na 

nasłonecznienie poszczególnych części nie-

ruchomości oraz na funkcjonalność zapla-

nowanej infrastruktury.  

Polecenia dla planistów: 

Zaprojektujcie na mapie gminy obiekty, 

które pomogą w rozwoju turystyki na tym 

terenie. Na podstawie obserwacji terenu 
oraz analizy mapy okolicy zaplanujcie 

obiekty sportowe, wypoczynkowe, rozrywko-

we lub obszary ogrodów (np. botanicznych), 

parków, lasów, przystanie wodne, bazę ga-

stronomiczną itp. Przedstawcie swoje po-
mysły na mapie gminy za pomocą koloro-

wych symboli w wybranym przez siebie 

programie graficznym. Symbole opiszcie 

w legendzie. 

Krótko uzasadnijcie powody, dla których 

zaplanowaliście powstanie tych obiektów 

oraz opiszcie w jaki sposób wpłyną one na 

rozwój turystyki w naszej gminie. 

Warto zastanowić się, czy korzystając 

z możliwości nauki stacjonarnej zorganizo-
wać podobne warsztaty dla uczniów z kilku 

sąsiednich szkół. To daje więcej możliwości, 

uczniowie bowiem mogą w sposób kom-

pleksowy przedstawić swoje pomysły obej-

mujące np. cały obszar gminy. Nie jest to 

forma rywalizacji, a wspólnego poszukiwa-
nia i prezentowania ciekawych pomysłów.  

Warsztaty odbyły się na terenie gminy 

powiatu częstochowskiego. Grupa planis-

tów, po zapoznaniu się z warunkami tere-

nowymi, zaplanowała obiekty (ośrodek wy-
poczynkowy, pole namiotowe, ośrodek spor-

tu, korty, lotnisko, oczyszczalnię ścieków) 

obserwując teren, a następnie przeniosła 

swoje wyobrażenia na mapę. Czas pokazał, 

że budowa jednego z obiektów zaplanowa-

nych przez młodzież została rozpoczęta kil-
ka miesięcy później. Powstała oczyszczalnia 

ścieków, chociaż nie w miejscu, w którym 

zaplanowali ją uczestnicy warsztatów. Ana-

litycy przedstawili skutki pozytywne i ne-

gatywne dostosowania domostwa do potrzeb 
agroturystyki. Do skutków negatywnych za-

liczyli: możliwość zaśmiecania okolicy, za-

nieczyszczania pobliskich wód, ograniczenie 

czasu wolnego domowników. O wiele więcej 

jednak zapisano skutków pozytywnych, jak 

m.in.: pozyskiwanie dodatkowych środków 
finansowych, rozwój rodzinnej wsi, możli-

wość rozwoju okolicy dzięki powstaniu in-

frastruktury turystycznej. Ważnym elemen-

tem pozytywnym okazała się również możli-

wość zachowania tradycji ludowej, która 
w niektórych wsiach jeszcze jest kultywowa-

na. 

Najbardziej barwnym zadaniem okazała 

się praca projektantów, których makieta do-

mostwa agroturystycznego była odzwiercied-

leniem marzeń młodych ludzi o nowoczes-
nym gospodarstwie wiejskim. W zagrodzie 

znalazło się wiele ciekawych elementów jak: 

staw, wybieg dla koni, miejsce zabaw dla 

dzieci oraz sad. 

Warsztaty mogą być okazją do spotkania 
się nauczycieli i uczniów z przedstawicie-

lami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnict-

wa, ARiMR lub władz samorządowych. Spot-

kanie może zakończyć się wyjazdem np. do 

gospodarstwa agroturystycznego, pensjona-

tu, ośrodka wypoczynkowego. 

Barbara Kanoniak 
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dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EMOCJE  I  UCZUCIA 

TOWARZYSZĄCE  DZIECIOM  

W  WIEKU  WCZESNOSZKOLNYM  

PODCZAS  PANDEMII  WYWOŁANEJ  

PRZEZ  WIRUSA  SARS-COV-2  

(DONIESIENIE  Z  BADAŃ) 

WSTĘP 

Sytuacja pandemii stworzyła nową rze-

czywistość, która postawiła wszystkich człon-

ków społeczności w nowej sytuacji i wymaga 
zmiany sposobu funkcjonowania w swoich 

społecznych rolach: ucznia, rodzica i nau-

czyciela. Edukacja zdalna zmieniała całko-

wicie proces nauczania i uczenia się. Dla 

części nauczycieli, głównie wychowania przed-

szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, były 
to nowe okoliczności szczególnie trudne z uwa-

gi na poziom rozwoju poznawczego i emocjo-

nalnego dzieci w klasach I–III. Problemy ze 

zdalną edukacją z jednej strony wynikały 

z ograniczeń rozwojowych, możliwości umy-
słowych najmłodszych uczniów, poziomu kon-

centracji, spostrzegawczości, pamięci, roz-

woju myślenia, a z drugiej ze specyficznego 

sposobu uczenia się, któremu musi towa-

rzyszyć aktywność, uczenie się przez do-

świadczenie, zabawa i z nią związane inter-
akcje społeczne. Dotychczas korzystanie z TIK 

było wyborem, teraz stało się przymusem 

zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. 

Odrębnym problemem były kompetencje 

i  nierówności cyfrowe dotyczące uczniów 
i  możliwość wsparcia ze strony rodziców. 

Wszystko to budziło wiele emocji zarówno 

u dorosłych jak i dzieci. 

Społeczeństwo zupełnie nie było przygo-

towane na tak dynamiczną zmianę nie tylko 

w edukacji. Każda zmiana wiąże się bowiem 
z przeobrażeniami i przyjęciem nowych roz-

wiązań, zasad i reguł działania, jest szcze-

gólnie dotkliwa, gdy jest wynikiem przymusu. 

W związku z powyższym wszyscy znaleźli się 

w nowej sytuacji społeczno-psychologicznej. 
Wszystko, co nowe, na ogół budzi strach i lęk, 

dopóki nie zostanie oswojone. Oswojenie mo-

żemy rozumieć jako poznanie danego zja-

wiska, mechanizmów nim kierujących i skut-

ków, jakie niesie.  

Biorąc pod uwagę trudności życia w pan-
demii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, 

tak naprawdę nie wiemy, jak czuły się 

dzieci, czy ta wyjątkowa sytuacja, w jakiej 

się znalazły, jest przez nie postrzegana jako 

trudna, kryzysowa, czy jej wpływ na ich 

codzienność jest dezorganizujący czy może 
jednak nie. Nie ma dotychczas publikacji od-

noszących się do badań jakości życia, do-

brostanu, samopoczucia dzieci w wieku wcze-

snoszkolnym podczas pandemii COVID-19.  

PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, 

postanowiliśmy zbadać dobrostan dzieci 

z klas I–III podczas pandemii1. W tym celu 

opracowaliśmy narzędzia badawcze, które 

z jednej strony miały pozwolić na zdiagnozo-

wanie dobrostanu dzieci, a z drugiej miały 
pomóc rodzicom i nauczycielom w podjęciu 

dialogu na temat życia i samopoczucia 

dziecka podczas COVID-19. Do zgroma-

dzenia materiału badawczego wykorzystano 

technikę „Narysuj i napisz”2. Jest to tech-
nika analizy rysunku, zaliczana do metod 

projekcyjnych, autoekspresyjnych. Techni-

ka ta polega na rysowaniu oraz uzupeł-

nianiu wypowiedzią pisemną bądź ustną ry-

sunków na określony temat. Umożliwia ona 

poznanie, jakie znaczenie dzieci nadają sy-
tuacjom, które przeżywają i jak interpretują 

otaczający je świat i doświadczenia3. Tech-

nika ta od lat jest wykorzystywana w edu-

kacji zdrowotnej, m.in. w Wielkiej Brytanii. 
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Do badań opracowano pięć rysunkowych 

kart pracy z pytaniami. Autorzy inspirowali 

się kartami COVID-19 Time Capsule4. Op-

racowane przez autorów karty dotyczyły 
różnych obszarów życia dzieci w czasie pan-

demii i były zatytułowane: Jak się czuję; 

Jak spędzam czas; Wywiad z domownikiem; 

Przemyślenia, refleksje i uwagi rodziców. 

Celem badań było poznanie między in-

nymi: Jakie emocje i uczucia towarzyszą 
dzieciom w wieku wczesnoszkolnym pod-

czas pandemii? Jakie są relacje społeczne 

dzieci podczas pandemii? 

Badania z uczniami przeprowadzono 

w końcu kwietnia 2020 roku w grupie 
53 dzieci (28 dziewcząt i 25 chłopców) 

w wieku od 7 do 10 lat – uczniów klas I–III 

w czterech szkołach podstawowych woje-

wództwa śląskiego. Z punktu widzenia 

badań istotne było, gdzie zamieszkują 

badane dzieci, czy jest to blok wielorodzinny 
czy dom, który – wydawało się – daje 

znacznie lepsze warunki życia w sytuacji 

licznych ograniczeń pandemicznych. Spo-

śród badanych 12 osób mieszkało w bloku 

a  41 w domu jednorodzinnym. Już przy 
wstępnej analizie danych dało się zauważyć, 

iż dzieci mieszkające w domach jednoro-

dzinnych znacznie pozytywniej postrzega- 

ją swoją sytuację w trakcie pandemii  

COVID-19. 

Za pośrednictwem nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej rozesłano online i pocztą 

tradycyjną około 120 kart pracy. Zwrócono 

53 wypełnione karty, co świadczy, że do-

tarliśmy tylko do grupy dzieci, które miały 

odpowiedni sprzęt i wsparcie rodziców, aby 
wydrukować materiały i odesłać fotografie, 

czy skany swoich prac lub zwrócić w formie 

papierowej. 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Pierwszy z badanych obszarów, który 

interesował nas szczególnie, to, jak czują się 
dzieci podczas pandemii i jakie towarzyszą 

im emocje. Jedno z zadań do wykonania 

przez dzieci dotyczyło rysowania wyrazu 

twarzy odzwierciedlającego uczucia i emo-

cje, jakie towarzyszą izolacji związanej 
z COVID-19. Badani mogli również napisać, 

jak się czują. Identyfikowanie i nazywanie 

własnych emocji to istotne zagadnienie 

z  punktu widzenia rozwoju emocjonalno-

poznawczego oraz zdolności do mentalizo-

wania5.  

Analizowane badania pokazały, że więk-

szość respondentów namalowała zadowolo-

ny, radosny i pogodny wyraz twarzy. Na 

13 proc. rysunków widniał obojętny wyraz 
twarzy, a 22 proc. badanych namalowała na 

twarzy smutek. 

Aby zbadać nastrój dzieci i to, co czują 

w czasie izolacji wynikającej z pandemii, dzie-

ci miały również wymienić kilka określeń 

opisujących ich samopoczucie. Użyte przez 
nie określenia można podzielić na kilka 

kategorii, z czego ponad 50 proc. opisało 

swoje samopoczucie za pomocą słów, takich 

jak: zadowolona/y, dobrze, fajnie wesoła/y, 

nie jest źle, chwilami ciężko. 

Ponad 15 proc. badanych napisało, że im 

się nudzi (rys. 1) Interpretacja słowa nuda 

jest zupełnie inna w rozumieniu dziecka 

i dorosłego. Jak mówi M. Reimann „Dzieci 

postrzegają siebie zupełnie inaczej, niż my 

je postrzegamy. Na przykład dorośli mówią, 
że w czasie pandemii dzieci się nudzą. A gdy 

zapytamy dzieci, one właściwie nie mówią 

o nudzie. Opowiadają o tym, że tęsknią za 

kolegami i koleżankami, że im smutno. 

Czyli część emocjonalnego świata dzieci jest 
w ogóle przez dorosłych pominięta, niezau-

ważona. Wydaje mi się, że dzieci myślą 

o sobie dużo poważniej, niż dorośli myślą 

o dzieciach”6. Mogłoby wydawać się, że nu-

da to nieszkodliwe zjawisko, wobec którego 

można przejść obojętnie, tymczasem za 
dziecięcą „nudą” kryje się wiele więcej, niż 

nam się wydaje, czyli np. tęsknota, lęk, chęć 

zwrócenia na siebie uwagi. Dzieci mają prob-

lemy z nazywaniem swoich stanów emo-

cjonalnych, dlatego czasami sytuacje dys-
komfortu nazywają nudą. Tymczasem nuda 

to samotność7. 

Pojedyncze osoby napisały, że czują złość, 

smutek, stres, lęk. Dzieci w wieku wcze-

snoszkolnym są na etapie kształtowania 

umiejętności społeczno-emocjonalnych, a umie-
jętność określania i nazwania swoich sta-

nów emocjonalnych jest jedną z ważniej-

szych z punktu widzenia tworzenia prawid-

łowych reakcji społecznych nie tylko z ró-

wieśnikami. Malowanie przez dzieci swojego 
samopoczucia stworzyło też okazję do prze-

myśleń i wypowiedzi na te tematy. Było nie-

jako formą oddziaływań o charakterze arte-

terapeutycznym. Trzeba pamiętać, że emo-

cje nie są zakłóceniami w systemie, a pełnią 

pożyteczną rolę regulacyjną pod warun-
kiem, że tzw. trudne emocje dziecko ma 

możliwość przepracować z najbliższymi8. 
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Rys. 1. Rysunki i opisy dzieci wieku 7–10 lat 

odnoszące się do ich samopoczucia w czasie COVID-19 
Źródło: badania własne. 

Zapytano również, jak dzieci radziły sobie 

z izolacją, co robiły, aby czuć się w kon-

takcie i łączności z innymi. Odpowiedziały, 

że najczęściej korzystały z telefonu, grały 

wspólnie w gry komputerowe, a także ko-
rzystały z komunikatorów (wiadomości teks-

towe) i wideorozmów. I tutaj po raz kolejny 

wraca problem relacji, ludzi i bliskości oraz 

tęsknoty za kontaktem. 

W obszarze naszej diagnozy znalazły się 

też odpowiedzi na pytanie, czego najbardziej 

brakowało dzieciom podczas izolacji. Prawie 

100 proc. uczniów napisało, że koleżanek 

i kolegów oraz babci i dziadka. Dzieci pisały 
też, że brakuje im szkoły a te z nich, które 

mieszkają w blokach przyznawały, że bra-

kuje im gry w piłkę. Widać więc, że szkoła 

jest przez dzieci postrzegana i doświadczana 

głównie jako przestrzeń do kontaktu, za-

bawy, wspólnych aktywności z rówieśni-
kami. Zatem pozbawienie dzieci możliwości 

chodzenia do szkoły to nie tylko problem 

w zakresie edukacji, ale przede wszystkim 

nawiązywania, pootrzymywania relacji rówieś-

niczych, zabawy i wsparcia społecznego. 

PODSUMOWANIE 

Reasumując wynik badań, można zało-

żyć, że dzieci prezentują percepcję sytuacji 

pandemii taką, jakiej doświadczają w śro-

dowisku rodzinnym. Tezę tę potwierdzają 

wnioski z wywiadów fokusowych9 z nauczy-

cielami, którzy wielokrotnie podkreślali, że 
rozumienie pandemii COVID-19, samopo-

czucie dziecka, podejście do nauki, sposób 

rozmowy dzieci na ten temat jest identyczny 

jak jego rodziców. 

Emocje i uczucia towarzyszące dzieciom 

zależne są od wsparcia, jakie otrzymują 
w rodzinie. Jeśli rodzic jest silny i potrafi 

kontenerować emocje dziecka („przetrawie-

nie” wspólnie z dzieckiem, pomieścić w so-

bie, nadać im prostszego, zrozumiałego dla 

dziecka języka),czyli zebrać i opanować je, 
a następnie wyrazić w zrozumiały i przyjaz-

ny dla niego sposób, wtedy najmłodsi radzą 

sobie lepiej z uczuciami. Dłuższe przeby-

wanie w izolacji społecznej silnie zaburza 

proces socjalizacji i wpływa na postrzeganie 

przez dziecko rzeczywistości i tworzenie re-
lacji. Rozmowa o uczuciach i emocjach jest 

podstawą do budowania relacji, więzi, jed-

nocześnie stanowi podstawę poczucia bez-

pieczeństwa i zrozumienia. Czasami rodzice 

mają problemy z inicjowaniem rozmów na 
trudne i niezrozumiałe tematy. Wiele dzieci 

żyje w swoistej pustce uczuciowej niedojrza-

łych emocjonalnie rodziców, którzy niejed-

norodnie sami nie radzą sobie z sytuacjami 

trudnymi. W takich realiach dziecko, które 

nie otrzymuje wsparcia, nie ma swoistego 
kontenera, a w związku z tym nie rozumie 

swoich stanów emocjonalnych. Zauważaliś-

my również trudność dzieci w nazywaniu 

własnych emocji związanych z pandemią. 

Nie wiemy, czy i jakie będą skutki pan-
demii dla dzieci w znaczeniu ewentualnych 

zaburzeń rozwoju emocjonalno-poznawcze-

go. Trzeba będzie się temu przyglądać. Pró-

by całościowego opisywania sytuacji psy-

chospołecznej dzieci z wykorzystaniem kon-

ceptu sytuacji kryzysowej i/lub zespołu 
stresu pourazowego wydają się nam niewy-

starczające.  

Jak pisał K.T. Konecki „Emocje towarzy-

szą nam w procesie myślowym, w działaniu, 

są elementem narracji, introspekcji, retro-
spekcji, autoanalizy, autodefinicji, manipu-

lacji, kreacji, procesów twórczych, słowni-

ków motywów używanych do racjonalizacji 

działań. Spektrum objawień emocji jako 

istotnościowego czynnika działań jest bar-

dzo szerokie”10, dlatego też badanie i opisy-
wania świata emocji najmłodszych uczniów 

to istotny element diagnozowania a tym sa-
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mym prognozowania i projektowania zmian 

w obszarze edukacji. 

Sytuacja pandemii zmusiła nas do skon-

frontowania się z wieloma pytaniami nie 
tylko w obszarze edukacji, z którymi teraz 

trzeba się zmierzyć, jednocześnie szukając 

odpowiedzi a tym samym ich rozwiązań, jak 

pisał wybitny czeski powieściopisarz J. Ha-

šek „Każde dlaczego ma swoje dlatego”11. 

Świat obecnie kończy zmaganie się z pan-

demią COVID-19. Jednak nie jest to ani 

pierwsza, ani najgorsza pandemia, z jaką 

ludzkość musiała się zmierzyć. W dobie 
globalizacji i atomizacji społeczeństwa coraz 

częściej będziemy doświadczać negatywnych 

skutków rozwoju cywilizacji, ważne jest 

poszukiwanie jak najlepszych i najbardziej 

skutecznych sposobów edukacji oraz wspar-

cia dzieci i młodzieży. Niezbędna jest zmia-
na myślenia o szkole jako instytucji nie 

tylko uczącej – na myślenie o szkole jako 

przestrzeni tworzącej warunki do kreatyw-

nej i spersonalizowanej edukacji. Owa zmia-

na w edukacji ma przede wszystkim służyć 
uczniom i być odpowiedzią na ich potrzeby, 

szczególnie w obszarze emocjonalno-spo-

łecznym, który jest silnie powiązany z ja-

kością życia człowieka. 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
 

Przypisy: 
1 Dwukrotne badania zostały zrealizowane przez 

dr A. Leszcz-Krysiak, doradcę wychowania 
przedszkolnego RODN „WOM” w Częstocho-
wie, adiunkta Akademii Humanistyczno- 
-Ekonomicznej w Łodzi i T. Wojtasika, psycho-
loga, konsultanta Regionalnego Ośrodka Me-
todyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach. 

2 K. Weare, G. Gray, Promocja zdrowia psy-

chicznego w Europejskiej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie. Poradnik dla osób prowa-
dzących kształcenie i doskonalenie nauczy-
cieli oraz innych osób pracujących z dziećmi 
i młodzieżą, Polski Zespół ds. Projektu Szkoła 
Promująca Zdrowie, Instytut Matki i Dziecka, 
Warszawa 1996, s. 60–61. 

3 Tamże. 
4 N. Long, Covid-19 Time Capsule,  

https://letsembark.ca/time-capsule?fbclid= 
IwAR2GC1ag3HR1-_pgqnmk97WxowTAAO- 
g-oIR8dSY-K85b0O9LsgTaKorLD0,  
[dostęp 1.05.2021]. 

5 P. Fonagy, J.G. Allen, A.W. Bateman, Menta-

lizowanie w praktyce klinicznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014. 

6 M. Reimann, Rozmowa o młodych i pandemii, 
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzie-
ciństwem, Uniwersytet Warszawski, 2021, 
https://bit.ly/3fTjwv7, [dostęp 1.05.2021]. 

7 O. Laska, Największa mniejszość,  
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/ 
2020/12/pismo-uw_4_2020_elektro.pdf, 
[dostęp 1.05.2021]. 

8 H.R. Schaffler, Psychologia dziecka, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 149. 

9 W ramach badań wykorzystano również wy-
wiad fokusowy z nauczycielami, którego wy-
niki nie są przedmiotem zainteresowań tego 
artykułu. 

10 K.T. Konecki, Socjologia emocji według Tho-
masa Scheffa, [w:] Emocje w życiu codzien-

nym. Analiza kulturowych, społecznych i or-
ganizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kie-
rowania emocjami, red. K.T. Konecki, B. Paw-
łowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 12. 

11 Cytat za: G. Ptaszek, G. Stunża, J. Pyżalski, 

M. Dębski, M. Bigaj, Edukacja zdalna: co sta-

ło się z uczniami, ich rodzicami i nauczycie-
lami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
https://zdalnenauczanie.org/wp-content/ 
uploads/2020/10/edukacja-zdalna.pdf, 
[dostęp 1.05.2021]. 
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Justyna Milejska-Cień 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  

„W  TEATRALNYM  KRĘGU”  

JAKO  PRÓBA  POSZERZENIA   

WIEDZY  O  TEATRZE 

d początku swojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się poszerzać wiedzę ucz-

niów w zakresie edukacji teatralnej. Poznawanie historii teatru, udział w spek-

taklach teatralnych, przygotowywanie przedstawień szkolnych to tylko niektóre dzia-
łania podejmowane przez nauczycieli polonistów. 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, postanowiłam poszerzyć zakres działań 

edukacji teatralnej, wprowadzając innowację pedagogiczną pt. „W teatralnym kręgu”. 

Drugi etap edukacji przygotowuje młodego człowieka do „występów na scenie życia”. Dla-

tego za najlepszy sposób osiągnięcia tego celu uznałam teatr szkolny.  

Tego typu działania artystyczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców 
oraz stwarzają możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, a w przyszłości ich aktywnego 

udziału w życiu kulturalnym. 

Treści ujęte w programie innowacji realizowane były jako element lekcji języka polskiego 

(wcielanie się w role wybranych bohaterów literackich, inscenizacje dzieł literackich, recy-

tacja utworów poetyckich) oraz jako zakres zagadnień i umiejętności realizowanych w ra-
mach kółka teatralnego „Antraktik” (doskonalenie dykcji, ruch sceniczny, próby przedsta-

wień teatralnych, przygotowywanie kostiumów i rekwizytów). 

Rozszerzeniem zakresu powyższych działań był udział uczniów w lekcjach teatralnych 

organizowanych przez Teatr Śląski, podczas których mogli poznać tajniki pracy w teatrze 

oraz etapy powstawania spektaklu teatralnego.  

Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w kilkudniowych warsztatach teatralnych prowadzo-
nych przez aktorów Teatru Śląskiego i Teatru „Ateneum”, które zakończyły się pokazem 

scenicznym dla społeczności szkolnej i lokalnej. 

Poza tym uczniowie brali udział w Studium Wiedzy o Teatrze organizowanym przez Teatr 

Śląski, prezentując swoje osiągnięcia będące wynikiem podejmowanych działań innowacyj-

nych. 

Dodatkowym doświadczeniem było przygotowanie wielopokoleniowych jasełek, w których 

wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i seniorzy. 

Poniżej przedstawiam szczegółowy program innowacji. 

 

PROGRAM INNOWACJI TEATRALNEJ  

PT. „W TEATRALNYM KRĘGU”  
DLA KLAS IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej 
powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka, 

wzmacniać jego charakter i wolę, 
czynić je bardziej dalekowzrocznym 

i bardziej wnikającym w złożone zjawiska życia. 

M. Signorelli 

WSTĘP 

Opracowany przeze mnie program zajęć innowacji teatralnej pt. „W teatralnym kręgu” jest 
propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze. Program przeznaczony jest dla uczniów kl. IV–VIII 

O 
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szkoły podstawowej. Uwzględnia Podstawę programową kształcenia ogólnego i stanowi jej 

rozszerzenie w zakresie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży. Propozycja zajęć teatralnych 

jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska, m.in. konieczność zaoferowania 

uczniom różnorodnych form spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania zagrożeniom 

patologicznym. Pomysł innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci 
i młodzieży. Z obserwacji wynika, że telewizor, komputer i Internet są „głównymi bohate-

rami” czasu wolnego dzieci. Uczniowie mają trudności w kontaktach interpersonalnych, nie 

potrafią nazywać swoich uczuć, emocji, są skrępowani w momencie zabierania głosu w obec-

ności większej liczby osób.  

Doświadczenia zdobyte w trakcie pracy pokazały mi, że to właśnie teatr może być wspa-

niałą receptą na „kolorową rzeczywistość”, może stanowić alternatywę dla biernego i bezuży-

tecznego spędzania czasu wolnego.  

Jest to również doskonała szansa dla dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swo-

jego miejsca w klasie. 

Edukacja teatralna to wspaniała forma integracji wychowawczej. Uczeń „w roli” nie tylko 

rozwiązuje czyjeś problemy, ale „ukryty za maską”, często rozwiązuje swoje własne. Poprzez 
takie działania łatwiej przyjdzie mu podejmowanie decyzji, uwierzy we własne możliwości, 

a przede wszystkim będzie rozwijał swoją osobowość. Praca w teatrze owocuje inaczej niż 

nauka szkolna. Dzięki zajęciom uczniowie otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają, teatr 

umożliwia im wyrażanie siebie. 

Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego czło-

wieka. Poprzez własny wysiłek, poświęcony czas i energię, młodzi ludzie lepiej rozumieją 

i doceniają pracę innych. 

Szkolna edukacja teatralna, poprzez pracę w zespole, umożliwia zrozumienie znaczenia 

współpracy i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. 

To nauka współodpowiedzialności i okazja do specyficznych kontaktów w relacjach z ucz-

niami i nauczycielem, który w czasie zajęć zdobywa więcej wiadomości o swoich wychowan-

kach niż w trakcie codziennych lekcji.  

Spektakle teatralne, wizyty w teatrze są dla większości uczniów czymś obcym, niezna-
nym. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni przyczynić się do poszerzenia wiedzy o teat-

rze.  

Uważam, że obcowanie młodzieży z teatrem przynosi wiele korzyści i dlatego nie można 

z niego rezygnować. Myślę tu nie tylko o podniesieniu poziomu wiedzy i kultury ogólnej, ale 

również o kształtowaniu wrażliwości estetycznej i wpływie na moralne postawy wychowan-

ków. 

 Drugi etap edukacji przygotowuje młodego człowieka do „występów na scenie życia”. 

Dlatego za najlepszy sposób osiągnięcia tego celu uznałam teatr szkolny.  

Tego typu zajęcia artystyczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów oraz 

stwarzają możliwość rozwijania ich zainteresowań, a w przyszłości aktywnego udziału w ży-

ciu kulturalnym. 

 

I. OPIS ZASAD PROGRAMU 

Nazwa: 

„W teatralnym kręgu”. 

Cele ogólne: 

● wszechstronny rozwój ucznia w obcowaniu ze sztuką, 

● wspomaganie rozwoju młodego człowieka poprzez przygotowanie go do świadomego 

uczestnictwa w kulturze, 

● przeciwdziałanie zagrożeniom patologicznym poprzez dostarczanie racjonalnych propozy-
cji spędzania czasu wolnego, 
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● przybliżenie uczniom wiedzy o teatrze, 

● kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy, 

● rozwijanie u uczniów wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki, 

● organizowanie wyjść do instytucji kulturalnych, 

● przygotowanie uczniów do udziału w przeglądach artystycznych, konkursach recyta-

torskich itp. 

Cele szczegółowe: 

● rozwijanie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni, 

● odkrywanie własnych możliwości, zdolności i talentów a przede wszystkim swojego 

miejsca w otaczającym świecie, 

● kształtowanie umiejętności wyrażania sądów, opinii, stanów w formie pisemnej i ustnej, 

● doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, emocji i wczuwania się w stany emocjonalne 

innych, 

● nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego, 

● kształtowanie kompetencji aktywnego udziału w kulturze jako odbiorcy i twórcy, 

● kształtowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielem, 

● kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, 

● kompensacyjna i terapeutyczna rola teatru w stosunku do uczniów mających trudności 

z wykazaniem się w innych dziedzinach, z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało 

aktywnych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo, 

● wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie. 

 

II. TREŚCI PROGRAMOWE: 

Część pierwsza 

Lp. 
Zagadnienia  

edukacji teatralnej 

Sposoby  

realizacji 

1. Vademecum teatromana ● Zbieranie informacji z rożnych źródeł 

● Zaznajomienie uczniów z podstawowymi poję-

ciami teatralnymi 

● Opracowanie słowniczka pojęć teatralnych 

2. Teatr na przestrzeni wieków ● Zapoznanie uczniów z historią teatru (tragedia 
antyczna, teatr średniowieczny, elżbietański, 

teatr baroku, romantyczny, teatr współczesny) 

● Oglądanie albumów ilustrujących budowle tea-

tralne poszczególnych okresów literackich 

● Projekcje wybranych sztuk teatralnych ze zwró-
ceniem uwagi na cechy charakterystyczne dra-

matów 

3.  Odmiany sztuki teatralnej ● Zapoznanie uczniów z formami i odmianami 
sztuki teatralnej (teatr dramatyczny, radiowy, 

lalkowy, telewizyjny, amatorski, objazdowy, 

teatr cieni) 

● Zaznajomienie uczniów z odmianami dramatu 
muzycznego (opera, operetka, kabaret, pantomi-

ma) 
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4. Dramaty i dramaturdzy 

wszechczasów 

● Przekazanie uczniom wiedzy na temat klasyki 

dramatu polskiego i światowego 

● Zaprezentowanie uczniom sylwetek dramatur-

gów polskiej i światowej sławy (m.in. Sofokles, 

Molier, Szekspir, Mickiewicz, Słowacki, Fredro, 
Beckett, Brecht, Szaniawski, Wyspiański, Gał-

czyński) 

● Przedstawienie uczniom wybitnych postaci sce-

ny polskiej – reżyserów, aktorów, teoretyków 

teatru (Dejmek, Hanuszkiewicz, Holoubek, Kan-

tor, Solski, Osterwa, Modrzejewska, Mrożek, 

Łomnicki, Schiller) 

 

Część druga 

Lp. 
Zagadnienia  

edukacji teatralnej 

Sposoby  

realizacji 

1. Teatralny „savoir-vivre” ● Pogadanka na temat kulturalnego zachowania 

się w teatrze 

● Utworzenie w grupie kodeksu kulturalnego za-

chowania się w teatrze 

2. Udział w przedstawieniach 

teatralnych 

● Słuchanie wypowiedzi innych 

● Przestrzeganie kodeksu kulturalnego zachowa-

nia się w teatrze 

● Podziwianie gry aktorskiej 

3. Wrażenia z przedstawienia 

teatralnego 

● Wypowiadanie się na temat sztuki 

● Opowiadanie fragmentów sztuki 

● Nazywanie uczuć 

● Recenzja sztuki 

4. Za kulisami teatru ● Wizyta w teatrze (lekcje teatralne) 

● Zwiedzanie pracowni teatralnych 

● Wywiad z osobą odpowiedzialną za techniczną 

stronę widowiska teatralnego 

● Zapoznanie uczniów z pracą reżysera, scenogra-

fa, charakteryzatora, kostiumologa, rekwizytora 

● Zaprezentowanie uczniom scenografii teatralnej 

5. Mój ulubiony aktor ● Zaprezentowanie uczniom najsłynniejszych ak-

torów polskich i światowych 

● Wystawa fotografii, wycinków prasowych, zgro-

madzonych przez uczniów 

6. Spotkanie z aktorem ● Zorganizowanie spotkania z wybranym aktorem 

teatralnym 

● Przygotowanie pytań 

● Przeprowadzenie wywiadu z aktorem 

7. Wizyta w operze ● Oglądanie spektaklu ze zwróceniem uwagi na 
treść, obraz, muzykę, scenografię, kolorystykę, 

sylwetki bohaterów 

● Dostrzeganie podobieństw i różnic między tea-

trem dramatycznym i muzycznym 
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Część trzecia 

Lp. 
Zagadnienia  

edukacji teatralnej 

Sposoby  

realizacji 

1. Zanim zostaniesz aktorem ● Zapoznanie uczniów z umiejętnościami koniecz-

nymi do pracy aktorskiej 

● Czytanie tekstów z podziałem na role 

2. Kultura żywego słowa ● Przygotowanie aparatu mowy (ćwiczenia szczęki, 

języka, warg) 

● Prawidłowe oddychanie 

● Ćwiczenie dykcji (wymowa samogłosek ustnych 

i nosowych, wymowa spółgłosek dźwięcznych 

i bezdźwięcznych oraz grup spółgłoskowych) 

● Poprawne akcentowanie wyrazów i zdań 

● Intonacja zdaniowa – znaki interpunkcyjne 

3. Mowa ciała – pantomima ● Tworzenie ruchu na scenie 

● Doskonalenie plastyki ciała w czasie przyjmo-

wania określonych póz 

● Zaprezentowanie siebie w roli postaci pantomi-

micznej 

● Przedstawienie ruchem zachowania ludzi, zwie-

rząt, naśladowanie mechanizmów, urządzeń, 

zjawisk przyrody 

4. W świecie gestów i min ● Znaczenie gestów 

● Wyrażanie stanów psychicznych za pomocą mi-

miki twarzy 

● Przedstawianie doznań smakowych i węchowych 

● Ćwiczenia z użyciem lustra 

5. Inscenizacja wiersza ● Technika mówienia 

● Frazowanie 

● Melodia zdania 

● Ton wypowiedzi 

● Inscenizacja wybranych tekstów poetyckich 

6. Wcielanie się w role wybranych 

bohaterów lektur szkolnych 

● Przygotowywanie strojów i rekwizytów 

● Prezentacja bohaterów 

● Odgrywanie wybranych fragmentów dzieł lite-

rackich 

7. Przygotowywanie przedstawienia 

teatralnego 

● Wybór tekstu, wspólna lektura, interpretacja 

treści 

● Propozycje uczniów dotyczące rozwiązań insce-

nizacyjnych i ich weryfikacja 

● Wybór aktorów – casting 

● Napisanie scenariusza 

● Opracowanie scenografii 

● Próby (próby z tekstem, ruch sceniczny, próby 

ze scenografią i kostiumami) 

● Zaprojektowanie i wykonanie afisza do przedsta-

wienia 

● Redagowanie zaproszeń na spektakl 

8. Prezentacja przygotowanego 

przedstawienia 

● Premiera przedstawienia 

● Kształtowanie wrażliwości uczniów 

● Rozwijanie odwagi scenicznej 

● Umiejętność radzenia sobie z tremą 
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9. Ocena własnej sztuki ● Wymiana odczuć i wrażeń po premierze 

● Samoocena 

● Ocena gry kolegów 

● Omówienie reakcji publiczności 

● Wskazówki do dalszej pracy 

10. Przygotowywanie wybranych form 

scenicznych 

● Praca nad przygotowywaniem szkolnych i lokal-
nych imprez okolicznościowych (np. jasełek, 

misterium, inscenizacji patriotycznych, kabare-

tów) 

11. Angażowanie uczniów do udziału 

w konkursach artystycznych 

● Przygotowywanie uczniów do udziału w kon- 
kursach recytatorskich, przeglądach artystycz- 

nych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiato- 

wym 

12. Zorganizowanie warsztatów 

teatralnych 

● Udział uczniów w warsztatach teatralnych 

 

III. OCZEKIWANE EFEKTY 

Po zakończeniu dwuletniego cyklu wdrażania programu innowacji pt. „W teatralnym kręgu” 
uczniowie powinni wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii i specyfiki działania 

teatru oraz umiejętnościami aktorskimi i scenograficznymi potrzebnymi do przygotowania 

przedstawienia lub akademii na potrzeby szkoły lub środowiska. 

Dostarczenie racjonalnej propozycji zagospodarowania czasu wolnego będzie chronić ucz-

niów przed zagrożeniami patologicznymi oraz ukierunkuje rozwój ich zainteresowań. 

 

IV. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Sposobem sprawdzania osiągnięć uczniów będzie udział w konkursach i przeglądach ar-

tystycznych, a praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności nastąpi w trak-

cie prac nad przygotowaniem przedstawień. 

Oceniane będzie: 

– zaangażowanie uczniów w zajęcia, 

– postępy w zakresie poprawności wymowy (dykcja, intonacja, tempo mówienia), plastyki 

ciała, mimiki i gestów, 

– pomysłowość i kreatywność w realizacji określonych zadań, 

– sposób prezentacji określonych scenek i fragmentów inscenizacji. 

Przeprowadzona innowacja spełniła zamierzone oczekiwania. Uczniowie uczestniczący 
w szeregu działań podejmowanych w przeciągu dwóch lat znacznie poszerzyli swoją wiedzę 

dotyczącą teatru, a przede wszystkim udoskonalili umiejętności w zakresie prawidłowej 

dykcji, intonacji, ruchu scenicznego. Zaowocowało to wieloma osiągnięciami w konkursach 

artystycznych. 

Udział w wielu przedsięwzięciach pozwolił na nawiązanie wielu nowych kontaktów oraz 
otwarcie się na drugiego człowieka. Wielu uczniów uwierzyło we własne możliwości. 

Justyna Milejska-Cień 

 

 

 

Bibliografia: 

Adamczyk P., Gra w teatr: jak prowadzić dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne, Rubikon, Kraków 
2005.  

Edukacja artystyczna: dylematy teorii i praktyki, red. M. Lubieniecka, P. Herod, Wydawnictwo Nauko-
we Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.  



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (123) 2022   22 

Lewartowicz U., Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015. 

Marcinkowska A., Teatr młodego aktora, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2010. 

Samulczyk-Pawluk T., Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Impuls, Kraków 2005.  

Signorelli M., Wychowujące znaczenie teatru, [w:] I. Wojnar (red.) Wychowanie przez sztukę, Warszawa 
1965. 

 

  

Szkolne Koło Teatralne „Antraktik”  
podczas występu pantomimicznego 

Warsztaty  
teatralne 

  

Studium Wiedzy o Teatrze  
– Teatr Śląski 

Festiwal Małych Form Teatralnych  
– Wywiedzione ze słowa „niepodległość” 

  

Wcielanie się w role bohaterów literackich  
– „Kajko i Kokosz” 

Wcielanie się w role bohaterów literackich  
– „Opowieści z Narnii” 
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Izabela Śledziona 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WYKORZYSTANIE  WALORÓW  PRZYRODNICZYCH 

PARKU  KRAJOBRAZOWEGO 

„LASY  NAD  GÓRNĄ  LISWARTĄ”  

W  EDUKACJI  BIOLOGICZNEJ 

WSTĘP 

Edukacja biologiczna dzieci i młodzieży 
jest realizowana w formie zajęć klasowo- 

-lekcyjnych lub zajęć terenowych. Są to dwie 

zasadnicze formy edukacji prowadzone w ra-

mach lekcji biologii w szkole podstawowej. 

Do przeprowadzenia edukacji terenowej mo-

żemy wykorzystać formy ochrony przyrody, 
w tym park krajobrazowy. Na naszym te-

renie zlokalizowany jest Park Krajobrazowy 

„Lasy nad Górną Liswartą”, którego Ośro-

dek Edukacyjny mieści się w miejscowości 

Kalina, położonej w sąsiedztwie Herbów, 
w  powiecie lublinieckim. Siedziba Parku 

mieści się w budynku starej szkoły, która 

dysponuje dwoma salami edukacyjnymi oraz 

zapleczem do zajęć terenowych wokół sie-

dziby Parku. 

ROLA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
W PROWADZENIU SZEROKO POJĘTEJ 

EDUKACJI BIOLOGICZNEJ 

Edukacja w parkach krajobrazowych służy 

upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej, kul-

turowej, a także historycznej, pozwala kształ-
tować świadomość ekologiczną wśród dzieci 

i młodzieży, a także wśród osób dorosłych. 

W ustawie o ochronie przyrody (DZ.U. 2004, 

nr 92, poz. 880 z późn. zm.) „Do zadań służ-

by parków krajobrazowych należy:  

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szko-
łach i wśród miejscowego społeczeństwa, 

a także promowanie wartości przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych i turystycznych 

parku krajobrazowego”. 

Park krajobrazowy to jedna z form och-
rony przyrody, która została zdefiniowana 

w ustawie o ochronie przyrody. Powoływany 

jest w drodze uchwały Sejmiku Wojewódz-

kiego, na obszarach o szczególnych walo-

rach przyrodniczych, historycznych, kultu-

rowych oraz krajobrazowych. Park tworzony 
jest w celu zachowania oraz popularyzacji 

tych wartości. Na terenie parku grunty rol-

ne i leśne są wykorzystywane gospodarczo, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 
Dukt leśny  

w leśnictwie Cielec 

Parki krajobrazowe są, obok parków na-

rodowych, jedynymi wyszczególnionymi w us-

tawie formami ochrony przyrody, które za-

projektowano nie tylko jako obszar chronio-

ny, lecz także jako jednostkę organizacyjną 
mającą własne służby. Zarówno parkom 

narodowym, jak i krajobrazowym oraz ich 

służbom przypisano cele i zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej i turystyki. Trzeba 

jednak zauważyć, że w przypadku parków 

krajobrazowych cele te zostały wpisane już 
w samą definicję parku, który „obejmuje 

obszar chroniony ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 

walory krajobrazowe w celu zachowania 

i popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju” (Ustawa, 2004, 
art. 16, par. 1).   Organizowanie działalności 

edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej 

w parkach krajobrazowych należy do zadań 

dyrektora danego parku krajobrazowego lub 

zespołu parków krajobrazowych (Ustawa, 
2004, art. 105, par. 4). Wśród głównych za-

dań służby parku krajobrazowego wymie-

niono natomiast „prowadzenie edukacji przy-

rodniczej w szkołach i wśród miejscowego 

społeczeństwa, a także promowanie war-
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tości przyrodniczych, historycznych, kultu-

rowych i turystycznych parku krajobrazo-

wego” (Ustawa, 2004, art. 107, par. 2). 

W planach ochrony parków krajobrazowych 
wskazywane są ponadto obszary udostęp-

niane dla celów edukacyjnych, turystycz-

nych i amatorskiego połowu ryb (Ustawa, 

2004, art. 20, par. 4). Działania z zakresu 

edukacji i turystyki należą więc – obok 

przedsięwzięć związanych z ochroną przyro-
dy – do głównych prac podejmowanych 

przez parki krajobrazowe w Polsce. Działal-

ność ta jest bardzo zróżnicowana pod wzglę-

dem oferowanej tematyki zajęć (m.in. z za-

kresu botaniki, zoologii, ekologii, geologii, 
historii, architektury, etnografii) i grup od-

biorców (np. nauczyciele, przewodnicy, dzie-

ci i młodzież, rodziny). Widoczna jest także 

duża różnorodność form pracy. Parki lub 

ich zespoły prowadzą ośrodki edukacyjne, 

zajęcia w szkołach, organizują pokazy fil-
mów, wystawy, konkursy, zajęcia laborato-

ryjne i warsztaty (np. plastyczne, wikliniar-

skie, garncarskie, budowanie budek dla 

ptaków). Ważne miejsce wśród realizowa-

nych działań zajmują liczne zajęcia eduka-
cyjne w terenie, wycieczki, a także rajdy, 

spływy kajakowe, gry terenowe, plenery 

malarskie i fotograficzne. Parki krajobra-

zowe organizują lub współorganizują także 

wiele imprez plenerowych, festynów i festi-

wali oraz konferencji i seminariów. Stwa-
rzają studentom możliwość odbywania prak-

tyk zawodowych i staży. Istotną część prac 

prowadzonych przez parki krajobrazowe sta-

nowi rozwój zagospodarowania o charakte-

rze edukacyjnym i turystyczno-rekreacyj-
nym (m.in. ścieżek dydaktycznych, tablic 

informacyjnych, wiat, ławek). Poza tym par-

ki krajobrazowe prowadzą różnorodną dzia-

łalność wydawniczą, informacyjną i promo-

cyjną. Prowadząc wyżej opisaną działalność, 

parki krajobrazowe współpracują z wieloma 
podmiotami, w szczególności z samorządami 

terytorialnymi. Wpływ parków krajobrazo-

wych na rozwój turystyki oraz ich aktyw-

ność edukacyjna są przeważnie pozytywnie 

oceniane przez lokalne samorządy. Trzeba 
jednak zauważyć, że dyrekcje parków kraj-

obrazowych, a zwłaszcza ich zespołów, obej-

mują działalnością rozległe tereny (często 

położone w dużej odległości od siedziby), in-

tensywnie (w stosunku do parków narodo-

wych) zaludnione i zagospodarowane oraz 
zarządzane przez liczne podmioty. Ponadto 

zakres kompetencji powierzonych dyrekto-

rom parków krajobrazowych jest nieduży, 

a zasoby kadrowe służb parków bardzo og-

raniczone. To wszystko sprawia, że pomimo 

intensywnych działań rozpoznawalność par-

ków krajobrazowych jako instytucji jest w pol-
skim społeczeństwie słaba. 

 
Fragment buczyny  

w Leśnictwie Szklana Huta 

Parki krajobrazowe miały spełniać fun-
kcje ochronne względem krajobrazu przy-

rodniczego, jednocześnie zapewniając roz-

wój turystyki i rekreacji na ich terenie. Ich 

zwolennicy postulowali o ochronę nie tylko 

konkretnych gatunków i siedlisk, ale także 
ich wzajemnych powiązań oraz walorów wi-

zualnych. Uchwała powołująca pierwszy park 

krajobrazowy, Mazurski Park Krajobrazowy, 

została przyjęta dopiero w 1970 roku przez 

PWRN w Olsztynie (siedem lat później zos-

tała uchylona, a park powołano na nowo). 
Kolejne parki zostały powołane po roku 

1976. Ciekawostką jest fakt, że w tym ok-

resie ta forma przyrody nie była jeszcze unor-

mowana w polskim prawie – pierwsze wy-

tyczne zostały zamieszczone dopiero we 
wprowadzonej w 1980 r. ustawie o ochronie 

i kształtowaniu środowiska. 

PARK KRAJOBRAZOWY „LASY NAD GÓRNĄ 

LISWARTĄ” JAKO JEDNA Z FORM OCHRONY 

NASZEGO TERENU 

W północnej części Górnego Śląska ma 
swój górny bieg rzeka Liswarta. W celu och-

rony tych wspaniałych i dzikich jeszcze te-

renów utworzony został Park Krajobrazowy. 

To jeden z najmłodszych Parków Krajobra-

zowych województwa śląskiego, obejmujący 
swoim zasięgiem lasy na zachód od Często-

chowy. Rzeka Liswarta płynie tam w natu-

ralnie, szerokiej na kilkaset metrów dolinie, 

a jej brzegi porastają gęste lasy. W otocze-

niu łąk i lasów oraz zabudowań wiejskich, 

można rozkoszować się widokiem i dźwię-
kami natury.  
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Źródła Liswarty w miejscowości Mzyki 

Rzeka Liswarta ze swoimi dopływami 

m.in. Olszynką, Turzą i Potokiem Jeżow-

skim, stanowi tylko część pięknego kraj-

obrazu Parku. W Parku występują zbioro-

wiska wodne i nadwodne w otoczeniu lasów. 

Takie walory przyrodnicze sprzyjają edu-
kacji dzieci i młodzieży. Szczególnym celem 

ochrony w Parku Krajobrazowym „Lasy nad 

Górną Liswartą” jest ochrona specyficznej 

fizjonomii krajobrazu dorzecza Liswarty, 

jako syntezy wartości przyrodniczych i kul-
turowych, a zwłaszcza zachowanie:  

1. właściwego stanu ochrony siedlisk przy-

rodniczych, w szczególności siedlisk hy-

drogenicznych dorzecza Liswarty, w tym 

naturalnych cieków wodnych, starorze-

czy oraz innych naturalnych i antropoge-
nicznych zbiorników wodnych, torfowisk 

wysokich i przejściowych, trzęsawisk, ob-

niżeń dolinkowych, mszarów i źródlisk; 

2. szaty roślinnej, w tym charakterystycz-

nego układu mozaiki leśno-łąkowo-pol-
nej;  

3. bioróżnorodności flory i fauny;  

4. walorów krajobrazowych, w tym elemen-

tów charakterystycznego krajobrazu kul-

turowego, z zabytkowymi układami prze-

strzennymi wsi, zespołami pałacowo-par-
kowymi, historycznymi elementami za-

gospodarowania przemysłowego, alejami, 

zadrzewieniami śródpolnymi i historycz-

nym układem dróg; w celu popularyzacji 

tych wartości w warunkach zrównowa-
żonego rozwoju. 

ROLA ZAJĘĆ TERENOWYCH W PARKU 

KRAJOBRAZOWYM W NAUCZANIU BIOLOGII 

Wiedzę biologiczną można skutecznie prze-

kazać podczas zajęć klasowo-lekcyjnych. 

Jednak to zajęcia w terenie stanowią dla 
uczniów najbardziej atrakcyjną formę nau-

czania – uczenia się. Zajęcia terenowe zaj-

mują ważne miejsce w nowoczesnym sys-

temie kształcenia. Są bogatym źródłem wie-

dzy o świecie, a więc niezbędnym elemen-

tem w nauczaniu przedmiotów przyrodni-

czych. Dzięki nim uczniowie w sposób ak-
tywny zdobywają nowe informacje o ota-

czającej ich rzeczywistości. Zajęcia terenowe 

to również forma aktywności fizycznej, tak 

niezbędna dla prawidłowego rozwoju mło-

dego organizmu. 

 
Rezerwat Rajchowa Góra 

W założeniach parków krajobrazowych 

ścieżki edukacyjne są fragmentami tras tu-

rystycznych ze szczególnie dużym nagroma-
dzeniem walorów przyrodniczych i kulturo-

wych. Ich celem jest zapewnienie zwiedza-

jącym bliższego kontaktu z przyrodą, poz-

nanie i rozumienie przyrodniczych proce-

sów. Mają także ułatwić obserwację elemen-
tów zwykle pomijanych podczas zwykłej wy-

cieczki. Wzdłuż tras znajdują się oznako-

wane przystanki, na których w formie krót-

kich opisów i rysunków przestawiona jest 

informacja o zjawiskach i spotykanych na 

trasie gatunkach roślin i zwierząt. Ścieżce 
towarzyszy najczęściej wydany przewodnik. 

Ścieżka dydaktyczna jako środek efektyw-

nego przekazu jest przeznaczona do samo-

dzielnego zwiedzania przez turystów. Trasy 

mają zwykle specjalne oznakowanie w tere-
nie, zabezpieczenia w formie schodków, 

barier, kładek, a ich długość nie przekracza 

5−6 km. Ścieżki dydaktyczne w parkach 

pokrywają się na ogół z pieszymi, znanymi 

szlakami turystycznymi, będąc najczęściej 

ich adaptacją.  

OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ  

W PARKU KRAJOBRAZOWYM W KALINIE 

Oferta edukacyjna Ośrodka Edukacyjne-

go Parku w Kalinie kierowana jest do od-

biorców z każdej grupy wiekowej: dzieci 
przedszkolne, młodzież szkolna oraz osoby 

dorosłe. 
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Zajęcia przyrodnicze kl. 3a Szkoły Podstawowej nr 3 

w Kłobucku w Kalinie 

Wszelkie działania edukacyjne realizowa-
ne są na podstawie Programu Edukacyjnego 

ZPKWŚ, zaopiniowanego przez doradcę me-

todycznego. Treści przekazywane w trakcie 

zajęć prowadzonych w Ośrodku stanowią 

uzupełnienie wiedzy zdobywanej w placów-

kach oświatowych. 

W ofercie edukacyjnej znajdują się płatne 

oraz bezpłatne formy zajęć ekologicznych. 

Program edukacyjny realizowany jest m.in. 

w formie: pogadanek, warsztatów (stacjo-

narnych i terenowych) akcji ekologicznych, 
konkursów, zajęć okazjonalnych, sympo-

zjów i konferencji naukowych oraz wielu in-

nych. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sali 

dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multi-

medialny i nagłośnieniowy oraz w ekspozycji 
przyrodniczej przedstawiającej ekosystemy 

leśne i obszary wodno-błotne. Zajęcia reali-

zowane są także w plenerowej bazie dydak-

tycznej zlokalizowanej na terenie wokół 

Ośrodka (na którą składają się m.in.: krąg 
ogniskowy, zadaszone ławostoły, tablice edu-

kacyjne oraz zadaszona wiata edukacyjna 

umożliwiająca prowadzenie zajęć niezależnie 

od warunków atmosferycznych) oraz na 

ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych. 

Przykładowe tematy zajęć proponowane 

przez Ośrodek Edukacyjny w Kalinie: 

● „Ciekawostki Parku Krajobrazowego „La-

sy nad Górną Liswartą”, 

● „Formy ochrony przyrody”, 

● „Gatunki rzadkie i chronione”, 

● „Znaczenie obszarów wodno-błotnych”, 

● „Kilka słów o nietoperzach”, 

● „Płazy”, 

● „Poznajemy nasze drzewa”, 

● „Zwierzęta zimą – dokarmianie zwierząt”, 

● „Dobre rady na codzienne odpady”, 

● „Ekosystemy leśne i obszary wodno-błot-

ne” (zajęcia w ekspozycji przyrodniczej), 

● „Mieszkańcy parku krajobrazowego” (za-

jęcia plastyczne), 

● „Czy zna pan bobra?” (zajęcia plastycz-

ne), 

● „Budki lęgowe ptaków”, 

● „Ekologia na widelcu – zasady zdrowego 

żywienia”, 

● „Zielona Wielkanoc”, 

● „Ekologiczne spotkanie przy choince”, 

● „Rozpoznajemy ślady i tropy zwierząt”, 

● „Leśni detektywi”, 

● „Województwo śląskie – przyroda i kraj-

obraz”, 

● „Rośliny i zwierzęta województwa śląs-

kiego”.  

ZNACZENIE I OCHRONA RÓZNORODNOSCI BIO-
LOGICZNEJ W PK „LASY NAD GÓRNĄ LISWARTĄ” 

I JEJ WYKORZYSTANIE W DYDAKTYCE BIOLOGII 

Różnorodność biologiczna jest obecnie 

jednym z najważniejszych zagadnień eko-

logii, ochrony przyrody oraz polityki środo-
wiskowej. Używana jest głównie w kontekś-

cie szacowania potencjalnych zagrożeń dla 

środowiska naturalnego, a w szczególności 

utraty siedlisk, wymierania gatunków oraz 

zmniejszania się puli genowej w popula-
cjach danych gatunków. W celu zachowania 

różnorodności biologicznej wprowadza się 

systemy ochrony gatunkowej, mającej na 

celu zachowanie różnorodności na poziomie 

genetycznym, gatunkowym oraz ekosyste-

mowym. Mogą one dotyczyć pojedynczych 
gatunków roślin i zwierząt lub całych eko-

systemów, będących ich środowiskiem ży-

cia. Z tego powodu można wykorzystać te-

ren Parku do nauczania o bioróżnorodności. 

Siedliska występujące na terenie Parku 
Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” 

to: siedliska wodne i nadwodne, czyli łąki 

trzęślicowe, wrzosowiska oraz torfowiska 

wysokie i przejściowe. 

 
Zajęcia kl. 3a Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku 

w PK „Lasy nad Górną Liswartą” 
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Wśród siedlisk leśnych dominują bory 

i bory mieszane z przewagą sosny. Miejsca-

mi dość duże powierzchnie zajmują zbio-

rowiska lasów bukowych, głównie acydo-
filnych buczyn niżowych. Rzadkie są nato-

miast płaty borów chrobotkowych i świet-

listych dąbrów. Wzdłuż cieków rosną bogate 

lasy łęgowe z cennym zbiorowiskiem pod-

górskiego łęgu jesionowego. Cennymi zespo-

łami leśnymi są także spotykane w połud-
niowej części Parku grądy niskie z udziałem 

jesionu i olszy oraz świetlista dąbrowa ze 

stanowiskami roślin ciepłolubnych lasu 

mieszanego świeżego.  

Teren Parku Krajobrazowego „Lasy nad 
Górną Liswartą” obfituje w cieki i zbiorniki 

wodne, powoduje powstanie zbiorowisk hy-

drogenicznych. W okolicy zbiorników wod-

nych wykształciły się torfowiska niskie i przej-

ściowe w pobliżu rzeki Liswarty z rosiczką 

okrągłolistną, żurawiną błotną i przygiełką 
białą i mchem torfowcem. Wśród flory zbior-

ników wodnych możemy spotkać następu-

jące gatunki: grążel żółty, grzybień biały, ża-

bieniec babka wodna, rdestnica pływająca 

i ponikło błotne.  

Omawiając różnorodność biologiczną Par-

ku, należy wspomnieć o ichtiofaunie, do któ-

rej zaliczamy: szczupaka, brzanę i płocie 

oraz awifaunę reprezentowaną przez: m.in. 

orła bielika, żurawia, jastrzębia, myszołowa 

i pustułkę. W czasie zajęć w Parku Krajo-
brazowym można realizować także lekcje o pła-

zach. W takiej lekcji pod koniec września 

uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Kłobucku, gdyż szkoła 

nasza ma podpisaną od 20 lat umowę o współ-
pracy edukacyjnej. 

PODSUMOWANIE 

Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Lis-

wartą” może być bazą do prowadzenia zajęć 

w obszarze edukacji biologicznej, nie tylko 

w  szkole podstawowej, ale praktycznie na 
każdym poziomie kształcenia. Koncentrując 

się na nauczaniu biologii w szkole podsta-

wowej, można wykorzystać walory Parku 

Krajobrazowego: 

● w klasie 5 podczas realizacji programu 

nauczania dotyczącego przeglądu plechow-

ców i organowców, 

● w klasie 6 możemy sezonowo realizować 

treści z biologii i etologii kręgowców i bez-

kręgowców, 

● w klasie 8 cały II semestr to zagadnienia, 

które można przekazać na zajęciach tere-

nowych w Parku Krajobrazowym. 

Zachęcam nauczycieli biologii, aby wybrali 

się do Kaliny ze swoimi uczniami i wspólnie 

z pracownikami Ośrodka Edukacyjnego 
zrealizowali lekcję biologii, uzależniając te-

matykę zajęć od pory roku i treści z pod-

stawy programowej biologii. 

Izabela Śledziona 

 

 

 
 
 
 
 

Izabela Witek 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

ANONIMOWA,  ALE  ZŁOTA  

–  DAWNA  MUZYKA  INSTRUMENTALNA  (XVI  W.) 

uzyka dawna jest często dla młodych odbiorców zupełnie nieznana. Do tego różna 

od ich współczesnych muzycznych zainteresowań. Uczniowie mogą przez to pod-

chodzić do niej z dystansem a czasem także z niechęcią, bo to, co nieznane, może 

wywoływać niechęć. Aby tego uniknąć, warto tematykę muzyki dawnej urozmaicić metodami 
aktywizującymi, wciągając uczniów w zabawę. Proponuję zajęcia na temat Złotego Wieku 

w polskiej muzyce instrumentalnej rozpocząć od niespodzianki, a potem pozwolić uczniom 

wcielić się w muzyków i tancerzy epoki renesansu. 

M 
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KRÓTKI OPIS LEKCJI:  

Na początku lekcji uczniowie otrzymują anonimowy list, który wprowadzi ich do zagadnień 

poruszanych na lekcji; a także przesyłkę, którą mogą otworzyć po tym, gdy wspólnie zagrają 
proponowany utwór. W trakcie lekcji poznają znaczenie określeń: twórczość anonimowa, 

muzyka dawna, Złoty Wiek muzyki polskiej, renesans, tabulatura, nauczą się grać jeden 

z utworów lutniowych pt. Dobry taniec polski w transkrypcji na flety, dzwonki i tamburyn. 

Wysłuchają także dwóch części tańca Rex (wolnej i szybkiej) – anonimowego utworu z ta-

bulatury Jana z Lublina. Utwór ten będzie inspiracją do wykonania minipracy plastycznej 

w formie linii czasu oraz tańca w dawnym stylu. Pod koniec zajęć uczniowie obejrzą krótki 

fragment koncertu zespołu muzyki dawnej, czyli współczesnych ludzi, którzy kultywują 

sztukę sprzed 500 lat. Jeżeli wszystkie zadania zostaną sprawnie wykonane – w klasie rozlegną 
się brawa (z nagrania). Nauczyciel poinformuje, że brawa przypominają mu pewien bardzo 

znany dawny utwór – nie jest on instrumentalny i nie jest anonimowy – ale warto go poznać; 

w tym czasie uczniowie otrzymują nuty i słowa pierwszej zwrotki utworu Kleszczmy ręko-

ma (M. Gomółka, sł. J. Kochanowski) i wykonują go wraz z nauczycielem. Na zakończenie 

lekcji – gra w butelkę z powtórką poznanych wiadomości. 

GRUPA WIEKOWA:  

Klasa 5 

CZAS TRWANIA:  

2 godz. lekcyjne (podział na dwie jednostki lekcyjne w zależności od tempa pracy uczniów). 

CELE OGÓLNE: 

● Zaciekawienie uczniów kulturą i muzyką dawną. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● nauka słuchania, dostrzegania różnic między muzyką współczesną a muzyką stworzoną 
w XVI wieku, poznanie znaczenia określeń: twórczość anonimowa, muzyka dawna, Złoty 
Wiek muzyki polskiej, renesans, tabulatura, 

● zachęcenie uczniów do poznawania historii polskiej kultury muzycznej, 

● zapoznanie z utworem Rex – słuchanie utworu i taniec w dawnym stylu, minipraca plas-

tyczna inspirowana słuchaną muzyką, 

● wzmacnianie radości wypływającej z wspólnego działania – tańca i muzykowania w zespo-
le oraz wzajemnego słuchania (wspólne wykonanie utworu Dobry taniec polski oraz 

Kleszczmy rękoma), 

● ćwiczenie umiejętności artystycznego wykonywania ruchem i na instrumentach utworu 
muzyki dawnej.  

METODY:  

Gra na instrumencie, pogadanka, wysłuchanie utworu muzycznego, praca plastyczna (linia 
czasu inspirowana słuchanym utworem), taniec, śpiew. 

FORMY:  

Zbiorowa (wspólne granie utworu na instrumentach, słuchanie muzyki, pogadanka, taniec, 

oglądanie fragmentu koncertu muzyki dawnej, śpiew), zespołowa (gra na instrumencie) i in-
dywidualna (minipraca plastyczna w zeszycie). 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  

Anonimowy, „stary” list i dołączone do niego: złote szablony „XVI” oraz nuty utworu Dobry 
taniec polski dla każdego z uczniów (utwór lutniowy z Tabulatury Jana z Lublina w opra-

cowaniu na flety, dzwonki i tamburyno), zapakowana przesyłka-niespodzianka (dawne stroje 
w stylu renesansowym – ze szkolnego strychu), flety podłużne, dzwonki, tamburyno, 
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instrument klawiszowy, zeszyty uczniowskie, nagranie utworu Rex, szablony w kształcie 

strzałek (gotowe będą zakładką do książki np. od muzyki), nuty psalmu Kleszczmy rękoma, 

butelka, projektor. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Treść zajęć Czas 
Pomoce, 

uwagi 

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie, czy wszyscy posiadają instru-
menty – flety podłużne lub dzwonki oraz zeszyty i kredki. 

2  
min 

 

2. Wprowadzenie: do klasy wchodzi wcześniej poproszona osoba 
(inny nauczyciel, uczeń ze starszej klasy) i przekazuje 

anonimowy list do kl. 5 oraz przesyłkę, mówiąc, że nie wie skąd 

się wzięła w szkole. W liście napisane jest, że przesyłkę (skrzynię 

lub pudło) można otworzyć dopiero po wspólnym wykonaniu 
dołączonego utworu. W liście znajdują się także złote szablony 
XVI dla każdego z uczniów – do wklejenia do zeszytu. 

3  

min 

list  

i przesyłka- 

-niespo-

dzianka 

3. Nauczyciel wyjaśnia, że dołączony utwór pochodzi z XVI wieku, 
nazywanego w Polsce Złotym Wiekiem i stąd pewnie takie szab-

lony do wklejenia do zeszytów (tę pracę wykonamy w późniejszym 

czasie). Nauczyciel wyjaśnia, że wiek XVI to epoka renesansu, tę 

muzykę – wraz z muzyką wcześniejszą (średniowieczną) i trochę 

późniejszą (barokową) zaliczamy do muzyki dawnej. Uczniowie 

wraz z nauczycielem wyjaśniają, czym jest twórczość anonimowa 
i ewentualnie, z czego wynikała taka tendencja w twórczości ów-
czesnych muzyków. Nauczyciel wyjaśnia także, czym jest tabu-
latura. 

3  

min 
 

4. Uczniowie wraz z nauczycielem ćwiczą utwór Dobry taniec 
polski, dzieląc się na grupy (flecistów, grających na dzwonkach 

oraz grających na tamburynie). Po wykonaniu utworu w całości 

mogą otworzyć przesyłkę-niespodziankę. 

10 
min 

nuty utworu, 
instrumenty 

5. W przesyłce uczniowie znajdują kilka strojów w dawnym stylu 
lub kilka elementów takich strojów (ze strychu szkolnego). 

Wykonują utwór raz jeszcze, tym razem w przebraniach. Można 

także wykonać utwór z podziałem na mniejsze zespoły, jeśli 

elementów strojów nie wystarczy dla każdego ucznia. 

5  
min 

stroje lub 
elementy 

strojów 

dawnych 

6. Uczniowie wycinają i wklejają do zeszytów – pod tematem lekcji 

– złote szablony XVI dopisując: Złoty Wiek muzyki polskiej. 

Nauczyciel informuje, że skoro jesteśmy już tak pięknie 
wystrojeni, to możemy wysłuchać i zatańczyć taniec Rex, 
ponieważ on także pochodzi ze Złotego Wieku muzyki polskiej. 

Musimy się jednak do tego przygotować, wsłuchując się w tę 

melodię. 

5  

min 

szablony 
XVI, zeszyty 

uczniowskie 

7. Uczniowie słuchają melodii tańca Rex (jeżeli w sali jest dywan 
– to mogą to robić, siedząc wygodnie lub leżąc na dywanie). 

Po pierwszym wysłuchaniu nauczyciel rozmawia z uczniami 

o tym, z ilu części składa się ten taniec, czym różnią się po-

szczególne fragmenty (tempem, charakterem). Co wyróżnia tę mu-

zykę od muzyki słuchanej i granej współcześnie? Wyjaśnia, że 
w renesansie tańce o różnym metrum i tempie często były 

łączone, wykonywane jeden po drugim. Następnie przypomina, 
czym jest budowa AB utworu. W przypadku tańca Rex, czyli 

tańca królewskiego, było to uzasadnione. Pierwszą jego część 

(dostojną) grano, gdy król wchodził na salę, drugą (szybką), gdy 

rozpoczynały się tańce.  

5  
min 

nagranie 
tańca Rex 
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8. Drugie wysłuchanie utworu połączone będzie z wykonaniem 

minipracy plastycznej. Nauczyciel rozdaje uczniom szablony 

strzałek  lub długich prostokątów . Uczniowie 
ilustrują, jak utwór zmienia się w czasie. Na dole szablonów 
zapisują tytuł utworu. Gotowe szablony mogą być zakładką do 

podręcznika do muzyki. 

9  

min 

szablony 
strzałek, 

kredki 

9. Nauczyciel zaprasza uczniów do tańca w dawnym stylu. Po-
kazuje poszczególne kroki tańca Rex. Po wykonaniu pierwszej, 

wolnej części tańca pokazuje krok podstawowy drugiej części. 
Druga część tańca jest trudniejsza, można ją w pełnej wersji 

zaproponować w grupach, w których nauka pierwszej części 

tańca sprawnie się udała. 

15 
min 

 

10. Podsumowując zajęcia, nauczyciel prezentuje uczniom krótki 
fragment wcześniej wybranego filmu – koncertu zespołu muzyki 

dawnej, czyli współczesnych ludzi, którzy kultywują sztukę 

sprzed 500 lat. Zachęca, żeby uczniowie wymienili jeszcze inne 

tzw. grupy rekonstrukcyjne, ludzi, którzy fascynują się historią 

i kulturą minionych epok. 

5  

min 

** projektor, 

tablica 

interaktywna 

11. Jeżeli wszystkie zadania zostaną sprawnie wykonane – w kla-

sie rozlegają się brawa (z nagrania). Nauczyciel informuje, że bra-
wa przypominają mu pewien bardzo znany utwór muzyki dawnej 

– nie jest on instrumentalny i nie jest anonimowy – ale warto go 

poznać. W tym czasie uczniowie otrzymują nuty i słowa pierwszej 

zwrotki utworu Kleszczmy rękoma (muz. M. Gomółka, sł. J. Kocha-

nowski), wysłuchują go w wykonaniu nauczyciela, aby potem wspólnie 

zaśpiewać z akompaniamentem granym przez nauczyciela. 

8  
min 

nagranie 
braw i nuty 

utworu 
Kleszczmy 

rękoma 

12. Na zakończenie drugiej lekcji proponuję uczniom grę w bu-

telkę, z powtórką poznanych wiadomości. Zadanie powtórkowe 

najlepiej realizować w siadzie skrzyżnym na dywanie, jeżeli tylko 
w klasie są takie możliwości. Nauczyciel kręci butelką – na któ-

rego z uczniów wskaże dziubek butelki ten wyjaśnia znaczenie 

podanych określeń, np: 

– twórczość anonimowa, 

– renesans, 

– muzyka dawna, 

– Złoty Wiek muzyki polskiej, 

– tabulatura. 

7  
min 

butelka 

13. Nauczyciel wyraża zaciekawienie, czy któryś z uczniów mógł-
by zagrać na flecie na następnych zajęciach utwór Kleszczmy 
rękoma? Byłby to już drugi utwór w naszym repertuarze z epoki. 

Być może byłby to dobry początek dla tych, którzy chcieliby grać 

muzykę dawną….  

2  
min 

 

14. Pożegnanie uczniów. 
1  

min 
 

Izabela Witek 

 
Źródło: https://tiny.pl/924mm, [dostęp 12.04.2022]. 
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Marek Żyłka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  PRACOWNIKÓW  

W  ZAWODACH  SZKOLNICTWA  BRANŻOWEGO 

W  2022  ROKU 

uż po raz czwarty Minister Edukacji i Nauki opublikował w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”1 prognozę zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.  

Prognoza składa się z trzech części: 

1) część I określająca cele i zakres oddziaływania prognozy; 

2) część II określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym rynku pracy; 

3) część III określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na wojewódzkim rynku pracy. 

 
Źródło: https://cvwork.pl/najbardziej-poszukiwane-zawody-przyszlosci-2020-2030/, [dostęp 22.02.2022]. 

Celem prognozy jest wskazywanie tendencji rozwojowych rynku pracy na najbliższe lata, 

co pozwala na dostosowanie oferty szkolnictwa branżowego do zapotrzebowania na pracow-

ników. Prognoza stanowi ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, 

uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz organów prowadzących szkoły.  

Oprócz ww. prognozy, istnieją jeszcze inne dokumenty, np. dane Instytutu Badań Edu-
kacyjnych pozwalające ocenić zapotrzebowanie na pracowników, uwzględniające, np. zmiany 

technologiczne w przemyśle i czwartą rewolucję przemysłową „Przemysł 4.0” (Industrie 4.0).  

Na podstawie analizy trendów na rynku pracy można stwierdzić, że z zawodów szkol-

nictwa branżowego do roku 2025 największa dynamika zapotrzebowania będzie na techni-

ków, operatorów maszyn i urządzeń, pracowników usług i handlu oraz pracowników wyko-
nujących proste prace. 

Część II prognozy, określająca trendy zapotrzebowania na pracowników na krajowym ryn-

ku pracy przedstawia wykaz 30 zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu 

dla rozwoju państwa. Te zawody to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektro-

mechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatro-

nik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki bu-
dowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator ma-

szyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, 

technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy 

dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, 

technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik 
robotyk, technik spawalnictwa, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik 

transportu kolejowego2.  

J 
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Część III dokumentu precyzuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. W województwie śląskim zawody 

elektryk, elektromechanik, elektromonter, automatyk, kierowca samochodów ciężarowych 

i ciągników siodłowych, kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych, a także elektronik, 
górnik, operator maszyn należą do grupy deficytowej praktycznie na wszystkich lokalnych 

rynkach pracy województwa, a w prognozie są wymieniane jako szczególnie potrzebne.  

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale 

subwencji oświatowej. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, samorządy otrzymają w 2023 r. 

zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane 

jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z 2022 r. 
Dotyczy to uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie. Zwiększone finansowanie 

będzie kontynuowane przez cały cykl ich kształcenia. 

Oprócz podstawowych umiejętności zawodowych, coraz częściej pracodawcy oczekują od 

swoich przyszłych pracowników umiejętności miękkich. Poniżej są przedstawione umie-

jętności zawodowe, które powinien mieć przyszły pracownik, aby być bardziej cenionym 
przez pracodawców niezależnie od branży. 

 
Źródło: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,te-umiejetnosci-beda-w-cenie-w-2025-roku- 

echa-swiatowego-forum-ekonomicznego,wia5-3-3859.html, [dostęp 22.02.2022]. 

Marek Żyłka 
 

Przypisy: 
1 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapo-

trzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 
rynku pracy (M.P. 2022 poz. 120). 

2 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/na-jakie-zawody-bedzie-zapotrzebowanie-na-rynku-
pracy, [dostęp 22.02.2022]. 

 

Netografia: 
https://www.ore.edu.pl/2022/02/prognoza-mein-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-

szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy/, [dostęp 15.01.2022]. 
http://radasektorowa-motoryzacja.pl/prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-

szkolnictwa-branzowego/, [dostęp 15.01.2022]. 
https://infozawodowe.men.gov.pl/aktualnosci/na-jakie-zawody-bedzie-zapotrzeb, [dostęp 15.01.2022].  
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021, [dostęp 15.01.2022]. 
https://zawodowcy.slaskie.pl/content/jakie-zawody-beda-najbardziej-potrzebne-na-slaskim-rynku-

pracy?t=barometr-zawod%C3%B3w, [dostęp 15.01.2022]. 
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dr Agata Arkabus 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

PRZEGLĄD  PIEŚNI  I   PIOSENEK 

GÓRALI  POLSKICH 

W  PUBLICZNEJ  BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ 

RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE

ubliczna Biblioteka Pedagogiczna Re-

gionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-
czycieli „WOM” w Częstochowie od 

wielu lat podejmuje liczne działania na 

rzecz upowszechniania kultury oraz dzie-

dzictwa narodowego i regionalnego wśród 

dzieci i młodzieży. Jedną z inicjatyw jest 

organizowany cyklicznie Przegląd Pieśni 
i  Piosenek Górali Polskich skierowany do 

dzieci w wieku przedszkolnym (pięcio- i sześ-

cioletnich) z terenu miasta Częstochowy 

oraz powiatów częstochowskiego, lubliniec-

kiego i kłobuckiego. Dotychczas odbyły się 
trzy edycje: Przegląd Pieśni i Piosenek o Mo-
jej Ziemi Ojczystej pod patronatem Euro-

pejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 
(2018 r.), Przegląd Pieśni Ludowych Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Ha-
dyny (2019 r.), Przegląd Pieśni i Piosenek 
o Świętym Janie Pawle II (2021 r.). 

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik 
Województwa Śląskiego roku 2021 Rokiem 

Górali, placówki – Publiczna Biblioteka Pe-

dagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

i  Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół 

Kubusia Puchatka w Częstochowie włączyły 

się w obchody i promocję wydarzeń zwią-
zanych z odkrywaniem świata górali, ich 

tradycji, wartości i kultury. Tegoroczna edy-

cja konkursu była dedykowana twórczości 

wokalnej solistów i zespołów góralskich. 

Kultura górali polskich jest bardzo bo-
gata w tradycje. W jej obszary wpisują się 

między innymi: gwara, zwyczaje ludowe, 

architektura, kuchnia oraz śpiew i taniec. 

Folklor góralski należy do wyjątkowo żywio-

łowych i barwnych. Na stronie internetowej 

Związku Podhalan w Polsce im. Jana Pawła II 
o góralach można przeczytać: „Górale to 

mieszkańcy terenów podgórskich i obszarów 

górskich. Posiadają własną, bogatą w tra-

dycje kulturę oraz posługują się charak-

terystyczną mową – gwarą. Cechują się do-

datkowo specyficznym strojem. Górale zaj-
mowali i wciąż zajmują się głównie wypa-

sem owiec i bydła mlecznego na halach oraz 

wyrobem serów z mleka owczego i krowiego. 

Głównymi przysmakami z sera, które zwią-

zany są z góralami to: żętyca, oscypki (su-
rowe oraz wędzone), bundz. 

Ponieważ góry nie należą do środowisk, 

w których łatwo się żyje, dlatego też górale 

często różnią się od mieszkańców terenów 

nizinnych większą wytrzymałością fizyczną 

oraz bardziej rosłą budową ciała. Ponadto 
posiadają własną mentalność, która objawia 

się w niezwykłej pracowitości, niespotyka-

nym nigdzie indziej poczuciu humoru, za-

miłowania do zabaw i pieśni, wyjątkowej goś-

cinności, dużej zawziętości oraz religijnoś-
ci”1. 

Muzyka góralska od wieków towarzyszyła 

mieszkańcom gór w codziennych obowiąz-

kach, uroczystościach, spotkaniach, waż-

nych wydarzeniach. Obecnie uległa pewnym 

modyfikacjom, jednak nadal zachowuje 
swoje charakterystyczne elementy i trady-

cyjną nutę. Uzupełniona śpiewami z wyko-

rzystaniem gwary stanowi wyjątkowy ele-

ment kultury góralskiej. 

Przegląd Pieśni i Piosenek Górali Pol-
skich odbył się 16 listopada 2021 r. w Auli 

P 
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„Forum” Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Organizatorami konkursu była Publiczna 

Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Oś-
rodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie i Miejskie Przedszkola nr 25 

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Często-

chowie. Patronat honorowy nad Przeglądem 

Pieśni i Piosenek Górali Polskich objął 

Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Ja-
na Pawła II. Związek Podhalan, jedna z naj-

większych organizacji społeczno-kultural-

nych w Polsce, łączy górali różnych grup 

w 84 oddziałach Związku liczącym kilka ty-

sięcy osób. 

Konkurs skierowany był do dzieci w wie-

ku przedszkolnym (sześciolatki) z terenu 

miasta Częstochowy i powiatu częstochow-

skiego, lublinieckiego i kłobuckiego. W orga-

nizację konkursu zaangażowali się nauczy-

ciele bibliotekarze – dr Agata Arkabus i An-
na Płusa oraz nauczyciele Miejskiego Przed-

szkola nr 25 – dyrektor placówki Małgorzata 

Stachurska i Iwona Ledwoń. 

Cele konkursu obejmowały: 

● wspieranie integralnego rozwoju dzieci 

w  zakresie twórczości artystycznej po-

przez umożliwienie prezentacji ich umie-

jętności wokalnych, 

● popularyzację góralskich pieśni i piose-

nek ludowych, 

● zachęcenie dzieci do pielęgnowania tra-
dycji i kulturowego dziedzictwa narodo-

wego, 

● kształtowanie wśród dzieci postaw prio-
regionalnych oraz przywiązania do Oj-

czyzny i regionu, 

● Rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich 

zaspokajanie przy zastosowaniu nowych 
form (online) przeprowadzania konkur-

sów w czasie trwania pandemii w kraju. 

Występy młodych uczestników oceniało 

profesjonalne jury składające się z muzy-

ków, pedagogów oraz osób związanych ze 

środowiskiem artystycznym: 

– Piotr Hankus – przewodniczący komisji; 

wieloletni solista Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk”, pracownik Śląskiego Centrum 
Edukacji Regionalnej w Koszęcinie, 

– Teresa Turek – członek komisji – nauczy-

cielka i instruktorka śpiewu Zespołu 

Pieśni i Tańca „Częstochowa”, 

– Elżbieta Jatulewicz – członek komisji; 

kierownik muzyczny zespołu „Szalona 

piątka plus”, nauczycielka, specjalistka 

w zakresie edukacji regionalnej. 

 

Komisja konkursowa Przeglądu Pieśni i Pio-

senek Górali Polskich wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce: 

● Julia Szeląg – Królestwo Przedszkolaka 
w Częstochowie – „W moim ogródecku”, 

● Barbara Wierzba – Oddział Przedszkol-

ny w Szkole Podstawowej Fundacji „Ele-

mentarz” w Częstochowie – „Takiego Ja-

nicka”. 

 

II miejsce: 

● Aleksandra Szudzik – Miejskie Przed-

szkole nr 32 w Częstochowie – „Skła-
danka góralska”. 
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Wyróżnienia: 

● Klara Liberda – Przedszkole Zgromadze-

nia Sióstr Antoninek w Częstochowie  

– „Sarna”, 

● Pola Kuban – Przedszkole w Wancerzo-

wie – „Hej bystra woda”, 

 

● Blanka Bejm – Przedszkole im. M. Kow-

nackiej w Węglowicach – „Za górami, za 
lasami”, 

● Wiktoria Krupka – Miejskie Przedszkole 

nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 

w Częstochowie – „Za górami, za lasami”. 

Laureaci oraz uczestnicy otrzymali na-
grody rzeczowe, przekazane przez instytucje 

i placówki: 

Związek Podhalan w Polsce im. Świętego 

Jana Pawła II, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 

im. S. Hadyny w Koszęcinie, Miejskie Przed-

szkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Pu-

chatka w Częstochowie, Dąstal Artykuły De-

koracyjne. 

Podczas konkursu dzieci wraz z opieku-
nami miały możliwość obejrzenia i wysłu-

chania fragmentów muzyki góralskiej oraz 

Hymnu Górali w opracowaniu muzycznym 

braci Łukasza i Pawła Golców. Poczęstunek 

dla dzieci ufundowało Miejskie Przedszkole 

nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 
w Częstochowie oraz Powszechna Spółdziel-

nia Spożywców Jedność „Społem” w Często-

chowie. 

Szczególne podziękowania organizatorzy 

składają komisji konkursowej za pracę oraz 
wkład merytoryczny i fachową wiedzę, która 

przyczyniła się do wyłonienia zwycięzców. 

Podziękowania należą się również wszyst-

kim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom 

za udział i przygotowanie młodych uczest-

ników.  

dr Agata Arkabus 

 

Przypisy: 
1 J. Kowalczyk, M. Skawiński, https://zwiazek-

podhalan.com/gorale-polscy/ogolny-podzial/, 
[dostęp 3.12.2021]. 

 

Bibliografia: 

Kowalczyk J., Skawiński M., https://zwiazek-
podhalan.com/gorale-polscy/ogolny-podzial/, 
[dostęp 3.12.2021]. 
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Anna Dąbrowska 
Anna Hiller 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

dr Renata Sowada 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie 

III   OGÓLNOPOLSKA   KONFERENCJA  

NAUKOWO-SZKOLENIOWA  

ORAZ  

XVII   REGIONALNE  FORUM  BIBLIOTEKARZY  

W  CZĘSTOCHOWIE 

entra informacji multimedialnej” 
w bibliotekach to hasło przewodnie 

III Ogólnopolskiej Konferencji Nau-

kowo-Szkoleniowej oraz XVII Regionalnego 

Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które 

odbyły się w wirtualnej przestrzeni 1 grud-

nia 2021 r. na platformie elearningowej 
MS TEAMS Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 

150 bibliotekarzy bibliotek szkolnych, peda-

gogicznych, publicznych i naukowych oraz 

przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń 
bibliotekarskich, związkowych z całej Pol-

ski. 

Organizatorami Konferencji i Forum by-

ły: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Od-
dział Towarzystwa nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich w Częstochowie.  

Konferencja i Forum powstały przy współ-

pracy: Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-
czycieli „WOM” w Częstochowie, Biblioteki 

Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Czę-

stochowie, Biblioteki Głównej Politechniki 

Częstochowskiej, Sekcji Bibliotek Pedago-

gicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Biblio-

tekarzy Polskich oraz Okręgowej Sekcji Bib-
liotekarskiej Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego w Katowicach.  

Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objął Prezydent Miasta Częstochowy oraz 

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej. 
Patronat medialny sprawowały czasopisma: 

„Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliote-

karza”, „Biblioteka w Szkole”, „Gazeta Czę-

stochowska”, „Ogniskowiec”. Wydarzenie rea-
lizowane było w ramach programu eTwin-

ning. 

Uczestników konferencji i forum powitała 

i uroczyście rozpoczęła spotkanie Ewa Nied-

bała, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.  

Spośród gości obecni byli: dr hab. Dag-

mara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Po-

litechniki Częstochowskiej, Krzysztof Ko-

białka, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, 
Anita Góral, wicedyrektor Pedagogicznej Bib-

lioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Kato-

wicach, Renata Lipniewska, wicedyrektor 

ds. bibliotek pedagogicznych Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie, Beata Grzanka, dyrektor 
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegań-

skiego w Częstochowie, Jan Kraśkiewicz, re-

daktor naczelny „Ogniskowca”.  

W części merytorycznej uczestnicy spot-

kania wysłuchali referatu dr Agaty Arkabus, 
nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblio-

teki Pedagogicznej RODN „WOM” w Często-

chowie, przewodniczącej Sekcji Bibliotek 

Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich oraz członka Krajo-

wej Rady Bibliotecznej. W swoim wystą-
pieniu pt. Programy i granty wspierające 
pracę biblioteki szkolnej przedstawiła pro-

pozycje programów i grantów, dzięki którym 

biblioteki oraz placówki oświatowe mogą 

pozyskać fundusze na działalność, wyposa-

żenie, wzbogacenie księgozbioru czy zakup 
potrzebnych materiałów.  

„C 
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Następnie głos zabrała Monika Regulska 

z Krajowego Biura eTwinning i Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji, która wygłosiła 
referat pt. Program eTwinning – najważ-
niejsze informacje i oferta bezpłatnego roz-
woju zawodowego. Uczestnicy mogli dowie-

dzieć się, że eTwinning to społeczność szkół, 

uczniów i nauczycieli współpracujących ze 

sobą za pomocą mediów elektronicznych 

i  realizujących międzynarodowe projekty 

edukacyjne. Dzięki programowi biblioteka-
rze szkolni mogą otrzymać wsparcie nau-

czycieli z ponad 40 krajów i ofertę cieka-

wych i inspirujących warsztatów i szkoleń 

podnoszących ich kompetencje cyfrowe.  

Kolejne wystąpienie pt. Analiza polskich 
czasopism w zasobach ogólnodostępnych on-
line na stronach internetowych czasopism/ 
wydawców jako czynnik usprawniający dzia-
łalność informacyjną biblioteki uczelnianej 

należało do kustosz Urszuli Knop z Bib-

lioteki Głównej Politechniki Częstochow-
skiej. Dokonując analizy, prelegentka zwró-

ciła uwagę na czynniki sprzyjające rozwo-

jowi czasopism w ogólnym dostępie online, 

którymi są względy ekonomiczne – obniże-

nie kosztów magazynowania, redukcja kosz-

tów dystrybucji oraz równie ważne względy 
pandemiczne – zapewnienie dostępu do za-

wartości czasopism bez ograniczeń tech-

nicznych w stanie kryzysu zdrowia publicz-

nego, zdalna praca, zdalna edukacja. Jed-

nym z wniosków analizy jest to, że należy 
oczekiwać stałego trendu wycofywania się 

czasopism z dystrybucji wersji drukowanej 

jak i otwierania artykułów naukowych 

w czasopismach.  

Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczy-

ciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pe-
dagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 
przedstawiły Projekty i programy wspiera-
jące czytelnictwo oraz przybliżyły działalność 

biblioteki pedagogicznej w ramach wspiera-

nia rozwoju kompetencji czytelniczych dzie-

ci i młodzieży i propagowania czytelnictwa 
we współpracy z placówkami oświatowymi 

oraz środowiskiem lokalnym.  

Następne wystąpienie było poświęcone 

omówieniu funkcjonalności Zintegrowanej 

Platformy Edukacyjnej w kontekście jej przy-

datności w pracy pedagogicznej bibliotek. 
Aneta Przybyłowicz i Ernest Pidzik, nauczy-

ciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pe-

dagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 

omówili funkcje platformy, jej zasoby i spo-

soby wykorzystania. Jako ostatnie wystą-

piły: Lidia Mikulska, kierownik Filii nr 6 

Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskie-

go, dr Renata Sowada, nauczyciel biblio-

tekarz Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej- 

-Curie w Częstochowie, przewodnicząca 

Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego w Częstochowie oraz Alina 

Grabna, nauczyciel bibliotekarz Zespołu 

Szkół Samochodowych w Częstochowie, pre-
zes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bib-

liotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. 
Prelegentki przygotowały referat pt. Współ-
praca biblioteki szkolnej z instytucjami kul-
tury w realizacji zagadnień czytelniczych. 

Zaprezentowały relacje z podejmowanych 
inicjatyw i działalności na rzecz upowszech-

niania czytelnictwa oraz współpracy w rea-

lizacji projektów czytelniczych oraz eduka-

cyjnych. 

Podczas Konferencji i Forum podsumo-

wano również konkursy: VIII Wojewódzki 
Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblio-

teka w oczach czytelnika” pod patronatem 

Jadwigi Aleksandry Rezler, prezes Okręgu 

Śląskiego ZNP w Katowicach oraz XV Ju-

bileuszowy Konkurs Powiatowy dla Uczniów 
„Wszystko o bibliotece” na Prezentację Mul-

timedialną pod patronatem Grzegorza Siko-

ry, prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. 

 

Organizatorem VIII Wojewódzkiego Kon-

kursu Fotograficznego dla Uczniów „Bib-
lioteka w oczach czytelnika” była Okrę-

gowa Sekcja Bibliotekarska ZNP. Nagrody 

w konkursie ufundowane zostały przez Za-

rząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. 

Komisja konkursowa, w składzie: Anna 
Przygódzka – przewodnicząca, Anna Dąbrow-

ska – członek, Anna Hiller – członek oceniła 

wartość artystyczną fotografii, ich zgodność 

z tematem oraz trafność komentarzy i przy-

znała nagrody w trzech kategoriach: 

KATEGORIA I:  

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. III–VI 

I miejsce: 

● Borys Borda, klasa V, Szkoła Podsta-
wowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi 

im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górni-

czej, opiekun Katarzyna Paliga, 

II miejsce: 

● Fabian Młynarczyk, klasa III, Szkoła 

Podstawowa nr 25 im. S. Żeromskiego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
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w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Kata-

rzyna Paliga, 

III miejsce: 

● Oliwia Kuta-Łebek, klasa VI, Szkoła 

Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Czę-
stochowie, opiekunki: Miłosława Paster-

nak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Ag-

nieszka Szczepaniak, 

III miejsce: 

● Oliwia Kowalska, klasa VI, Szkoła Pod-

stawowa nr 53 z Oddziałami Integracyj-

nymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Często-
chowie, opiekunki: Miłosława Pasternak, 

Izabela Sitek, Renata Sowada, Agnieszka 

Szczepaniak. 

KATEGORIA II: 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. VII–VIII 

I miejsce: 

● Luiza Smędzik, klasa VIII, Szkoła Pod-

stawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi 
im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górni-

czej, opiekun Katarzyna Paliga, 

II miejsce: 

● Adrianna Więcek, klasa VIII, Szkoła 

Podstawowa nr 29 z Oddziałami Spor-

towymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie 

Górniczej, opiekun Katarzyna Paliga. 

KATEGORIA III: 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

I miejsce: 

● Bartosz Gomółka, klasa Ib TS, Zespół 
Szkół Samochodowych w Częstochowie, 

opiekunki: Alina Grabna, Anna Majch-

rzak, 

II miejsce: 

● Kamil Jura, klasa Ib TS, Zespół Szkół 

Samochodowych w Częstochowie, opie-

kunki: Alina Grabna, Anna Majchrzak. 

 

 XV Jubileuszowy Konkurs Powiatowy 
dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” na 

Prezentację Multimedialną odbył się pod 

patronatem Grzegorza Sikory, prezesa Od-

działu ZNP w Częstochowie. Nagrody dla 

laureatów konkursu zostały ufundowane 
przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie. 

W jury konkursu pracowali nauczyciele 

bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedago-

gicznej RODN „WOM” w Częstochowie: Iza-

bela Bajor, Aneta Przybyłowicz, Ernest Pi-

dzik. 

Biorąc pod uwagę wartość artystyczną i po-

prawność merytoryczną prezentacji, komi-

sja konkursowa postanowiła nagrodzić nas-

tępujące osoby:  

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 

I miejsce: 

● Justyna Stanior, klasa VIII, Szkoła Pod-

stawowa nr 24 im. J.M. Szancera w Czę-

stochowie, opiekun Anna Romianowska,  

II miejsce: 

● Zofia Dudek, klasa VIII, Szkoła Podsta-

wowa nr 24 im. J.M. Szancera w Często-

chowie, opiekun Anna Romianowska, 

III miejsce: 

● Oliwia Kowalska i Oliwia Kuta, klasa 

VI, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddzia-

łami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-
Curie w Częstochowie, opiekunki: Beata 

Otocka, Miłosława Pasternak, Izabela Si-

tek, Renata Sowada, 

III miejsce: 

● Maciej Kimla, Filip Gosławski, klasa 

VII, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddzia-

łami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-
Curie w Częstochowie, opiekunki: Lidia 

Kapkowska, Małgorzata Kosmalska, Mi-

łosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata 

Sowada. 

W KATEGORII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

I miejsce: 

● Igor Równiak kl. III f TM Zespół Szkół 

Samochodowych w Częstochowie, opie-

kunki: Alina Grabna, Anna Majchrzak. 

 

Uczestnikom obu konkursów i ich opie-
kunom dziękujemy za udział i zaangażo-

wanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

Nagrody dla laureatów zostaną przekazane 

do szkół. 

Wszelkie informacje na stronie Konferen-

cji i Forum: https://tiny.pl/9djt9.  

Anna Dąbrowska 

Anna Hiller 

dr Renata Sowada 

 
Źródło: https://tiny.pl/9p4j4, [dostęp 10.02.2022].
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Katarzyna Kucharzewska 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

POWIATOWY  KONKURS  RECYTATORSKI 

„POETYCKIE  KRAJOBRAZY”   

POŚWIĘCONY  POEZJI  

KRZYSZTOFA  KAMILA  BACZYŃSKIEGO 

listopada 2021 roku w Regio-

nalnym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstocho-

wie odbył się Powiatowy Konkurs Recyta-

torski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony 

poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

Konkurs adresowany do uczniów klas VII 

i VIII szkół podstawowych z miasta Często-
chowy oraz powiatu częstochowskiego zor-

ganizowała Publiczna Biblioteka Pedago-

giczna RODN „WOM” w Częstochowie. Oso-

bą odpowiedzialną za przygotowanie kon-

kursu była Katarzyna Kucharzewska, nau-
czyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pe-

dagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. 

 

W 2021 roku odbyła się jedenasta edycja 

konkursu, który cieszy się dużym zainte-

resowaniem wśród uczniów Częstochowy i re-

gionu częstochowskiego. Konkurs odbył się 

w związku z 100. rocznicą urodzin wybit-
nego poety czasu wojny, Pokolenia Kolum-

bów, żołnierza – Krzysztofa Kamila Baczyń-

skiego. Ponadto Sejm RP ustanowił Rok 

2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyń-

skiego. Krzysztof Kamil Baczyński to artysta 

walczący piórem i czynem. 

Honorowy patronat nad konkursem objął 

Krzysztof Smela, starosta częstochowski oraz 

Alina Grabna, prezes Częstochowskiego Od-

działu Towarzystwa Nauczycieli Biblioteka-

rzy Szkół Polskich. 

Gośćmi specjalnymi konkursu były: Re-

nata Terlicka – przedstawiciel starosty czę-
stochowskiego, inspektor z Wydziału Edu-

kacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji 

Powiatu oraz Alina Grabna – nauczyciel bib-

liotekarz Zespołu Szkół Samochodowo-Bu-

dowlanych w Częstochowie, prezes Towa-

rzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-
skich Oddział w Częstochowie. 

Mottem konkursu były słowa poety: 

„Trzeba uważać: 

Czas się zbyt łatwo  

na przeszłość zamienia,…”1. 

Celem konkursu było upamiętnienie twór-

czości poety Krzysztofa Kamila Baczyńskie-

go, popularyzacja jego dorobku artystycz-

nego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich 

uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kul-

tury języka polskiego, inspirowanie młodego 
pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kul-

turze, wzbudzenie zainteresowania poezją 

polską oraz krzewienie kultury żywego słowa. 

 
Rejestracja uczestników 

Uczestników konkursu oraz członków ko-

misji konkursowej powitała Renata Lipniew-

ska, wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicz-

nych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 13 ucz-

niów z Częstochowy i powiatu częstochow-

25 
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skiego (7 uczniów z Częstochowy i 6 ucz-

niów z powiatu częstochowskiego). Opiekę 

merytoryczną nad uczniami sprawowali nau-

czyciele z danej szkoły. 

Uczniowie prezentowali jeden z wybra-

nych przez siebie wierszy Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. Recytacja odbywała się bez 

mikrofonu i materiałów audiowizualnych. 

Prezentacje uczestników oceniała komi-

sja konkursowa w składzie: 

● Beata Raczyńska – przewodnicząca ko-

misji, nauczyciel bibliotekarz Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 

w Częstochowie. 

● Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel ję-
zyka polskiego VII Liceum Ogólnokształ-

cącego im. M. Kopernika w Częstocho-

wie, nauczyciel-doradca metodyczny ję-

zyka polskiego w Regionalnym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie, opiekun szkolnego koła tea-
tralnego Grupa pod Wiszącym Kotem, zdo-

bywczyni tytułu Animatora Kultury w pre-

stiżowym Ogólnopolskim Konkursie Nau-

czyciela Roku 2015. 

● Ilona Kowalska – bibliotekarz, kierownik 

Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bie-
gańskiego w Częstochowie, organizatorka 

licznych konkursów, spotkań literackich 

i przedsięwzięć czytelniczych. 

 
Jury konkursu recytatorskiego  

oraz uczestnicy konkursu w Auli „Forum” 

Zgodnie z regulaminem na ocenę recyta-

cji miały wpływ następujące elementy: do-

bór repertuaru, stopień opanowania tekstu, 

artystyczna interpretacja utworu, kultura 

słowa i ogólne wrażenia artystyczne. 

Młodzież w ciekawy sposób interpreto-

wała wiersze utalentowanego poety pokole-

nia Kolumbów, pokolenia poranionych śmier-

cią, którzy jak „kamienie na szaniec” rzucali 

swoje młode życie i ginęli za Ojczyznę. Wier-

sze Baczyńskiego nie należą do łatwych 

w odbiorze. Bogate obrazowanie, liczne me-

tafory i symbole oraz budowa utworów wy-

magają niezwykłego kunsztu interpretacyj-
nego. Uczniowie stanęli na wysokości za-

dania, prezentując bardzo wysoki poziom. 

Deklamowali wiersze w sposób dojrzały, bez 

zbędnego patosu, ale poruszający emocje od-

biorcy. Recytacje można nazwać wzrusza-

jącymi i oryginalnymi popisami aktorskimi. 

Na zakończenie Beata Gendek-Barhoumi 

podsumowała obrady komisji konkursowej. 

Zdaniem jury uczniowie wybrali różnorodny 

repertuar, zaprezentowali dojrzałe i przemy-

ślane interpretacje, wykazali się dużą wraż-
liwością na poetyckie słowo, a treści zawarte 

w zaprezentowanych utworach dostarczyły 

wielu wzruszeń, refleksji i przemyśleń życio-

wych. 

W opinii jurorów każdy z uczestników za-

służył na wyróżnienie, pochwałę, docenienie 
zaangażowania.  

Zarówno członkowie komisji konkurso-

wej, jak i zgromadzeni widzowie byli pod wra-

żeniem umiejętności uczniów.  

Decyzją jury laureatami zostali: 

I miejsce  

● Nikola Domagała, Szkoła Podstawowa 
im. H. Drzazgi w Lgocie Małej, wiersz pt. 

„Poległym”. 
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II miejsce  

● Zuzanna Kowalczyk, Szkoła Podstawo-

wa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach, 

wiersz pt. „Bajka”. 

III miejsce 

● Martyna Psiuch, Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. W. Sebyły w Kłobucku, wiersz 

pt. „Sur le pont d’Avingon”. 

Wyróżnienia 

● Amelia Sirek, Szkoła Podstawowa w Nie-

radzie, wiersz pt. „Pioseneczka”. 

● Venerando Scimone, Prywatna Szkoła 

Podstawowa SOKRATES w Częstochowie, 

wiersz pt. „Elegia o… [chłopcu polskim]”. 

● Natalia Masłowska, Szkoła Podstawo-

wa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 5 w Częstochowie, wiersz pt. „Westch-

nienie”. 

Każdy z uczestników konkursu otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Natomiast zwycięzcy 

odebrali nagrody rzeczowe ufundowane przez 

starostę częstochowskiego.  

 
Wręczenie dyplomów i upominków  

dla uczestników konkursu 

Konkursowi towarzyszyła wystawa poświę-

cona twórczości poety nie tylko pisarskiej, 

ale także plastycznej. 

 

 
Wystawa  

towarzysząca konkursowi 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział oraz niezapomniane wrażenia artys-

tyczne. Nauczycielom dziękujemy za przygo-

towanie uczniów do udziału w konkursie. 

Uczniom życzymy dalszych sukcesów. 

Sprawozdanie z konkursu oraz zdjęcia 

znajdują się na stronie internetowej biblio-
teki: www.biblioteka.womczest.edu.pl. w za-

kładce „Edukacja – Konkursy”. 

 
Laureaci konkursu  

wraz z organizatorami  

i komisją konkursową 

Fot. I. Bajor 

Katarzyna Kucharzewska 

 

 

 

 

 

 

Przypisy: 
1 K.K. Baczyński, Elegia codzienna, Liryki naj-

piękniejsze, Algo, Toruń 2004, s. 25. 
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Jadwiga Mysłek 
dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie  

w latach 2002–2012  

WSPOMNIENIE  

ŚP.   L IDII  KORAL   

(PRIMO  VOTO  ESPENSCHIT) 

marła 29 stycznia 2022 r. śp. Lidia Koral (primo voto Espenschit) pełniła funkcję 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie od 1975 do 

2002 roku (w latach 1975–1993 Poradnia funkcjonowała jako Wojewódzka Poradnia 

Wychowawczo-Zawodowa). 

Pełnienie funkcji wiązało się z tworzeniem od podstaw Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo- 
-Zawodowej pod względem organizowania warunków pracy, bazy metodologicznej oraz 

doskonalenia zawodowego pracowników. 

Zadaniem Lidii Koral, jako dyrektora Poradni Wojewódzkiej, było także współtworzenie 

w 1975 roku Miejskich Poradni Wychowawczo-Zawodowych na terenie ówczesnego woje-

wództwa częstochowskiego, tj. poradni w: Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku, Pajęcznie, 

Lublińcu, Koniecpolu, Oleśnie, a w roku 1987 – Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej 
nr 2 w Częstochowie.  

Do 1993 roku odpowiadała również za realizowanie przez WPW-Z szeregu zadań na rzecz 

poradni terenowych:  

● pełnienie nadzoru merytorycznego,  

● stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników (systematyczne organizowanie szkoleń, 
kierowanie na studia podyplomowe z zakresu logopedii dyrektorów poradni w Pajęcznie, 

Koniecpolu, Częstochowie, Kłobucku, Oleśnie – co pod koniec lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku stanowiło istotne osiągnięcie w sytuacji całkowitego braku logopedów 

w terenie), 

● pomoc w rozwiązywaniu tzw. „trudnych przypadków” dzieci i młodzieży, 

● zaopatrywanie w pomoce, metody i materiały instruktażowe do pracy z dziećmi, rodzi-
cami, nauczycielami. 

Lidia Koral w ramach koordynowania pracy wszystkich poradni w województwie podej-

mowała szereg działań na rzecz zintegrowania placówek i podnoszenia jakości ich pracy. 

Zorganizowała i przez wiele lat prowadziła grupę wsparcia dla dyrektorów poradni naszego 

województwa. 

W kierowanej przez siebie poradni dbała o wysoki poziom pracy diagnostycznej, dorad-

czej, profilaktycznej i terapeutycznej, w tym pracy na rzecz dzieci z dysfunkcjami zmysłów 

prowadzonej przez WPW-Z na terenie całego województwa częstochowskiego. Zainicjowała 

i zorganizowała wiele szkoleń dla pracowników, z których korzystali również nauczyciele, 

pedagodzy szkolni i inne osoby. Szkolenia były prowadzone w większości przez uznane 

w kraju autorytety. 

W 1978 roku zorganizowała pierwszy w województwie kurs przygotowujący nauczycieli do 

prowadzenia zespołów dydaktyczno-wyrównawczych. 

Z 
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Lidia Koral wykazywała się dużą inicjatywą w zakresie działalności innowacyjnej. Jako 

pierwsza w województwie zorganizowała w WPW-Z gabinety specjalistyczne: logopedyczny 

i terapii pedagogicznej. Zawsze była pełna zapału i nowych pomysłów. Inspirowała także 

swoich pracowników do pracy twórczej.  

Wiele działań na rzecz dziecka i rodziny realizowała społecznie – organizowała kolonie dla 

dzieci z nerwicą szkolną, kierowała rodziny niewydolne wychowawczo na wczasy z psy-

chologiem – w ramach opieki nad rodzinami. 

Czynnie działała w różnych organach o zasięgu wojewódzkim: 

● w Wojewódzkiej Radzie Postępu Pedagogicznego, 

● w Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej WSW, gdzie zajmowała się rekrutacją kandy-
datów do szkół wojskowych i preorientacją pod kątem naboru uczniów do szkół wojsko-

wych, 

● w Społecznej Radzie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 

● w Komisji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Zarządu Wojewódzkiego TPD. 

W pracy pedagogicznej Lidia Koral w sposób szczególny poświęciła się rewalidacji dzieci 
niepełnosprawnych i terapii dzieci dyslektycznych, realizując swą życiową pasję.  

Jej innymi pasjami były: muzyka, śpiew i aktywność sportowa – m.in. spenetrowała 

wszystkie jaskinie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  

Zawsze aktywna, otwarta na nowe wyzwania. Wymagająca wobec pracowników, ale i prze-

pełniona troską o ich problemy, zawsze gotowa do udzielania pomocy.  

Taką Cię Pani Dyrektor Lidko zapamiętamy! 

 

W imieniu Współpracowników oraz własnym 

Jadwiga Mysłek 

dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie  

w latach 2002–2012  
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WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 

 
Anna Chrzanowska 

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie 

KONTAKTY  Z  RODZICAMI ,   

CZYLI  NIEMAGICZNE  SPOSOBY  

UŁATWIAJĄCE  NAWIĄZANIE   DOBREJ  RELACJI  

ekst powstał w oparciu o własne do-

świadczenia i obserwacje.  

O nie, kolejny tekst o niczym. Chy-
ba już wszystko napisali o kontaktach z ro-
dzicami, co więcej można wymyślić? Pewnie 
znowu jakaś nauczycielka robi staż i mu-
siała napisać cokolwiek, byle się w papie-
rach zgadzało. O, ciekawy tytuł, może rzucę 
okiem. Relacje z rodzicami spędzają mi sen 
z powiek, może w tym tekście znajdę coś, co 
mi pomoże w nawiązywaniu lepszych kon-
taktów.  

 Po pierwsze jestem przekonana, że takie 
właśnie myśli przeszły niektórym przez gło-

wę, a po drugie jestem pewna, że tym wstę-

pem choć na chwilę przykułam Państwa 

uwagę.  

Myśli i odczucia, które pojawiają się w na-

szej głowie, zanim podejmiemy jakieś dzia-
łanie budują nasze nastawienie do tego, co 

chcemy zrobić lub do osoby, z którą chce-

my/musimy porozmawiać. To, jakie mamy 

nastawienie do przekazu informacyjnego 

wpłynie na decyzję, czy przeczytamy tekst 

do końca lub czy w ogóle go otworzymy. Tak 
samo Państwa nastawienie do rodzica bę-

dzie miało niebagatelny wpływ na rozmowę, 

jak i na całą dalszą współpracę. Oczywistym 

jest, że nie wszystkich lubimy. Co więcej, 

niektórych nie lubimy już od pierwszego 
wejrzenia – tak to już jest z tym naszym 

mózgiem. Choć zmiana niektórych sche-

matów myślowych, zakorzenionych w naszej 

podświadomości wymaga czasu i wysiłku, to 

jednak nastawienie do czegoś lub kogoś 

można zmienić o wiele szybciej – po prostu 

wystarczy chcieć. Wyobraźmy sobie „naj-
trudniejszego” rodzica, z którym przyszło 

nam rozmawiać. Takiego, który od razu ata-

kuje, może nawet ubliża, nie chce słuchać. 

Co robimy? Jesteśmy zdenerwowani, może 

trochę wystraszeni, a na pewno bardzo do 

niego zniechęceni. Jesteśmy nastawieni ne-
gatywnie i jedyne na co mamy ochotę, to 

odpowiedzieć w ten sam „agresywny” spo-

sób. Ale, czy to się kiedykolwiek sprawdziło 

i udało się zakończyć taką rozmowę w spo-

sób konstruktywny? I tutaj słyszę nauczy-
cielskie głosy: „Jasne, w takiej sytuacji wys-

tarczy chcieć… pfff…”. Otóż właśnie, wys-

tarczy chcieć. Chcieć uspokoić siebie (nie 

rodzica), chcieć pamiętać o tym, że nikt nie 

może sterować naszymi emocjami i reak-

cjami poza nami. Jeśli na co dzień jesteśmy 
tego świadomi, to jesteśmy w stanie kie-

rować naszym nastawieniem. Na gruncie ro-

dzic – nauczyciel wiele sytuacji konflikt-

owych rodzi się dlatego, że ani jedna, ani 

druga strona nie chce zmienić swojego na-

stawienia. Nie chce wyjść z tego, co łatwe 
(pokrzyczymy na siebie i będzie spokój, naj-
wyżej będziemy udawać, że się nie znamy) 

i przejść w to, co jest trochę trudniejsze (ja 
i  ty mamy uczucia, bądźmy wobec siebie 
szczerzy, porozmawiamy jak się uspokoimy).  

Ze wspomnianym wyżej nastawieniem 

nieodzownie łączy się ocenianie. Mam cza-
sem wrażenie, że nasz gatunek jest zapro-

gramowany na ocenianie wszystkich i wszyst-

kiego. O ile w tym, że warto mieć opinię na 

T 
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jakiś temat nie ma nic złego, o tyle już 

ocenianie i wydawanie sądów na podstawie 

pierwszego wrażenia bądź ułamka informa-

cji jest bardzo nie w porządku. Dlaczego tak 
łatwo przychodzi nam ocenianie (w dodatku 

negatywne) drugiego człowieka, mimo że 

wcale lub bardzo mało go znamy? Dlatego, 

że to jest łatwiejsze. Nie wymaga żadnego 

wysiłku. Stało się to dla naszego mózgu 

nawykiem, a jak wiemy, nawyki ułatwiają 
życie i dość trudno je zmienić. Nawyk spra-

wia, że mózg wkłada minimalny wysiłek 

w wykonanie danej czynności – ile razy zda-

rzyło się nam, że zastanawialiśmy się, czy 

zamknęliśmy drzwi na klucz? To jeden z ta-
kich nawyków (podobnie jest z myciem zębów 

zawsze tą samą ręką), które robimy odru-

chowo, nie myśląc o tym, że to robimy. Tak 

samo jest w przypadku oceniania innych 

ludzi. Wydajemy ocenę na podstawie zako-

dowanych w naszej głowie schematów. Wi-
dzimy matkę z dzieckiem, która patrzy w te-
lefon i myślimy: Co to za matka, dzieckiem 
by się zajęła, a nie w telefon wpatrzona. Tak 

naprawdę w tej sytuacji widzimy tylko 

ułamek jej życia, a od razu nadajemy mu 

negatywne znaczenie i wydajemy ocenę, któ-
ra może okazać się bardzo krzywdząca. 

Wcześniej wspomniałam o tym, że poznając 

nową osobę z góry czujemy, że jej nie 

lubimy, a przecież nie sposób ocenić kogoś 

negatywnie i jednocześnie mieć do niego 

pozytywne nastawienie. W takich chwilach 
warto zadać sobie pytanie – dlaczego tak 

jest? W ten sposób z nawykowego, schema-

tycznego podejścia przechodzimy w świa-

dome, uważne myślenie. Zaczynamy się za-

stanawiać, dlaczego tę osobę (rodzica) oce-
niliśmy w taki a nie inny sposób. Warto też 

w tym momencie poszukać jakiejś cechy lub 

nawet kilku cech pozytywnych osoby, które 

sprawią, że spojrzymy na nią inaczej i tym 

samym zmieni się nasze nastawienie do 

niej. Czyli znów – wystarczy chcieć zrobić 
coś inaczej niż zazwyczaj. Uczę się tego każ-

dego dnia i widzę, że przynosi to pozytywne 

efekty w kontaktach z rodzicami.  

Przez kilka lat pracy w zawodzie zauwa-

żyłam, że w dalszym ciągu wygrywa stereo-
typowe podejście do człowieka/sytuacji. Ro-

dzice myślą, że nauczyciele przedszkola  

w pracy tylko się bawią i tym samym nie 

traktują nas poważnie, a to w znacznym 

stopniu wpływa na nasze nastawienie. Co 

w tej sytuacji zrobić, aby nie czuć zniechę-
cenia do nawiązywania pozytywnej relacji 

z rodzicem? Trzeba mieć do tego dystans. 

Często czytam w Internecie, na forach nau-

czycielskich oburzone komentarze nauczy-

cielek przedszkola, o tym, że ktoś nazywa 

nasz zawód „przedszkolanka”. Osobiście nie 
widzę w tym nic złego. Rozumiem, że ok-

reślenie to jest na pozór infantylne i koja-

rzyć się może z dziewczynką w kucykach, 

ale jeśli spojrzymy na to z dystansem, to 

możemy dojść do wniosku, że w oczach lu-

dzi będziemy zawsze piękne i młode. W tym 
zawodzie chyba lepiej jest być infantylną 

lecz profesjonalną przedszkolanką niż zaro-

zumiałą panią, która wszystko wie najlepiej 

i nigdy nie popełnia błędów. Tak naprawdę 

w tym wypadku największe znaczenie ma 
to, co my sami o sobie myślimy. Jeśli jesteś-

my pewni swojego profesjonalizmu, wiedzy 

i umiejętności, to żadne pejoratywne okreś-

lanie nas, czy tego, co robimy nie będzie 

miało żadnego znaczenia. Zauważyłam, że 

poczucie dystansu nauczyciela do siebie 
sprawia, że rodzice czują się w jego obec-

ności pewniej, są skorzy do rozmów, łatwiej 

się otwierają i chętniej współpracują. W tym 

wypadku zaciera się niewidzialna granica 

braku zaufania rodzica do nauczyciela, bo 
rodzic zaczyna dostrzegać, że nauczyciel też 
człowiek.  

Empatia bez stawiania granic jest jak 
autodestrukcja. Czasem mam wrażenie, że 

słowo empatia jest w dzisiejszych czasach 

nadużywane, zwłaszcza w zawodzie nauczy-

ciela. Już na studiach na każdym kroku 
słyszymy: Musisz być empatyczna/y. Ale 

czy ktoś mówi o tym, żeby być empatycz-

nym także wobec samego siebie? Mam wra-

żenie, że na nauczycieli zastawiono pułapkę 
pt. Musisz być ideałem albo wręcz robotem, 

który poświęca cały swój czas, całe swoje 

serce i energię dla innych ludzi bez względu 
na konsekwencje. Ile razy zdarzyło się nam 

zapomnieć o sobie i zrobić coś ponad włas-

ne siły, bo wydawało nam się, że tak właś-

nie trzeba? Że wszystko trzeba zrobić na 

wczoraj, że nikt nie zrobi tego lepiej niż my, 
że trzeba koniecznie pomóc dziecku, rodzi-

cowi. Mnie nadal się to zdarza, ale uczę się 

słuchać siebie i swojego ciała (samopoczu-

cia). Mam poczucie, że kiedy jestem empa-

tyczna wobec siebie i szanuję swoje granice 

i odczucia, to łatwiej jest mi być empa-
tyczną wobec innych ludzi i lepiej ich rozu-

mieć. Jestem przekonana, że takie podejście 

bardzo ułatwia kontakty z rodzicami i na-

wiązywanie z nimi dobrej relacji. W stawia-

niu granic (które są przecież ważne w two-
rzeniu dobrych, wartościowych więzi mię-



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (123) 2022   46 

dzyludzkich) oprócz empatii do siebie bar-

dzo pomaga asertywność. Niestety, to po-

jęcie często rozumiane jest jednotorowo, 
czyli: Mam prawo mieć swoje zdanie i nie 
obchodzi mnie twoje. A przecież nie o to cho-

dzi. Bycie asertywnym oznacza ochronę sie-

bie, swoich wartości i przekonań z szacun-

kiem dla odmiennego postrzegania rzeczy-

wistości innych ludzi. Nie sztuką jest upar-

cie narzucać komuś swoje zdanie, lecz wy-

powiadać je w taki sposób, aby nie prze-
kraczać granic wytrzymałości rozmówcy. 

Tak samo działa to w drugą stronę. Jeśli 

ktoś próbuje nas przekonać do swoich racji, 

a my mamy inne zdanie lub wręcz staje się 

agresywny i nam ubliża, bardzo pomocne są 
dwa zdania, które zawsze sprawdzają się w 
takich sytuacjach: Masz prawo tak uważać 

i Rozumiem twój punkt widzenia, jednak ja 
mam inne zdanie na ten temat. Te zdania 

jednocześnie wyrażają zrozumienie dla na-

szego rozmówcy, jak również chronią nas 

przed zbędnymi i zbyt długimi dyskusjami, 
które najczęściej kończą się niezrozumie-

niem i zniechęceniem do siebie nawzajem 

obydwu stron.  

Zanim podjęłam się napisania niniejsze-

go tekstu, zastanawiałam się niejednokrot-
nie, co jest najważniejsze w kontaktach z ro-

dzicami. Co u mnie sprawdziło się najlepiej 

– intuicja. Niejednokrotnie przekonałam się, 

jak wnikliwe wyczucie chwili i odpowiednie 

ustosunkowanie się do niej ratuje trudną 

sytuację. Dzięki intuicji wiem, co mogę po-
wiedzieć w danej chwili, czego oczekuje ode 

mnie rozmówca. Wiem (czuję), kiedy i z kim 

mogę zażartować, a przy kim muszę zacho-

wać bezwzględną powagę. W tych sytuac-

jach nieodzownym wsparciem jest także 

umiejętność wnikliwej obserwacji, która 
tworzy znakomitą parę z intuicją. Mówiąc 

o obserwacji, mam na myśli taką, która wy-

nika z zainteresowania drugim człowiekiem. 

Dla mnie to odkrywanie jego motywacji do 

działania, jego cech charakteru, poznanie 
go. Wymaga czasu i cierpliwości, ale jest 

właśnie tym, co najbardziej procentuje w ca-

łokształcie relacji nauczyciel – rodzic. Dla 

niektórych, zwłaszcza dla realistów intuicja 

jest czymś mało znaczącym, wręcz proble-

matycznym. Do tego typu osób przemawia 
tylko logiczne, zdroworozsądkowe podejście 

do danego tematu. Ja jednak uważam, że 

intuicja wcale nie musi wykluczać myślenia. 

Nie bez powodu Albert Einstein mówił: 
Myślenie bez intuicji jest puste, intuicja bez 
myślenia jest ślepa i ja mu wierzę. 

Gdy już mamy pozytywne nastawienie do 
świata i ludzi i czujemy, że mamy dystans 

do siebie i tego, co nas otacza, lecz jednak 

czasem jeszcze odczuwamy mały lęk przed 

rozmową z rodzicem, czy grupą rodziców, to 

można zadać sobie pytanie: Co najgorszego 
może się stać? Udzielenie odpowiedzi na to 

pytanie, pozwoli znaleźć rozwiązania dla 

każdej sytuacji, którą sobie wyobrazimy, 

a która mogłaby być dla nas w jakimś stop-

niu trudna. Rozwiązania, które przychodzą 

nam do głowy, można zapisać na kartce 
(podobno, gdy coś zapisujemy, nasz mózg to 

lepiej zapamiętuje) i czytać je sobie, aż po-

czujemy się pewnie. Można przygotować ca-

ły przebieg rozmowy z rodzicem w głowie. 

Wyobrażanie sobie tego, co rodzic odpowia-
da na nasze słowa pomaga się uspokoić 

i poczuć się pewniej. Czy w takim wypadku 

już nic nas nie zaskoczy i będziemy błysz-

czeć elokwencją za każdym razem? Zapewne 

nie, ale wtedy mamy jeszcze coś w zanadrzu 

– uśmiech. 

Anna Chrzanowska 
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[dostęp 14.02.2022].

 

 



 Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (123) 2022 47 

Justyna Dróżdż 
Karolina Kulińska 
Marta Pala 

Miejskie Przedszkole nr 22 im. M. Montessori w Częstochowie 

„PACHNĄCY  ZIELONY  ZAKĄTEK” 

 MINIOGRÓD  SENSORYCZNY 

WSTĘP 

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju 

dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. M. Montessori – autorka koncepcji 

pedagogicznej, w oparciu o którą pracuje przedszkole, uważała że zadaniem wychowania jest 
rozwijanie w dziecku zdolności do odpowiedzialności za świat i to, co zostało mu powierzone. 

Kierując się tą myślą, chcemy stworzyć miejsce, które umożliwi dzieciom bezpośredni 

kontakt z materiałem przyrodniczym i doświadczanie go polisensorycznie. 

Przedstawiony projekt ogródka przyrodniczo-polisensorycznego jest zgodny z zadaniami 

przedszkola przedstawionymi w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zwłaszcza 

w pkt. 9 i 10: 

 – Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

 – Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka. 

Kontakt z naturą rozwija, kształtuje i utrwala wiadomości dzieci na tematy przyrodnicze, 

dotyczące pielęgnowania roślin, ich wzrostu, owocowania. Dostarcza wielozmysłowego poz-
nania poprzez wzrok, słuch, węch smak i dotyk. Pozwala uczyć się przez działanie i ruch.  

W miniogrodzie sensorycznym zamierzamy posadzić rośliny, które przyciągną uwagę dzie-

ci, a jednocześnie będą służyć pobudzaniu zmysłów. Miniogród sensoryczny został podzie-

lony na 5 stref stymulacji: smaku, węchu, słuchu, wzroku i dotyku. 

Wiosną ogród będzie stymulował wzrok szeroką paletą barw poprzez posadzone różno-

barwne rośliny wyróżniające się kolorystyką. Do dyspozycji będą klomby z ziołami, kwit-
nącymi i pachnącymi kwiatami. Dzieci wsłuchają się w szum traw, poznają fakturę liści. 

Zostaną posadzone również rośliny przyjazne owadom pożytecznym. 

Doświadczeń słuchowych dostarczą dzieciom charakterystyczne odgłosy traw, ptaków, 

owadów, a także specjalnie do tego zamontowanych drewnianych urządzeń sensorycznych, 

takich jak dzwonki powietrzne, rury dźwiękowe. 

Kompozycje aromatyczne, które posłużą do stymulacji zapachowej oraz smakowej, uzys-

kamy dzięki posadzeniu ziół i kwiatów. Zostaną wykorzystane w tym celu popularne sadzon-

ki, np.: mięty, rozmarynu, szafranu, bazylii, a także borówek czy lawendy.  

W przyszłości powstanie tablica dotykowa. Podczas zabawy przy niej dzieci poznają fak-

tury, stosując odpowiednie określenia, np. gładki, szorstki itp. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OGRODU SENSORYCZNEGO 

Ogród sensoryczny to inaczej ogród sprzyjający stymulacji różnych zmysłów. K. Pawłow-

ska w swojej pracy pt. „Ogród sensoryczny” (Pawłowska, 2008) zawarła ciekawe spostrze-

żenie, że „Każdy ogród w pewnym sensie jest ogrodem sensorycznym, ponieważ odbieramy 

go wszystkimi zmysłami. Nie zawsze jednak zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ 

zazwyczaj percepcja wzrokowa jest tak intensywna, że na niej skupiamy całą naszą uwagę”. 
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Według K. Pawłowskiej ogrodem sensorycznym jest tak zaprojektowana kompozycja, aby 

pozostałe zmysły były używane celowo i w większym niż zazwyczaj natężeniu. 

Celem założenia ogrodu sensorycznego było stworzenie przestrzeni przyrodniczej służącej 

dzieciom oraz nauczycielom korzystającym z oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkola. 
Aby można było uznać ogród za sensoryczny, niezbędne będzie wprowadzenie na jego teren 

roślin o różnych właściwościach sprzyjających stymulacji zmysłów oraz opracowanie ścieżki 

dydaktycznej zwracającej uwagę na te właściwości i ich wykorzystanie do celów eduka-

cyjnych i poznawczych. 

Ogród sensoryczny przy przedszkolu nie będzie projektem zamkniętym, ukończonym. 

Będzie otwarty na nowe pomysły i każdy członek społeczności przedszkolnej może włożyć 
swój udział w jego tworzenie. W ten sposób do kanonu prac ogrodowych wejdzie doroczne 
obchodzenie Dnia Ogrodnika przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, które (opcjonalnie  
– wraz ze swoimi rodzicami) wybierają rośliny sezonowe do posadzenia na rabatach, a prace 

te wykonują pod opieką wychowawczyń. 

Innym pomysłem na wzbogacenie kolekcji roślin może być sadzenie pamiątkowych drzew 

lub krzewów z okazji wyjątkowych dat – np. jak miało to miejsce w 2019 roku, kiedy zostały 
posadzone lipy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Ogród będzie sprzyjać przede wszystkim edukacji przyrodniczej oraz rozwijaniu i dosko-

naleniu zmysłów.  

CELE GŁÓWNE PROJEKTU: 

● prowadzenie zajęć terenowych i żywych zajęć przyrody w miniogrodzie botaniczno-sen-

sorycznym (zajęcia przyczynią się do zrównoważonego rozwoju dzieci, umocnią i ukształ-
tują ich wrażliwość, więź z przyrodą a również – co jest w obecnych warunkach bardzo 

ważne – poszanowanie cudzej i własnej pracy, odpowiedzialność za wygląd otoczenia); 

● edukacja ekologiczna dzieci z naszego przedszkola, ich rodziców oraz innych uczestników 

programu,  

● zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego – utworzenie ścieżki edukacyjno-sensorycznej, 

uczynienie go pięknym, przyjaznym i zielonym miejscem dla dzieci, 

● prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ogrodzie, zapewnienie dzieciom prak-

tycznych doświadczeń. 

Realizacja innych celów wynikających z podstawy programowej: 

● relaks i wyciszenie dzieci w ogrodzie przedszkolnym jako sposób wpływania na zdrowie 

emocjonalne dzieci i zapobieganie agresji, 

● kształtowanie umiejętności interpersonalnych związanych z kontaktami z dziećmi z in-

nych placówek (szkoła, przedszkole), 

● systematyczne i zaplanowane oddziaływania na rozwijanie wiadomości przyrodniczo-eko-

logicznych dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw na powietrzu, 

● uatrakcyjnienie pobytu dzieci na świeżym powietrzu. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU W ODNIESIENIU DO DZIECKA: 

● zna zasady pielęgnacji roślin i krzewów; 

● poznaje etapy wzrostu roślin; 

● zna potrzeby roślin w poszczególnych etapach rozwoju, 

● rozumie znaczenie roślin zielonych dla innych organizmów żyjących, 

● poznaje wybrane zioła ich smak, zapach i znaczenie dla organizmu człowieka, 

● poznaje drzewa i krzewy charakterystyczne dla ekosystemu Polski, 

● ma możliwość obserwowania i dokarmiania ptaków zgodne z zasadami podanymi przez 

leśników, 

● nabywa poczucie odpowiedzialności za przyrodę jako system, na który największy wpływ 

ma człowiek, 

● czerpie radość ze wspólnych prac z rówieśnikami i rodzicami w ogrodzie przedszkolnym. 

Przedszkole będzie przykładem dobrych praktyk w organizowaniu edukacji ekologicznej. 
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PRZYKŁADOWE ROŚLINY DO POSADZENIA W OGRODZIE I ICH WALORY 

Gatunek 

rośliny 

Walory 

sensoryczne 

Na jakie 

zmysły 

działa 

Inne  

informacje 

Szałwia  
lekarska 

odmiana 

‘Maxima’ 

(Salvia 

officinalis 

‘Maxima’) 

– duże zielonoszare liście o szorstkiej po-

wierzchni; ładny, rozłożysty pokrój; 

Wzrok, 

dotyk 

Roślina lecznicza, 

bylina 

Rozmaryn 
lekarski 

(Rosmarinus 

officinalis) 

– wąskie, podłużne, ciemnozielone liście o in-
tensywnym gorzkawym zapachu i smaku; 

ładny „strzelisty” pokrój; roślina zimozie-

lona; 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza 
i przyprawowa 

krzewinka 

Melisa  
lekarska 

(Melissa 

officinalis) 

– jasnozielone, ząbkowane liście o inten-
sywnym cytrynowym, bardzo przyjemnym 

zapachu; cytrynowy smak; roślina przyjem-

na w dotyku, tworzy kępy miękkich pędów; 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza, 

bylina 

Pietruszka 
zwyczajna 

(Petroselinum 

sativum 

– tworzy kępy o drobnych liściach; liście 
błyszczące, ciemnozielone, o intensywnym 

zapachu i smaku; biały, gładki korzeń 

o charakterystycznym smaku i zapachu; 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Warzywo, roślina 
przyprawowa roślina 

dwuletnia 

Macierzanka 
piaskowa 

(Thymus 

serphyllum) 

– tworzy zwarte „poduchy” o drobnych, 
ciemnozielonych intensywnie pachnących 

liściach; kwitnie w maju, tworząc inten-

sywnie fioletowe „plamy” na ziemi; roślina 

zimozielona; „głaskanie” rośliny jest przy-

jemne zarówno w czasie kwitnienia (wra-
żenie „puszystej poduszki”) jak i w pozos-

tałym okresie; przyciąga owady zapyla-

jące; liście o słodkawym smaku 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza, 
przyprawowa 

ozdobna, krzewinka 

Macierzanka 
cytrynowa 

odmiana 

‘Aurea’ 
(Thymus 

citriodorus 

‘Aurea’) 

– tworzy niewielkie kępy o cienkich i sztyw-
nych pędach z wieloma drobnymi, zie-

lonymi liśćmi o żółtych brzegach; liście 

o charakterystycznym cytrynowym zapa-
chu i smaku; kwiaty jasnoróżowe, kwitnie 

od czerwca; 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza, 
przyprawowa 

ozdobna, krzewinka 

Tymianek 
właściwy 

(Thymus 

vulgaris) 

– tworzy kępy cienkich, sztywnych pędów 
z drobnymi liśćmi o intensywnym zapa-

chu i smaku; kwitnie od maja drobnymi 

fioletowymi kwiatami;  

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza, 
przyprawowa, 

krzewinka. 

Majeranek 
ogrodowy 

(Origanum 

majorana) 

– tworzy kępy pędów z drobnymi, mięk-
kimi, jasnozielonymi liśćmi o charakte-

rystycznym zapachu i smaku; 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza, 
przyprawowa, 

krzewinka 

Mięta 
pieprzowa 

(Mentha  

piperita) 

– sztywne pędy z ciemnozielonymi liśćmi 
o charakterystycznym, orzeźwiającym za-

pachu i smaku; 

Wzrok, 
węch, 

smak, 

Roślina lecznicza, 

bylina 

Miodunka 
plamista  

(lekarska) 

(Pulmonaria 

officinalis) 

– ma średniej wielkości sztywne liście, 
szorstko owłosione i pokryte wieloma nie-

regularnymi srebrnymi plamkami; kwitnie 

w kwietniu, kwiaty czerwone, ciekawostką 

jest to, że po zapyleniu przebarwiają się 

na fioletowy kolor; przyciąga owady za-

pylające; 

Wzrok, 

dotyk 

Roślina lecznicza, 

ozdobna, bylina 
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Lawenda 
wąskolistna 

(Lavandula 

angustifolia) 

– zimozielone pędy i liście tworzące duże 
kępy; liście długie i wąskie, intensywnie 

pachnące, srebrzystozielone, pokryte gęs-

tym kutnerem („owłosione”); kwitnie li-

piec/sierpień, kwiaty fioletowe, intensyw-
nie pachnące; kwitnie w czasie wakacji, 

ale długo utrzymuje kwiatostany i ich wa-

lory, które można do pracy z dziećmi wy-

korzystać we wrześniu;  

Wzrok, 
dotyk, 

węch 

Roślina lecznicza, 

ozdobna, krzewinka. 

Bazylia 
pospolita 

(Ocimum 

basilicum) 

– cała roślina o intensywnym charakterys-
tycznym zapachu i smaku; liście gładkie, 

błyszczące, „wypukłe”; 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Roślina lecznicza, 
przyprawowa, roślina 

jednoroczna 

Cebula 
zwyczajna  

(Allium  

cepa) 

– liście długie, rurkowate, gładkie o cha-
rakterystycznym zapachu i smaku; cebula 

o charakterystycznym zapachu i ostrym 

smaku; w drugim roku uprawy wytwarza 

białe kwiatostany mogące być dla dzieci 

ciekawostką. 

Wzrok, 
węch, 

smak,  

dotyk 

Warzywo, roślina 

lecznicza, dwuletnia 

Skrzynie będą wykonane z zakonserwowanych desek. Między skrzyniami zostanie ułożo-

na nawierzchnia z kostki brukowej. Czas wykonania skrzyń i nawierzchni przewiduje się na 

marzec – kwiecień. Czas wykonania nasadzeń – kwiecień–maj.  

Justyna Dróżdż 
Karolina Kulińska 

Marta Pala 

 

 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

 
Agnieszka Grudzińska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ 

JĘZYKA  OJCZYSTEGO  

–   MŁODZI  MISTRZOWIE PIÓRA  

PRACE  WYRÓŻNIONE  

W  WOJEWÓDZKIM   KONKURSIE  

L ITERACKO -H ISTORYCZNYM  

 „O   MOWO  POLSKA ,   TY  ZIELE   RODZIME”

ażdego roku 21 lutego jest obcho-

dzony Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego ustanowiony przez UNESCO 
w celu ochrony różnorodności językowej.  

Wpisując się w jego obchody, publikuje-

my dla Państwa prace wyróżnione w Woje-

wódzkim Konkursie Literacko-Historycznym 

„O mowo polska, Ty ziele rodzime” zorga-

nizowanym w ubiegłym roku przez Kura-

torium Oświaty w Katowicach, a inspirowa-
nym 360. rocznicą ukazania się pierwszego 

numeru „Merkuriusza Polskiego” – najstar-

szej polskiej gazety oraz 120. rocznicą wy-

buchu we Wrześni strajku dzieci szkolnych 

w obronie języka polskiego.  

K 
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Zamieszczone poniżej prace są dziełem ucz-

niów klas I–V, których zadaniem było stwo-

rzenie krótkiego utworu lirycznego o dowol-

nej tematyce z wykorzystaniem bogatego, 
wyszukanego słownictwa.  

Zapraszamy do zapoznania się z dziełami 

najmłodszych uczestników Konkursu, któ-

rzy mimo młodego wieku podjęli to językowe 

wyzwanie, za co otrzymali nagrody w posta-

ci wyróżnień. Pozostałe nagrodzone prace 

zostały zamieszczone w numerze 3 (121) 
2021 „Częstochowskiego Biuletynu Oświa-

towego”. 

Agnieszka Grudzińska 

 

WYRÓŻNIENIE 

● Maksymilian Pytel, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach 
(opiekun – Alina Soblik) 

  

 

● Magdalena Byrtek, klasa II, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej, Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. E. Chrzanowicz (opiekun – Barbara Juraszek) 

„Zło w ekranie” 

Telewizja – śmierć na ekranie. 

Niszczy oczy niesłychanie. 

Dzieciom robi z mózgu wodę. 

Kradnie czas, lata i urodę. 

Dzieci bawić się już nie chcą. 
Przed ekranem wiecznie tkwią. 

Na podwórku głucha cisza... 

Na rowerach siadła rdza... 

Huśtawkami wiatr popycha... 

Nie ma Zośki, nie ma Krzycha... 

Dokąd zmierza ten nasz świat? 
Czy uleczyć można go? 

Ileż człowiek jest dziś wart? 

Jakże przykro... to nie żart. 

Światem rządzi ekranowy czart. 
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● Marcin Lubosik, klasa II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich 

(opiekun – Mirosława Pala-Zdeb) 

Dzięki Ci, o Panie, 

kiedy wstaję co dzień rano, 
że mogę w swym języku 

powiedzieć: Kocham Cię Mamo! 

Gdy idąc rano do szkoły, 

z uśmiechem przekraczam próg. 

Tam stoi moja pani 

a nie niemiecki wróg. 

Mój pradziadek, 

choć minęło 30 dni od jego śmierci, 

wciąż mi opowiadał 
o 1 września 1939, 

kiedy to nie polska 

a niemiecka szkoła się rozpoczęła. 

Często adres zmieniali, 

często uciekali. 
Język polski był zabroniony 

często wróg zaglądał 

do okien za firany. 

Dziękuję Ci, o Panie, 

za pokój na świecie. 

Choć podły wirus 

nam na drodze staje, 
My Polacy 

nie poddamy się wcale. 

 

 

 

 

EDUKACJA  KULTURALNA 
 
dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie 

DRZWI  GNIEŹNIEŃSKIE  

O   WROTACH ,   KTÓRE   MÓWIĄ   HISTORIĘ  

ztuka uczy stawiania pytań, tworze-

nia nowych, wielopłaszczyznowych zna-

czeń, wymusza odważne eksperymen-

towanie w interpretacji jej treści, co w efek-

cie kształtuje umiejętność świadomego uczest-
nictwa w szeroko rozumianej kulturze. Ję-

zyk sztuki jest uniwersalny, ale już jej do-

świadczanie stanowi akt subiektywny, po-

nieważ różni nas wrażliwość, możliwości 

percepcyjne, temperament. Recepcja dzieła 

sztuki to: widzenie, rozumienie, wartościo-
wanie i przeżywanie. Istotną rolę odgrywa 

odpowiedni dobór dzieł sztuki w odniesieniu 

do zaplanowanych zadań edukacyjnych, a umie-

jętna pomoc w procesie jego odczytywania 

pomaga uczniom w lepszym zrozumieniu 
treści, poszerza ich horyzonty umysłowe, 

uwrażliwia, ale również wzbudza postawy 

twórcze1.  

Już w okresie wieków średnich spotyka-

my się z uniwersalną praktyką przekazu  

– tzw. „biblią ubogich”, często wykorzysty-
waną w sztukach plastycznych. Warto bo-

wiem pamiętać, że tylko nieliczni umieli wów-

czas czytać i pisać, a nabożeństwa odbywały 

się w niezrozumiałej dla większości łacinie. 

W takim ujęciu całe Drzwi Gnieźnieńskie 

przemieniły się w jedną wielką, rzeźbioną 
księgę, co pozwoliło postawić znak równości 

dla słowa i obrazu – łatwego i szybkiego 

środka transmisji. Papież Grzegorz Wielki 

(ok. 540–604) pisząc do biskupa Marsylii 

Serenusa, tłumaczył tę kwestię następują-

co: „Obraz jest bowiem tym dla ludzi pros-
tych, czym pismo dla umiejących czytać, 

ponieważ ci, którzy pisma nie znają w ob-

razie widzą i odczytują wzór, jaki powinni 

naśladować. Toteż obrazy istnieją przede 

wszystkim dla pouczenia ludu. [...] Obraz 
jest w tym celu wystawiony w kościele, aby 

ci, co nie umieją czytać, przynajmniej pa-

trząc na ściany czytali na nich to, czego nie 

mogą czytać w książkach”2.  

Dzieło sztuki stanowi pokłosie pracy umy-

słu ludzkiego kreującego pewne wyobraże-
nia i jego rąk przenoszących je w materię. 

S 
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W XII w. umysł artysty wypełniały nie tylko 

spostrzeżenia zmysłowe otaczającego go 

świata, ale również schematy kompozycyjne, 

które funkcjonowały od dawna. Stanowiły 
one jakby odbicie zbiorowej wyobraźni o cha-

rakterze ponadosobowym, w tym samym 

stopniu, co język. Realizowane w rozlicznych 

dziełach sztuki, dzięki tradycji artystycznej, 

stawały się typami ikonograficznymi, a dzię-

ki kultowi urosły do rangi symbolu. Brązowe 
drzwi znajdujące się w katedrze gnieźnień-

skiej są jednym z najznakomitszych przy-

kładów polskiej sztuki romańskiej. Zadzi-

wiają swym dojrzałym pięknem, a śmiałość, 

z jaką został podjęty i wykonany ich zamysł 
tematyczny, czyni z nich unikat pośród 

wszystkich pokrewnych zabytków współczes-

nej im sztuce europejskiej. Oprócz wysokich 

walorów artystycznych, oryginalnych rozwią-

zań, stanowią one nieoceniony dokument 

historyczny, w którym myśl polityczna i dy-
daktyczna, ale również postawy moralne 

ówczesnego społeczeństwa zamykają się w wi-

zualnych ramach jednej formy. Pokazano 

w nich cykl hagiograficzny zgodny z ogól-

nymi zasadami hagiografii i etyki chrześci-
jańskiej powstałych w konfrontacji z aktual-

nymi wyobrażeniami życia społecznego3.  

Te niezwykłe drzwi obecnie znajdują się 

w portalu wewnętrznym kruchty południo-

wej katedry gnieźnieńskiej. Opowiadają his-

torię pierwszego polskiego świętego. Z ol-
brzymim kunsztem wykonały je nieznane do 

dziś ręce średniowiecznych mistrzów. Trud-

no także ustalić kiedy i gdzie zostały odlane. 

Czy był to ten sam człowiek, który wykonał 

bliźniacze drzwi do kościoła św. Michała w Hil-
desheim (dolna Saksonia, Niemcy)? Przyj-

muje się, że powstały w jednym z rodzimych 

warsztatów odlewniczych ok. 1175 r., za pa-

nowania Mieszka III Starego4.  

 
Źródło: https://tiny.pl/9lh2w, [dostęp 15.02.2022]. 

Drzwi oddzielały przestrzeń sacrum od pro-

fanum, świętość od grzesznej rzeczywistoś-

ci, a przekroczenie ich progu oznaczało zbli-

żanie się do pełnej prawdy, czyli do Boga. 

Umieszczenie na ich powierzchni wizerun-

ków patrona tejże świątyni ugruntowało 

jego rolę jako strażnika i opiekuna miejsca 

świętego. Zdawano sobie również sprawę 
z tego, iż zawarty w jego życiorysie program 

ideowy będzie najsilniej oddziaływał w tym 

właśnie miejscu – przed portalem katedry 

udzielano bowiem sakramentów, odbywano 

pokutę, odprawiano sądy, wreszcie plac 

przed katedrą był przestrzenią, w której 
odbywały się zjazdy i narady książąt oraz 

możnowładców. Tak potraktowana historia 

świętego służyła celom dydaktyczno-dewo-

cyjnym, stanowiąc jednocześnie demonstra-

cję potęgi ideologii chrześcijańskiej5. 

Wrota składają się z dwóch skrzydeł o róż-

nej wielkości. Odmienna jest także jakość 

ich wykonania. Prawe, nieco jaśniejsze po-

siada bardziej płaski relief, z kolei lewe jest 

ciemniejsze, a jego relief jest wyraźniejszy. 

Waga każdego z nich wynosi w przybliżeniu 
600 kg. Płaszczyzna drzwi została podzie-

lona na pokryte płaskorzeźbami prostokąt-

ne kwatery, po 9 na każdym skrzydle. Opo-

wieść należy czytać od dołu lewego skrzydła 

ku górze, a następnie od góry prawego, do 
dołu. Warto tutaj wspomnieć, iż upłynęło 

sporo czasu zanim zabytek ten został odczy-

tany i zrozumiany jako wyraz artystycznych 

określonych treści historycznych. Pierw-

szym historykiem, który o nich wspomniał, 

był Adam Naruszewicz, a uczynił to podczas 
krytycznego opracowywania średniowiecz-

nych źródeł do „Historii narodu polskiego”. 

Następnie znaczny wkład w badania nad 

nimi włożył Joachim Lelewel, który zapocząt-

kował długotrwałą i trwającą do dziś dyskusję 
nad czasem i miejscem jego powstania6. 

Analizując układ obrazów na tych zabyt-

kowych drzwiach, uwidacznia się podobień-

stwo do opisanego życia i działalności Jezu-

sa Chrystusa – przedstawieniu sylwetki 

świętego Wojciecha towarzyszy podobny 
cykl wydarzeń: narodziny, dorastanie, nau-

czanie wiernych, śmierć i złożenie do grobu. 

Wizualny przekaz był czytelny i jednoznacz-

ny – święty był naśladowcą samego Jezusa, 

wybrał podobną drogę i krzewił Jego naukę. 
Sama idea drzwi stanowiła symbol dostępu 

do Królestwa Niebieskiego. W Ewangelii św. 

Jana czytamy: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 

wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”. Sta-

nowi to oczywiste nawiązanie do misji chry-

stianizacyjnej św. Wojciecha wśród pogan7. 

Płaskorzeźbione kwatery snują opowieść 

o życiu i śmierci św. Wojciecha. Jego his-
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torię rozpoczyna scena narodzin ulokowana 

w dolnej części lewego skrzydła. Ciąg nar-

racyjny rozwija się dalej w porządku wstę-

pującym na kolejnych płaszczyznach tego 
skrzydła. Na samym dole, po lewej stronie 

umieszczono scenę narodzenia i chrztu Woj-

ciecha, a po prawej złożenie jego ciała do 

grobu. Układ ten nie jest dziełem przypadku 

– odnosi się do ziemskiej wędrówki czło-

wieka. Ta część drzwi jest opowieścią o ży-
ciu świętego Wojciecha przed przybyciem na 

ziemie polskie, ukazuje jego młodość i po-

sługę biskupią. Kolejny rozdział rozpościera 

się na 9 płaszczyznach skrzydła prawego, 

snując dalszą opowieść o losach świętego. 
Następują zatem sceny: ofiarowanie św. Woj-

ciecha w kościele w Libicach, oddanie go do 

szkoły w Magdeburgu, modlitwa przed gro-

bem męczenników, nadanie św. Wojcie-

chowi godności biskupa praskiego przez ce-

sarza Ottona II, wypędzenie szatana z opę-
tanego, Chrystus ukazujący się we śnie 

Wojciechowi, wstawiennictwo za niewolnika-

mi u Bolesława II Czeskiego, cud z dzbanem 

w klasztorze na Awentynie. Narrację konty-

nuują sceny zawarte w górnej kwaterze 
skrzydła prawego, ale w odwrotnym kierun-

ku niż na skrzydle lewym. Część prawa 

obejmuje następujące epizody: przybycie 

św. Wojciecha do Prusów, chrzest Prusów, 

nauczanie, ostatnia msza św. Wojciecha, 

śmierć, wystawienie zwłok i wykupienie ich 
przez Bolesława Chrobrego, przeniesienie 

ciała świętego do Polski, złożenie zwłok 

w grobowcu w katedrze gnieźnieńskiej8.  

Powierzchnia drzwi ujawniła współczes-

nym wielostopniową perspektywę treści. 

Inaczej zapewne postrzegali je kiedyś uczest-

nicy wiecu książęcego, odbywającego się 
w okolicach dnia patrona archidiecezji, ina-

czej pielgrzymi, zatrzymujący się na różnych 

stopniach zamierzonego przez ich twórców 

wtajemniczenia. Bowiem Drzwi Gnieźnień-

skie to prawdziwa skarbnica symboli, nie 

zawsze zrozumianych. Na pierwszy rzut oka 
wydają się być one niewidoczne, zamas-

kowane, mocno ukryte. Ta monumentalna 

opowieść hagiograficzna zyskuje dodatkowy 

symboliczny wymiar, głębię teologiczną, 

rodzaj komentarza mieszczącego się w in-
nym porządku i wyrażonego oddzielnym 

rozwiązaniem estetycznym – bordiurą (orna-

mentem roślinnym). Ten typ dekoracji o an-

tycznych korzeniach był jedną z podstawo-

wych form artystycznych, wykorzystywa-

nych przy zdobieniu rękopisów. W splątaną 
wić roślinną wpleciono 64 wyobrażenia zo-

omorficzne, zarówno fantastyczne, jak i te 

prawdziwe, dzięki czemu cała historia staje 

się wielowątkowa i tym samym otwarta na 

liczne interpretacje. Zwierzęta stanowią ro-
dzaj komentarza i dopowiedzenia głównej 

treści9.  

Przy scenie narodzin Wojciecha znajduje 

się łowca zajęcy – co stanowi wyobrażenie 

konstelacji Oriona z psem Syriuszem polu-

jących na zająca. Warto nadmienić, że as-

trologia odgrywała wśród dawnych społe-
czeństw istotną rolę, stąd takie przedsta-

wienie nie jest przypadkowe – wieszczy 

bowiem narodziny przyszłego bohatera his-

torii Kościoła. Dla wyjaśnienia warto nad-

mienić, że Orion, według mitologii greckiej, 

był dzielnym myśliwym obdarzonym wielką 
siłą, walczącym z dzikimi bestiami, które 

według symboliki średniowiecznej oznaczały 

wszelkie moce piekielne. Z kolei łowca za-

jęcy stanowi przenośnię dla łowcy dusz, 

ponieważ zając symbolizował tutaj ludzką 

duszę. Obok sceny wysłania św. Wojciecha 
do szkoły w Magdeburgu znajduje się sym-

bol łucznika celującego do siedzącej ponad 

nim wiewiórki – to metaforyczne przedsta-

wienie inteligentnego, pilnego ucznia. Na 

uwagę zasługuje także jeleń uciekający 
przed wilkiem. Scena ta posiada swoje prze-

łożenie na spór Bolesława Czeskiego ze 

św. Wojciechem, który ujął się za chrześci-

jańskimi niewolnikami wysyłanymi do kra-

jów muzułmańskich. Wilk jest tutaj wciele-

niem samego szatana. Wrażenie to potęguje 
fakt, że jeleń, uciekający przed tym drapież-

nikiem, to głęboko zakodowana w kulturze 

chrześcijańskiej alegoria świętości10. 

Prawa część drzwi została poświęcona 

działalności świętego. Wierzono, że duchow-

ny, udając się na wyprawę misyjną do 

pogańskich Prusów, w pewien sposób wyz-
wał na pojedynek szatana. Scena ta sym-

bolicznie wplata się w sieć bordiury. W jej 

lewym, górnym rogu przedstawiono walkę 

rycerza ze skrzydlatym wężem o niedźwie-

dzich kłach, z małymi uszami, wygiętymi do 
tyłu na kształt rogów. Według teologii chrześ-

cijańskiej było dwóch bohaterów walczących 

z bestiami: archanioł Michał oraz święty 

Jerzy. Można przypuszczać, że na drzwiach 

znajduje się wizerunek tego drugiego, 

ponieważ jego kult w Gnieźnie był bardzo 
popularny. Równolegle do postaci rycerza 

pojawia się gryf – mityczne zwierzę 

przedstawiane najczęściej z ciałem lwa oraz 

głową i skrzydłami orła, choć na tym wi-

zerunku ich nie posiada. Można to inter-
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pretować na dwa sposoby: z jednej strony 

gryf to metafora strażnika kraju pogańskie-

go broniącego dostępu do jego granic i lud-

ności, wobec tego może chodzić tu o opór, 
jaki stawiali poganie wobec chrześcijańskie-

go misjonarza. Z drugiej natomiast, w moty-

wie gryfa – hybrydy zwierzęcia lądowego i po-

wietrznego można doszukiwać się symbolu 

Jezusa, którego natura była zespoleniem 

pierwiastka boskiego i ludzkiego. Z kolei 
przy scenie zabójstwa świętego przez pogan 

widnieje wizerunek centaura z rogiem i ma-

czugą, którego przedstawiono nie jako pół 

człowieka pół konia lecz pół człowieka pół 

osła, co dodatkowo podkreśla dzikość Pru-
sów. Obok kwatery, na której znajduje się 

scena wystawienia zwłok świętego na po-

gańskiej ziemi, widnieje ptak z męską, bro-

datą głową, identyfikowany jako harpia. 

Historycy sztuki dopatrują się w niej podo-

bieństwa do głowy samego świętego. Z os-
tatnią sceną umieszczoną na drzwiach, uka-

zującą złożenie relikwii męczennika do gro-

bu w katedrze gnieźnieńskiej, związane są 

wizerunki: galopującego Centaura oraz Her-

kulesa walczącego z ptakami stymfalijskimi 
(w mitologii greckiej poświęcone bogu wojny 

Aresowi, ptaki o dziobach, szponach i skrzyd-

łach z żelaza, które zasiedliły okolice bagien 

nad jeziorem Stymfalos w peloponeskiej Ar-

kadii). Są to alegorie bezbożników i heroicz-

nego świętego, który stał się pogromcą po-

gaństwa11.  

Drzwi Gnieźnieńskie potrafią zaskakiwać 
– jest bowiem jeszcze jedno niewielkie, nie-

typowe przedstawienie zwierzęce na lewym 

skrzydle, powyżej sceny ilustrującej oddanie 

św. Wojciecha na nauki. To niewielka, nie-

pozorna małpka, jedyny przedstawiciel rzę-
du naczelnych wyrzeźbiony w metalowych 

kwaterach. Co ciekawe, została dostrzeżona, 

opisana i zinterpretowana dopiero pod ko-

niec XX w. W polskiej sztuce romańskiej 

próżno szukać wcześniejszych przedstawień 

innych naczelnych niż człowiek12. Czy wo-
bec tego małpka z Drzwi Gnieźnieńskich to 

pierwszy przykład przedstawienia tego zwie-

rzęcia w polskiej ikonografii? Podobny za-

bytek znajduje się w hiszpańskiej katedrze 

w Santiago de Compostela – w portalu 
Puerta de las Platerías, który powstał 

w latach 1101–1111. Podobny, ponieważ na 

drzwiach również widnieje małpka. Jeżeli nie 

jest ona ikonograficznym zapożyczeniem z bes-

tiariuszy (średniowieczny gatunek literacki, 

należący do tzw. literatury dydaktycznej, pi-
sany wierszem lub prozą, tekst zazwyczaj 

iluminowano), to z pewnością autor/autorzy 

czerpał/czerpali z natury. Warto tutaj 

wspomnieć, iż w średniowieczu po motyw 

ten sięgano stosunkowo rzadko. „Małpka 
gnieźnieńska” to najprawdopodobniej ma-

kak (rodzaj ssaka naczelnego z podrodziny 

koczkodanów). Być może artysta wybrał ten 

gatunek, ponieważ najbardziej przypomina 

człowieka, tym samym najlepiej nadaje się 

na wzorzec grzesznika. W średniowiecznym 
rozumienia małpa była synonimem upad-

łego anioła, pokusy, ale także grzesznego 

człowieka. Małpka jedząca winogrona, umiesz-

czona przy rozmodlonym mężczyźnie to 

grzesznik karmiący się nauką Jezusa, to 
grzeszny Wojciech, który decyduje się słu-

żyć Bogu. Skromna obecność tego żywio-

łowego zwierzęcia wiąże państwo Piastów 

z kulturą Zachodu, kulturą łacińską, mocno 

splata z chrześcijaństwem. Oprócz wspom-

nianej hiszpańskiej katedry, przedstawienie 
małpki znalazło się w Psałterzu Stuttgarskim, 

z IX w. Umieszczono ją w towarzystwie satyra 

na ilustracji psalmu 7713.  

Opisane powyżej rzeźbione losy św. Woj-

ciecha noszą znamiona klarownego prze-

kazu o charakterze religijno-propagando-

wym, co obecnie można porównać do współ-
czesnego plakatu politycznego. Każdy bo-

wiem, kto przybywał do jego grobu, prze-

kraczając próg katedry, stawał przed obli-

czem tej niezwykłej opowieści. Zabytek ten 

czynił ludzi równymi, w nierównym, śred-

niowiecznym społeczeństwie, był czytelny 
dla wszystkich i dla wszystkich przeznaczo-

ny. Fundacja tych brązowych drzwi impo-

nuje i zadziwia swym intelektualnym oraz 

ideowym przesłaniem i aż do schyłku XII 

stulecia nie ma sobie równych. 

dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
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Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie 

GRY  KOMPUTEROWE  

W  EDUKACJI  HISTORYCZNEJ  

–   PRZYKŁAD  CALL  OF  DUTY  2 

powszechnienie urządzeń multime-

dialnych oraz błyskawiczny postęp 

technologiczny jest widoczny w ży-

ciu każdego z nas. Niewątpliwie dotyczy to 

także systemu edukacji, który w ostatnich 

latach przechodzi ogromne zmiany. Nieusta-U 
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jący wzrost obecności komputerów, tablic 

interaktywnych czy rzutników w szkołach 

stawia przed dzisiejszym nauczycielem wiele 

wyzwań. Jednym z nich jest zachęcanie 
uczniów do zainteresowania się omawianą 

problematyką poprzez rozsądne użycie no-

woczesnych metod nauczania na zajęciach 

szkolnych. Innowacją, która bije rekordy po-

pularności wśród młodzieży szkolnej i mo-

głaby posłużyć jako uatrakcyjnienie lekcji, 
są gry komputerowe. Gry, podobnie jak kie-

dyś film, prasa i telewizja początkowo za-

pewniały rozrywkę, aby z biegiem czasu stać 

się cennymi pomocami edukacyjnymi, które 

mogą mieć realny wpływ na wiedzę histo-
ryczną uczniów. Interaktywna rozrywka, ja-

ką są gry, może więc posłużyć jako skutecz-

ne uzupełnienie tradycyjnego wykładu oraz 

pomóc w kształtowaniu wyobrażenia o cza-

sach przeszłych. W niniejszym tekście zo-
stanie podjęta próba przedstawienia gry Call 
of Duty 2 z uwzględnieniem kilku elementów 

składowych gry, które posiadają atrybuty 

o charakterze dydaktycznym. 

Reprezentatywnym tytułem z gatunku 

pierwszoosobowych gier komputerowych jest 
Call of Duty 2 studia Infinity Ward ze Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki1. Wydana 
w 2005 roku jest drugą odsłoną z serii gier 

wydawanych do czasów współczesnych. 

Kampania fabularna gry została osadzona 

w realiach II wojny światowej i bazuje na 

wydarzeniach z lat 1941–1945. W drugiej 
części gier z serii Call of Duty kampania 

podzielona została na 3 części, w której 

gracz ma okazję wcielić się w czterech 

różnych bohaterów2.  

Pierwszym z nich jest szeregowy Wasilij 

Iwanowicz Kozłow z 13 Dywizji Gwardyjskiej 
wchodzącej w skład Armii Czerwonej. Jego 

pierwszym zadaniem jest odbycie szkolenia, 

które ma miejsce podczas obrony Moskwy 

w grudniu 1941 roku. W tym miejscu gracz 

ma okazję zapoznać się z mechaniką gry 

oraz wyposażeniem. Kolejną misją szerego-
wego Kozłowa jest odparcie niemieckiego 

ataku podczas bitwy stalingradzkiej w grud-

niu 1942 roku. Po pomyślnym wykonaniu 

zadania Kozłow zostaje oddelegowany do 

naprawy kabla telefonicznego, który jest 
niezbędny do skoordynowania ataku na 

stację kolejową. Misją kończącą pierwszą 

część kampanii jest zdobycie i obrona sta-

lingradzkiego ratusza. Podczas trwania mi-

sji gracz ma okazję wcielić się w radziec-

kiego snajpera, który przy użyciu karabinu 

Mosin likwiduje wrogich strzelców wyboro-

wych. 

Kolejną częścią gry jest kampania bry-

tyjska, w której gracz wciela się w sierżanta 
Johna Davisa z 7 Dywizji Pancernej wal-

czącej w Afryce. Pierwszą misją kampanii 

brytyjskiej jest zlikwidowanie niemieckiego 

składu amunicji i paliwa pod El Alamein 

w 1942 roku. Po wykonaniu zadania Davis 

bierze udział w ataku na portową miejsco-
wość El Daba, w której niszczy wrogie działa 

i wsławia się zdobyciem niemieckiego szta-

bu. Następnie gracz wciela się w dowódcę 

brytyjskiego czołgu Mk VI Crusader podczas 

walk w Libii (1943 r.). Bohaterem tej części 
kampanii jest sierżant David Welsh. Po po-

konaniu sił pancernych Afrika Korps, gracz 

ponownie przejmuje kontrolę nad postacią 

Johna Davisa, który bierze udział w natar-

ciu na Toujane i Matamatę w Tunezji (1943 r.). 

Misją kończącą kampanię brytyjską są wal-
ki w okolicach miasta Caen we Francji pod-

czas alianckiej inwazji w Normandii (czer-

wiec 1944 r.). 

Ostatnią częścią gry jest kampania ame-

rykańska, w której protagonistą jest kapral 
Bill Taylor z 2 batalionu Rangerów. Akcja 

pierwszej misji rozgrywa się 6 czerwca 1944 

roku na plażach Normandii. Pierwszym za-

daniem oddziału, do którego należy główny 

bohater, jest zlikwidowanie niemieckich umoc-

nień znajdujących się na 30 metrowym kli-
fie Pointe de Hoc. Wkrótce potem rozgrywka 

przenosi się do miejscowości Beaumont-Hau-

ge, w której trwają walki o panowanie nad 

miastem. Po ukończeniu misji w Normandii, 

gra zmienia lokację na niemiecką miejsco-
wość Bergstein, gdzie znajduje się wzgórze 

400, które w trakcie bitwy o las Hürtgen by-

ło bardzo ważnym punktem strategicznym. 

Na miejscu kapral Taylor bierze udział w zdo-

bywaniu wzgórza, likwidując ostatnie ognis-

ka niemieckiej obrony. Ostatnią misją gry 
jest przeprawa przez Ren i zdobycie miasta 

Vallendar w marcu 1945 roku3.  

Call of Duty 2 oprócz trybu dla jednej 

osoby posiada także tryb dla wielu graczy. 

Gra oferuje rywalizację w 5 trybach na 

12 mapach4. W porównaniu do części pierw-
szej udoskonalono oprawę audiowizualną 

oraz poszerzono zawartość gry o nową broń 
i pojazdy5. Druga część z serii Call of Duty 

spotkała się z dużym uznaniem zarówno ze 

strony krytyków jak i graczy, uzyskując 

średnią ocen na poziomie 8,5 na popu-
larnym serwisie Metacritic6. Warto zazna-
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czyć, że Call of Duty znalazło również uzna-

nie w oczach amerykańskiej telewizji Spike 
TV, otrzymując nagrodę w kategorii Best 
Military Game (z ang. najlepsza gra woj-

skowa)7.  

 
Okładka gry Call of Duty 2. 

Źródło: https://callofduty.fandom.com/pl/wiki/ 

Call_of_Duty_2, [dostęp 2. 12. 2021]. 

Temat II wojny światowej jako najwięk-

szej konfrontacji zbrojnej w dziejach ludz-
kości należy do najważniejszych i zarazem 

do najtrudniejszych tematów poruszanych 

w edukacji historycznej. Wydarzenia z cza-

sów II wojny światowej są również dziejami 

nam najbliższymi, które przedstawione w przy-
stępnej formie, mogą pomóc uczniowi lepiej 

zrozumieć otaczającą go teraźniejszość. Dzi-

siejszy uczeń bez wiedzy z zakresu procesów 

następujących w XX wieku nie będzie miał 

oczekiwanej przez nauczyciela świadomości 

historycznej. Współczesny pedagog, chcący 
w rzetelny i interesujący sposób zrealizować 

temat, jest coraz częściej zmuszony sięgać 

po nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Od-

krywczą metodą na przeprowadzenie zajęć 

lekcyjnych mogą okazać się odpowiednie gry 
komputerowe, które w ciekawy i zachęcają-

cy sposób pomogą w osiągnięciu podstawy 

programowej. Jedną z takich gier może stać 
się Call of Duty 2, która mimo swoich głów-

nych funkcji rozrywkowych, posiada w swo-

jej zawartości materiały o charakterze edu-
kacyjnym. Studio Infinity Ward przygotowu-

jąc swoje dzieło, zadbało o jak najwierniej-

sze szczegóły dotyczące historycznego umun-

durowania, uzbrojenia oraz przebiegu dzia-

łań wojennych. Pierwszym atrybutem o cha-
rakterze edukacyjnym zaimplementowanym 

w grze są niezliczone fotografie oraz kroniki 

filmowe wykonane podczas działań wojen-

nych. Ukazują głównie żołnierzy biorących 

udział w najważniejszych bitwach II wojny 

światowej, ale także znane postaci histo-
ryczne, takie jak Józef Stalin. Gracz zapoz-

naję się z nimi w trakcie tzw. odprawy, która 

pojawia się przed rozpoczęciem kampanii.  

 
Kadr z gry Call of Duty 2  

przedstawiający żołnierzy niemieckich  
w czasie walk o Stalingrad. 

Źródło: Zrzut ekranu z gry Call of Duty 2, (2005). 

 Następną częścią składową rozgrywki, 

która może spełniać funkcję dydaktyczne 

jest obecność dużej ilości obrazów wypo-

sażenia oraz uzbrojenia pochodzącego z cza-

sów II wojny światowej. W czasie gry użyt-

kownik ma do dyspozycji ponad 40 różnych 
typów oręża, wchodzącego w skład oporzą-

dzenia wojsk brytyjskich, amerykańskich, 

radzieckich i niemieckich. W czasie trwania 

poszczególnych misji kierujący postacią przy-

kładowo może zapoznać się z: niemieckim 
karabinem szturmowym STG-44, radziec-

kim półautomatycznym karabinem sztur-

mowym SVT-40, brytyjskim pistoletem ma-

szynowym Sten, amerykańskim ręcznym ka-

rabinem maszynowym Browning M1918, 

radzieckim granatem ofensywnym RGD-33 
czy słynnym niemieckim działem przeciw-

lotniczym i przeciwpancernym 8,8 cm Flak 
18. Ważną rolę w kampanii fabularnej Call 
of Duty 2 odgrywają także czołgi, samoloty 

oraz samochody. Najczęściej spotykany- 

mi pojazdami w grze są: czołgi Crusader, 
M4 Sherman, Panzer II, samoloty: P-51 

Mustang, Supermarine Spitfire, Ju 87 Stu-

ka, samochody: Willys MB potocznie okreś-

lany jako Jeep, Opel Blitz oraz wiele innych.  
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Porównanie prawdziwego samolotu P-51 D Mustang 

(zdjęcie górne) z jego wersją z gry (zdjęcie dolne). 
Źródło: https://www.posterlounge.com/p/ 

443654.html, [dostęp 6.12.2021] oraz 

https://www.moddb.com/mods/back2fronts-
mod/images/cod2-back2fronts-patch-11-p51-
mustang1#imagebox (2), [dostęp 6.12.2021]. 

Ważnym materiałem edukacyjnym wystę-

pującym podczas rozgrywki są cytaty i złote 

myśli znanych postaci historycznych, które 
ukazują się na Death Screen (z ang. ekran 

śmierci), który pojawia się w momencie, gdy 

postać, którą sterujemy, traci życie.  

● „Będziemy bronić naszej wyspy za wszel-

ką cenę, będziemy walczyć na plażach, 

będziemy walczyć na lądowiskach, bę-
dziemy walczyć na polach i ulicach, bę-

dziemy walczyć na wzgórzach; nigdy się 

nie poddamy” – Winston Churchill. 

● „Jeśli przeciwnik złoży broń, to dobrze. 

Jeśli odmówi poddania się, rozbroimy go 

sami” – Józef Stalin. 

● „Bardziej niż koniec tej wojny chcieli-

byśmy zobaczyć koniec wszystkich wo-

jen” – Franklin Delano Roosevelt . 

● „Nie ma nic gorszego niż przystąpienie do 

wojny bez zamiaru jej wygrania” – gen. 
Douglas MacArthur.  

● „Niech Bóg zmiłuje się nad moimi wro-

gami, bo ja z pewnością tego nie zrobię”  

– gen. George Patton8.  

W oparciu o wyżej wymienione elementy 

o charakterze dydaktycznym, nietrudno 
stwierdzić, że gry komputerowe są wysoce 

atrakcyjną pomocą edukacyjną, ale również 

wymagającą odpowiedniego podejścia ze 

strony nauczyciela. Zastanawiając się nad 

miejscem gier komputerowych w edukacji 

historycznej, nie można pominąć kwestii 

użycia przedstawionej w powyższym tekście 
gry na tradycyjnej lekcji historii w szkole. 

Według europejskiego systemu klasyfikacji 
gier, Call of Duty 2 adresowana jest do 

młodych ludzi w wieku 16 lat i więcej. Oz-

nacza to, że użycie owej gry możliwe jest 

tylko w pracy z młodzieżą będącą w wieku 
licealnym lub z osobami dorosłymi na wyż-

szej uczelni. Nie ulega wątpliwości, że wpro-

wadzenie materiałów interaktywnych na lek-

cję historii może okazać się trudne ze wzglę-

du na drogi sprzęt multimedialny oraz brak 

odpowiedniej ilości czasu na przedstawienie 
procesów historycznych i okoliczności za-

prezentowanych w grze. Interesującym roz-

wiązaniem tego problemu może okazać się 

samodzielne zapoznanie się z grą w domu, 

bądź użycie jej na zajęciach pozalekcyjnych. 
Poza tym należy pamiętać, że przy użyciu 

tego typu gry nauczyciel powinien wcześniej 

zaprezentować podstawowe informacje doty-

czące wydarzeń przedstawionych w grze 

oraz zadać konkretne pytania, na które 

uczeń powinien znać odpowiedź po przero-
bieniu materiału.  

Gry w szeroko pojętych naukach huma-

nistycznych były przez ostatnie lata trakto-

wane z dużym dystansem ze względu na ich 

główne funkcje rozrywkowe. Jednak ostat-
nie 20 lat rozwoju rynku gier komputero-

wych pociąga za sobą duży wzrost produkcji 

gier, których fabuła oparta została na praw-

dziwych wydarzeniach z czasów II wojny 

światowej. Z całą pewnością można stwier-

dzić, że gry komputerowe o tematyce II woj-
ny światowej wprowadzone na lekcję w umie-

jętny sposób mogą zmotywować ucznia do 

samodzielnego powiększania swojej wiedzy. 

W ocenie wielu dydaktyków stworzenie ucz-

niom warunków nauki poprzez działanie i za-
bawę gwarantuje, że zapamiętują aż 90% 

informacji przedstawionych na zajęciach. 

Dzieje się tak, ponieważ w czasie wykony-

wania zadań, uczeń angażuje całego siebie, 

poprzez zmysły, umysł i emocje9. Analogicz-

ny wpływ posiadają także gry komputerowe, 
które symulując rzeczywistość, zmuszają do 

aktywności intelektualnej, również w zakre-

sie edukacji historycznej. Warto pamiętać, 

że fundamentalną rolę w procesie edukacji 

odgrywają przede wszystkim nauczyciele, 
a gra komputerowa jest tylko pomocą dy-

daktyczną, która bez odpowiedniej analizy 

niesie za sobą wiele wad. Najczęściej wymie-
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nianymi wadami przez teoretyków dydak-

tyki wadami są: utrwalanie złych nawyków 

poprzez powtarzalność, brak kontroli nad 

pracą niektórych uczniów, działania wojen-
ne oraz przemoc mogące powodować agre-

sywne zachowania oraz to, iż przygotowanie 

takiej lekcji wymaga wiele pracy10. Nie 

oznacza to jednak, że dzisiejszy nauczyciel 

nie powinien stosować gier komputerowych 

w edukacji historycznej. Wprost przeciwnie, 
gra komputerowa może być dobrym spo-

sobem na przeprowadzenie interesującej 

lekcji historii oraz doskonałym uzupełnie-

niem tradycyjnego wykładu. Niewątpliwie 

odpowiedzialne i świadome użycie przedsta-
wionej w powyższym tekście gry Call of Duty 2 

może stać się cenną pomocą w edukacji his-

torycznej. 

Arkadiusz Derda 
 

Przypisy: 
1 https://www.komputerswiat.pl/call-of-duty-

2, [dostęp 30.01.2021]. 
2 Poszczególne misje gry Call of Duty 2: Kam-

pania radziecka: Trening Armii Czerwonej i Wy-
sadzenie bunkra – okolice Moskwy 1941, Na-
prawa linii telefonicznej, Ratusz, Snajper – Sta-
lingrad 1942, Kampania brytyjska: El Ala-
main 1942 – Likwidacja składu amunicji 
i paliwa, Bitwa czołgów: Szarża czołgów Cru-
sader, Zniszczenie dział 88 mm, Ostatni ba-
stion Rommla: bitwa o Toujane i Matamate  
– Tunezja 1943, Bitwa o Caen: Bitwa o Cau-
mont. Actoville i St. Louen – Francja 1944, Kam-

pania amerykańska: Bitwa o Pointe de Hoc  
– lądowanie w Normandii 1944, Bitwa o wzgó-
rze 400 – grudzień 1944 Niemcy (okolice wioski 
Bergstein), Przeprawa przez Ren – marzec 1945 
Niemcy (okolice miejscowości Vallendar). 

3 Infinity Ward, Call of Duty 2, 2005. 
4 Mapy trybu multiplayer: Brecourt – odświeżo-

na wersja mapy z pierwszej części gry pre-
zentująca majątek ziemski, w którym w czasie 

D-Day 6 czerwca 1944 roku stacjonowała nie-
miecka bateria dział 88 mm, Burgundy – ma-
pa stylizowana na francuskie miasteczko z cza-
sów II wojny światowej, Cean – mapa odgry-

wająca miasto Cean z 1944 roku, Carenta  
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gry, która przedstawia francuską miejscowość 
położoną w Normandii, El Alamain – mapa 
odgrywająca miasto El Alamajn z czasów II woj-
ny światowej. Leningrad – mapa w zimowej 
scenerii odgrywająca miasto Leningrad (dzi-
siejszy Petersburg) z czasów II wojny świa-
towej. Matamata – pustynna mapa odgrywa-
jąca tunezyjskie miasto z czasów II wojny świa-
towej, Moskwa – mapa w zimowej scenerii 
przedstawiająca stolicę Rosji z roku 1941. 

St. Mere Eglise – mapa wzorowana na fran-
cuskim miasteczku St. Mere Église z 1944 
roku. Stalingrad – mapa przedstawiająca Sta-
lingrad (dzisiejszy Wołgograd) z 1942 roku. 
Toujane – mapa w pustynnej scenerii od-
grywająca tunezyjskie miasteczko z czasów 
II wojny światowej. Villers-Bocage – mapa od-
grywająca francuskie miasteczko Villers-Bo-
cage z 1944 roku. Tryby dla wielu osób  
– Team Deathmatch – tryb rozgrywki pre-

zentowany głównie w grach typu FPP (First 
person perspective), polegający na wyelimino-
waniu jak największej ilości graczy należą-
cych do wrogiej frakcji w określonym przed 
rozgrywką czasie, Deatchmatch – tryb roz-
grywki polegający na zlikwidowaniu jak naj-
większej ilości graczy (bez względu na przy-

należność frakcyjną) przed upływem limitu 
czasowego, Capture the flag (z ang. zdobycie 
flagi) – tryb w którym głównym celem roz-
grywki jest przejęcie flagi należącej do prze-
ciwników, Headquaters (z ang. sztab) – tryb 
polegający na przejmowaniu określonego tere-
nu na mapie, Search and Destroy (z ang. 
znajdź i zniszcz – tryb polegający na niszcze-
niu nieprzyjacielskiego sprzętu np. artylerii.  

5 Nowe wyposażenie w grze: Grease Gun, PPS42, 
M1897 Trench Gun (strzelba okopowa), Gra-

nat Dymny, Termit, lornetka, czołg Crusader, 
czołg Panzer II i wiele innych.  

6 https://www.metacritic.com/game/pc/ 
call-of-duty-2, [dostęp 2.12.2021]. 

7 https://www.gamespot.com/articles/ 
re4-named-game-of-year-at-spike-
awards/1100-6140144/, [dostęp 2.12.2021]. 

8 Przykładowe cytaty z gry Call of Duty 2, (2005). 
9 D. Datta, Metody aktywizujące na lekcjach his-

torii w szkole podstawowej, [w:]  
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7366, 
[dostęp 10.12.2021]. 

10 http://www.profesor.pl/publikacja,6910, 
Artykuly,Czy-warto-stosowac-gry-dydaktyczne- 
na-lekcjach-historii, [dostęp 10.12.2021]. 
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KOMIKS  HISTORYCZNY 

I   JEGO  WYKORZYSTANIE  

W  NAUCZANIU  HISTORII 

GENEZA KOMIKSU 

Data narodzin komiksu nie jest dokładnie znana, przyjmuje się, że najprawdopodobniej 

było to w połowie XIX w., czyli momencie, kiedy dynamicznie rozwijała się prasa a w niej 

opowieści obrazkowe. Miejscem narodzin komiksu była Europa. Za prekursorów komiksu 

uważa się R. Topffera, G. Dore’a i W. Buscha. Natomiast to w Ameryce Północnej R.F. Out-
cault stworzył historyjkę The Yellow Kid, która wskazywana jest przez badaczy jako pio-
nierska obok pracy R. Dirksa Katzenjammer Kids. Obaj twórcy w swoich pracach zasto-

sowali jako pierwsi tzw. „dymki”, które są charakterystyczne dla komiksów. Początkowo 

komiksy miały charakter humorystyczny, z czasem zaczęły pojawiać się również komiksy o te-

matyce sensacyjnej, fantastycznej czy kryminalnej. Pojawiły się komiksy, które popularne 
były na całym świecie, takie jak serie: Superman, Spiderman, Batman czy Captain Marvel. 

Ukazywały one superbohaterów i ich walkę ze złem. Stanowiły próbę interpretacji i tran-

sponowania wojennej rzeczywistości do świata komiksu. 

 
Rysunek 1. The Yellow Kid z 1898 (fot. https://ca.wikipedia.org/) 

Po II wojnie światowej komiks dalej rozwijał się. Wprowadzony został tzw. Comics Code 

(Kodeks Komiksowy), który narzucał pewne ograniczenia, np. przedstawicieli władzy należa-

ło przedstawiać jako wzbudzających szacunek, zakazano przedstawiania zbrodni krymi-
nalnych, scen przemocy czy zawierania układów człowieka ze złem. Określał, jakie słow-

nictwo i symbole mogą być używane. Komiks zmieniał się na przestrzeni czasu i dzisiaj po-

rusza trudne dla społeczeństwa tematy, przedstawia różne zagadnienia również historyczne. 

OGÓLNA DEFINICJA KOMIKSU 

Badacze poszukują precyzyjnej definicji, ale napotykają na kłopoty. Amerykański badacz 

komiksu S. McCloud twierdzi, że definiowanie komiksu to ciągły proces, a kolejne pokolenia 
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będą same określały, czym jest dla nich komiks. Encyklopedie i słowniki dostarczają nam 

definicje, które są niedokładne czy nieprecyzyjne. Słowo „komiks” pochodzi od angielskiego 

słowa „comics”, czyli komiczny, zabawny oraz słowa „strip” czyli pasek, pasmo, taśma. 

Pierwszy wyraz mówi o charakterze treści, która jest prezentowana, natomiast drugi mówi 
o formie, w jakiej był prezentowany komiks. Oczywiście uległo to ewaluacji i współcześnie 

komiks ma różne treści jak i formę prezentacji. 

W Encyklopedii PWN z 1982 możemy znaleźć definicję komiksu jako „typ publikacji roz-

rywkowej – historyjka obrazkowa opatrzona tekstem najczęściej o charakterze sensacyjnym 
(niekiedy przeróbka dzieła literackiego)”. Z kolei w Małym słowniku języka polskiego 

znajduje się następująca definicja komiksu: „historyjki obrazkowe, opatrzone napisami, 
cykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycznym i o niskim poziomie artystycznym”. 
W. Kopaliński w Słowniku Wyrazów Obcych podaje, że komiks to „seryjne, przygodowe albo 

humorystyczne opowiadania obrazkowe zaopatrzone w skąpy tekst (dialog, niekiedy krótki 

komentarz), zamieszczone w gazetach amerykańskich (i innych), a także wydawane w bro-
szurach”. Internetowy Słownik Języka Polskiego proponuje następującą definicję komiksu: 

„historyjka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów, umieszczonym 

w tzw. dymkach”. Na przykładzie tych definicji widzimy, że są one niedokładne, wybiórcze 
i nieprecyzyjne. D. Gizicki sformułował współczesną definicję komiksu: „za komiks możemy 

uznać dziedzinę sztuki, wyrażającą się poprzez ułożone sekwencyjnie obrazki (kadry), które 

poprzez swą warstwę graficzną, zazwyczaj wspartą również warstwą językową, tworzą spe-

cyficzną narrację”. 

DEFINICJA KOMIKSU HISTORYCZNEGO 

Jak już wspomniano wcześniej, komiks dzieli się na dziesiątki gatunków i jednym z nich 

jest komiks historyczny. Jednak nie został on zdefiniowany w polskich słownikach i leksy-

konach. Według W. Tkaczyka komiks historyczny to narracja obrazkowa, która opiera się na 

konkretnych wydarzeniach historycznych, ale nie jest jej idealnym odwzorowaniem. Zawiera 

fakty historyczne, postacie historyczne oraz ich oryginalne wypowiedzi, umiejscowiona jest 

w odpowiednim czasie, jednak pojawiają się w niej pewne domysły z odtwarzaniem biegu 
wydarzeń oraz postacie zmyślone. S. Zajączkowski wskazuje, że komiks historyczny zajmuje 

się budową fabuły i relacji między postaciami wokół wybranych faktów. 

H.J. Pandel podjął się zdefiniowania komiksu historycznego. Uważa, że „komiksem histo-

rycznym można nazwać graficzne opowiadanie, którego treść odwołuje się do historii, a jego 

lektura wykształca u czytelnika historyczne myślenie”. J. Czaja za komiks historyczny 
uznaje rysunkowe opowieści, w których przedstawione wydarzenia umiejscowione zostały 

w przeszłości. Uważa, że przeszłość w komiksach może być przedstawiona różnie jako tło do 

komiksowej fikcji lub jako wierna rekonstrukcja rzeczywistości, która oparta jest materia-

łach źródłowych.  

Definiowaniem komiksu historycznego zajmują się również dydaktycy historii. A. Suchoń-

ski, M. Traczyk czy M. Bieniek podzielili komiks historyczny na 3 kategorie. Pierwsza to 
komiks, którego treść i grafika odzwierciedlają przeszłość, (są to w skrócie komiksy źród-

łowe). Druga to komiks, którego tłem jest przeszłość, (przedstawia fikcyjne postacie i wy-

darzenia). Trzecia kategoria to komiksy, który łączą cechy dwóch pierwszych. Z kolei B. Ja-
nicki w książce Polski komiks historyczny (lata 1920–2010) wskazuje, że z punktu dydaktyka 

historii definicja komiksu historycznego może być jeszcze ogólniejsza: będzie to komiks, 

którego treść literacka i graficzna może zostać potraktowana jako nośnik informacji his-
torycznej, który da się wykorzystać w procesie nauczania historii.  

POCZĄTKI KOMIKSU W POLSCE 

W Polsce komiks historyczny rozwijać się będzie po odzyskaniu niepodległości. Publiko-

wano wtedy historyjki, które nazywano filmem obrazkowym albo historyjką obrazkową. 

Poruszały one w sposób żartobliwy tematykę społeczną, obyczajową i polityczną. W 1919 r. 
w lwowskim tygodniku „Szczutek” drukowano opowieść obrazkową pt. Ogniem i mieczem, 
czyli przygody szalonego Grzesia – powieść współczesna. Opowiadała ona o walce o granice 

nowo odrodzonego państwa polskiego i odzyskaniu niepodległości.  
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Rysunek 2. Przygody szalonego Grzesia z 1919 r. (fot. Wikipedia) 

Kolejny przykład to komiks prezentowany na łamach „Żołnierza Wielkopolskiego” pt. Przy-
gody Walka w czasie wojny, który opisywał przygody Walka od walk w okopach Francji, 

zgłoszeniu się do Armii Hallera, walki o Lwów, wojnę polsko-bolszewicką aż po wydarzenia 

towarzyszące plebiscytowi na Górnym Śląsku. W latach 1920–1921 wydawano również na 
łamach pisma „Kocynder” Dzieje Hanysa Kocyndra. Prezentowały one życie młodego Ślązaka 

od służby w niemieckim wojsku i walkach m.in. w Belgii, nad Marną, Litwie, na Bałkanach 

oraz powrocie z Armią Hallera, pierwszym powstaniu śląskim i wojnie polsko-bolszewickiej. 
Wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, wojna włosko-abisyńska, wojna japońsko-
chińska czy wojna domowa w Hiszpanii pojawią się w komiksie Przygody bezrobotnego 
Froncka. W latach 1937–1938 ukażą się również pozycje, które dotyczyć będą legendarnych 

początków państwa polskiego – O wawelskim smoku oraz Wanda leży w naszej ziemi.  

POLSKI KOMIKS PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

W czasie II wojny światowej nie wydawano komiksów historycznych, dopiero po jej zakoń-

czeniu podjęto próby ich tworzenia. W maju 1945 r. ukazały się dwie obrazkowe historyjki 
Volskdeutsch… kiełbasa i… żałosny koniec oraz Dziwna historia o żarłocznym smoku w ze-

szycie Dwie powiastki z minionej przeszłości ku rozwadze potomności. Kolejny komiks, który 

można uznać za historyczny, wydany został w 1948 r. i nosił tytuł Wicek i Wacek.  

 
Rysunek 3. Wicek i Wacek w czasie okupacji (fot. Komiksbaza.pl) 

Bohaterzy komiksu żyją w okupowanej przez III Rzeszę Polsce (wygląd ich dostoswany 
jest do realiów socjalistycznych). W 1950 r. pojawi się komiks Przygody mistrza wielu fa-
chów Grzegorza Idziego Wazonika. Film rysunkowy, którego akcja zaczyna się jeszcze w cza-

sach II RP a kończy się w 1949 r.  
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Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku wprowadzono czasowy zakaz publikowania komik-

sów. W połowie lat 50. komiksy zaczną pojawiać się w gazetach. Należą do nich np. komiksy 
historyczne: Walenty pompka na wojnie, Kacper z „Panny Wodnej”, Ucieczka z niewoli, Wśród 
partyzantów, Bursztynowy pierścień i Skarb Inków. Miały one upowszechniać nowe wzory 

postępowania oraz nowe zasady moralne.  

Lata 60. i 70. to masowa produkcja komiksów, ponieważ władza dostrzegła ich potencjał 

propagandowy. Pojawia się komiks historyczny, którego zadaniem stanie się ukazywanie 

historii zgodnej z PZPR-owską wizją przeszłości. Będą prezentowane postacie fikcyjne żyjące 
w realiach historycznych. W latach 1969–1972 ukazuje się Podziemny front składający się 
z 9 odcinków. Po sukcesach powieści historycznej J. Przymanowskiego Czterej pancerni 
i pies a później serialu nakręconego na jej podstawie, władza decyduje o wydaniu komiksu, 

w którym zaprezentowane zostały przygody filmowych bohaterów.  

 
Rysunek 4. Czterej pancerni i pies (fot. Gildia.pl) 

Najpierw były to odcinki prezentowane w gazetach. W 1968 r. ukaże się już tomik Czterej 
pancerni i pies. Fotosy. Będzie on zawierał pewne cechy komiksu, a różni go od tego ostat-

niego to, że zamiast rysunków zawiera fotosy z serialu, które ilustrują powieść Przy-
manowskiego. W latach 1970–1971 zostanie wydany kolejny komiks Przygody pancernych 
i psa Szarika oraz innych dzielnych żołnierzy rysunkami opowiedziane, który prezentuje 

również losy pancerniaków. W latach 1971–1973 wydawano 20 zeszytów komiksu Kapitan 
Kloss, który powstał po sukcesach cyklu spektakli Stawka większa niż życie i nakręconego 

na ich podstawie serialu telewizyjnego.  

 
Rysunek 5. Kapitan Kloss (fot. komiks.gildia.pl) 

W 1973 r. ukazał się jeszcze komiks Janosik, który również nawiązywał do serialu tele-

wizyjnego noszącego ten sam tytuł. W latach 70. powstawała także seria komiksów 
odnosząca się do początku państwa polskiego – Legendarna historia Polski. W latach 80. 

stworzona została seria przybliżająca pierwszych władców Polski – Początki państwa pol-
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skiego – wydana w czterech zeszytach. W 1976 r. zaczęto wydawać magazyn „Relax”, który 

składał się w prawie całości z komiksów w jednym lub kilku odcinkach. Prezentowane 

komiksy dotyczyły dwóch tematów: początki państwa polskiego oraz wydarzenia XX w. 

W „Relaksie” pojawiały się również komiksy przedstawiające anegdoty dotyczące postaci 
historycznych. 

W 1980 r. wydany zostaje komiks Polacy na olimpijskich arenach, który prezentował 

dokonania Polaków na olimpiadach. W latach 80. powstają kolejne komiksowe albumy: 
Wywiadowca XX wieku i Diamentowa rzeka. Ten drugi będzie zawierał 4 komiksy histo-

ryczne, które fałszują historię. Ukazały się również serie Tajemnica złotej maczety i Dzie-
sięciu z Wielkiej Ziemi, których zadaniem było propagowanie mitu żołnierza-weterana. 

Oczywiście i tutaj spotykamy się z propagandą i fałszowaniem historii.  

W drugiej połowie lat 80. autorzy komiksów sięgają po tematykę mitologii starożytnych 
Greków. Ukazują się: Sąd Parysa, Atlanta. Najlepsza biegaczka świata, Legendy wyspy 
labiryntu. Komiks Hernan Cortes i podbój Meksyku opisuje hiszpańskie podboje na terenach 

zamieszkanych przez Azteków. Odkrycia geograficzne przedstawione zostały w komiksie 
Krzysztof Kolumb i odkrycie nowego świata oraz Podróże Jamesa Cooka. Pierwszy ukazał się 

w antologii Fortuna Amelii a drugi w antologii Bambi. Pojawiła się kolejna seria komiksowa, 

która znowu nawiązywała do początku państwa polskiego – Doman. Co ciekawe, jeszcze 

w 1987 r., aby uczcić 70. Rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 
wydano komiks Rok 1917. Jak to było? Rozpoczęto również wydawanie nowej serii 

komiksów, która nosiła tytuł Polscy podróżnicy, a opisywała ich wybitne osiągnięcia i do-
konania. W 1988 r. wydana zostaje seria Polonia Restituta. Cena wolności, która jest adap-

tacją filmu Polonia Restituta w postaci komiksu.  

 
Rysunek 6. Polonia Restituta. Cena wolności (fot. zbiory własne) 

Opisuje ona czasy I wojny światowej oraz okres walki o granice, kształtowania się 

ośrodków władzy na naszych terytoriach oraz początkach ruchu robotniczego na ziemiach 
polskich. Postać Maurycego Beniowskiego przedstawiona zostanie w komiksie historycznym 
wydanym w 1989 r. pod tytułem Zesłańcy. Dwa miecze to kolejne komiksy, które nawiązują 

do wojny polsko-krzyżackiej z 1409–1411 r. i bitwy pod Grunwaldem. Temat wojen polsko- 
-krzyżackich poruszony jest również w komiksie Krzyżacy. W 1990 r. wydane zostają 

komiksy: Rok 1109 Głogów-Psie pole, Bitwa pod Legnicą oraz Zemsta rodu. W tym samym 

roku postanowiono wydać flip booka. Album ten składał się z dwóch komiksów: Szwedzka 
intryga i Złowrogi półksiężyc, które miały własną okładkę i zaczynały się po przeciwnych 

stronach zeszytu. 
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POLSKI KOMIKS HISTORYCZNY PO LATACH 80. 

Lata 80. i 90. to okres, kiedy upowszechniły się komiksy o tematyce historycznej. Ich 

głównym zadaniem było rozpropagowanie podstawowych wiadomości z historii Polski oraz 

historii powszechnej. Dużą wadą jednak stała się ich ideologiczna treść oraz fałszowanie 
historii i przedstawianie jej zgodnie z polityką PZPR. W latach 80. zaczną powstawać również 
opozycyjne komiksy historyczne: Solidarność. Pierwszych 500 dni, 1478 dni Nowej Huty. 
Kalendarium wydarzeń nowohuckich (13.12.1981–13.10.1985). W roku 1987 wydany 

zostanie kolejny podziemny komiks historyczny Bajka o smoku niewawelskim napisana bez 
wiedzy i zgody K.M. Lata 90. to zniesienie cenzury, wprowadzenie zasad wolnorynkowych 

i pojawienie się prywatnych wydawnictw. Jest to okres, kiedy komiks historyczny zepchnięty 

zostaje na boczny tor, a większą popularnością cieszą się komiksy fantastyczne, 
humorystyczne czy przedruki komiksów o superbohaterach importowane głównie z USA. Na 
początku drugiej połowy lat 90. wydana zostaje seria Ilustrowane dzieje polskiego parla-
mentaryzmu. Ukazuje się też komiks z 1943 r. w formie albumu Historie dywersanckie. Pod 

koniec XX. w opublikowany zostaje komiks historyczny Tygrysek utrzymany w konwencji 

pastiszu. Przełom XX i XXI w. to odrodzenie się polskiego komiksu a pierwsze komiksy 

historyczne to adaptacje powieści H. Sienkiewicza.  

XXI w. to rozkwit komiksu historycznego w Polsce. Komiksy historyczne to m.in.: 1956  
– Poznański Czerwiec i 1981 r. Kopalnia Wujek oraz Cena Wolności, która przedstawia 
okoliczności śmierci Jerzego Popiełuszki. Powstał również album Westerplatte. Załoga 
śmierci oraz cykl Epizody z Auchswitz przedstawiający historie z niemieckiego obozu zagłady. 

IPN również wydaje komiksy historyczne, które opowiadają o działalności Armii Krajowej 
oraz Żołnierzy Wyklętych, takie jak seria W imieniu Polski Walczącej, Zamach na Kutscherę 

i Kampinos’44, cykl Wilcze tropy, Wyzwolenie 1945 oraz albumy Korfanty oraz Łupaszka. 
1939. Muzeum Powstania Warszawskiego publikuje serię albumów Powstanie’44, która jest 

wydawnictwem zawierającym zbiór komiksów pokonkursowych upamiętniających wyda-

rzenia z sierpnia 1944 r. W 65. rocznicę bitwy pod Monte Cassino wydany został trzytomowy 
komiks pt. Szczęściarz z rocznika 1917. Jest to album, który przedstawia wspomnienia 

byłego więźnia obozu Stuthoff, Felicjana Łady. Komiks ten to rodzaj świadectwa, które 

powstało na podstawie dokumentów i zdjęć dostarczanych przez głównego bohatera. Z kolei 
Historia Polski w obrazkach wydana w 2017 r. wprowadza do dziejów Polski i ukazuje 

najważniejsze dla naszej Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej miejsce w historii Europy. 

Są również wydawnictwa, które prezentują wydarzenia z różnych epok historycznych: seria 
Historia świata w obrazkach oraz 300. 

ZALETY KOMIKSU W NAUCZANIU HISTORII 

Niewątpliwie komiksy można włączyć w proces dydaktyczny i wykorzystać je do realizacji 

określonych celów nauczania. Komiksy historyczne posiadają kilka ważnych atutów. Dzięki 

nim możemy kształtować u uczniów postawy patriotyczne. Na przykład ich autorzy 
prezentują bohaterów, którzy mogą być wzorem do naśladowania. I tak bohaterką Kapliczki 
pamięci jest współczesna uczennica, która przestaje być obojętna na los jednej z kapliczek 

na warszawskiej Pradze. Komiksy wydawane przez Muzeum Powstania Warszawskiego, 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy IPN kształtują postawę szacunku wobec uczest-

ników powstania warszawskiego, weteranów wojennych, rozbudzają postawy patriotyczne, 

ale również ukazują właściwe wzorce do naśladowania. O patriotyzmie mówią np. takie 
tytuły jak: Piątka, Wbrew nadziei. Opowieść o Łukaszu Cieplińskim ps. „PŁUG”, Zesłańcy, 

Irena Sendlerowa i łyżeczka życia, Katyń, Akcja Kopernik to komiksy historyczne, dzięki 

którym uczniowie dowiadują się o bohaterskich czynach polskich patriotów, o których nie 
zawsze wspominają podręczniki historii. Dzięki nim można wspólnie z młodzieżą poszukiwać 

odpowiedzi na pytania, dlaczego tak wielu oddawało swoje życie za Ojczyznę? Jak bym się 

zachował na jego miejscu? Co dla mnie oznacza być patriotą? Idea obrazkowego przekazu 

jest szczególnie nośna w przypadku dzieci klas młodszych. Brak formalizacji treści, jaki 

występuje w przypadku podręczników, jest dodatkowym atutem ułatwiającym linearny 
przekaz historyczny i dotarcie do młodego człowieka. 

Oczywiście komiksy pełnią również funkcję wychowawczą. Często ich bohaterami są 

dzieci, a to pozwala młodzieży utożsamiać się z komiksową postacią, która przeżywa po-
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dobne emocje, zmaga się z podobnymi problemami. Komiksy wpływają również na budo-

wanie określonego systemu wartości młodego czytelnika. Są drogowskazem, który pomaga 

podjąć właściwą decyzję. 

 Wykorzystanie komiksu na lekcji historii powoduje, że staje się ona bardziej ciekawa. 
Uczniowie spodziewając się pracy z tekstem z podręcznika czy często trudnymi do zrozumie-

nia tekstami źródłowymi, chętniej pracują z komiksem, jest to dla nich nowość, możliwość 

wyciągania wniosków i prezentowania ich. Komiks może łączyć naukę i zabawę. Przykładem 
są komiksy K. Makuszyńskiego Za króla Piasta Polska wyrasta, O wawelskim smoku, czy 

Wanda leży w naszej ziemi, które uczą bawiąc i bawiąc uczą. 

 
Rysunek 7. Wanda leży w naszej ziemi (fot. komiksbaza.pl) 

Komiksy pozwalają uczniom poznać podstawowe informacje, które są wstępem do opano-

wania trudniejszych i bardziej skomplikowanych treści. Komiks to połączenie słów i ob-

razów, dzięki czemu uczeń podczas lektury komiksu musi zastosować wizualne i werbalne 
umiejętności interpretacyjne. Wydarzenia przedstawiane w formie obrazów ułatwiają także 

zrozumienie prezentowanych treści. 

Komiksy wspomagają również proces zapamiętywania i zrozumienia nowo poznanych 
informacji. Profesor W. Sones z Uniwersytetu w Pittsburghu przeprowadził eksperyment na 

400 uczniach z klas 6, 7, 8 i 9. Uczestników podzielono na dwie grupy o podobnych moż-

liwościach poznawczych. Pierwszej grupie zaprezentowano historię w formie komiksu, 

a druga grupa zapoznała się z tekstem ciągłym prezentującym tę samą opowieść. Następnie 

każda grupa miała wypełnić test sprawdzający znajomość treści dopiero co poznanej historii. 

Po tygodniu sytuacja została odwrócona. Obie grupy ponownie przebadano, sprawdzając 
stopień przyswojenia poznanych treści. Okazało się, że uczniowie poznający historię za 

pomocą komiksu na testach sprawdzających uzyskali więcej punktów niż ich koledzy 

pracujący jedynie z tekstem. Zauważono również, że forma komiksowa pomogła uczniom 

o niskim i średnim poziomie inteligencji przyswoić nowe treści. 

Kolejny eksperyment, który to potwierdza, został zrealizowany w Stanach Zjednoczonych 

w 2006 r. przez McCormic Tribune Freedom Museum. Przeprowadzono ankietę wśród ame-

rykańskich respondentów, z której wynikało, że 22% z nich potrafi wymienić 5 imion 
bohaterów kreskówki Rodzina Simpsonów a jedynie 0,1% potrafi wymienić pięć wolności, 

jakie gwarantuje Amerykanom pierwsza poprawka do konstytucji. Z eksperymentu wynika, 
że obrazy opowiadają każdą historię o wiele skuteczniej niż słowa.  

Komiksy motywują uczniów do angażowania się w proces uczenia się. Ma to kluczowe 
znaczenie we współczesnej edukacji. W tym zakresie również został przeprowadzony 

eksperyment w USA przez Katharinę Hutchinson. W ramach eksperymentu zbudowano 
program nauczania wokół komiksu Puck ukazującego się seryjnie. 74% uczestniczących 

w eksperymencie nauczycieli określiło komiks jako pomocny w zmotywowaniu uczniów, 

a  79% z nich uznało, że korzystanie z komiksu zwiększa indywidulane zaangażowanie 

uczniów w tok lekcji. 

Komiksy umożliwiają każdemu uczniowi dostosowanie tempa przekazywanych informacji 

do ich indywidualnych możliwości. Uczeń sam ustala czas na samodzielne poznanie prezen-
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towanych w komiksie informacji, natomiast podczas wykładu czy prezentacji filmu czas 

przekazywania informacji określany jest przez jego twórcę. Komiks pobudza również ucznia 

do myślenia, rozwija jego wyobraźnię. Rysunek nie jest w stanie zrekonstruować ruchu 

w sposób w pełni realistyczny, tylko sugeruje dynamikę, pokazując poszczególne fazy prze-
mieszczania się postaci czy przedmiotów. Sytuacja taka pozwala na uruchomienie wyob-

raźni.  

Wykorzystując komiks historyczny, można również kształtować u uczniów krytycyzm 

wobec kultury popularnej. Z badań B. Dyduch wynika, że uczniowie na II etapie eduka-

cyjnym są w stanie dokonać krytyki treści komiksów historycznych. Dzięki dokonywanej 

wraz z nauczycielem analizie komiksów uczniowie mają szansę rozwijać swój krytycyzm 
wobec różnorodnych nośników informacji.  

Komiksy historyczne mogą także rozbudzać u uczniów zainteresowanie przeszłością oraz 

pomagać w zapamiętywaniu najważniejszych faktów historycznych, miejsc czy postaci his-

torycznych. W 2013 r. J. Solak przeprowadziła badanie wśród uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, na podstawie których 38% badanych stwierdziło, że nie zna żadnych ko-
miksów. Natomiast 55% przyznało, że pamięta te tytuły komiksów, które były prezentowane 

na zajęciach szkolnych. Na pytanie, czy wykorzystanie komiksów na lekcji to dobry pomysł, 

60% odpowiedziało twierdząco. Uzasadnienia, jakie padały, to: komiks kształci umysł i wy-

obraźnię; skłania do myślenia, dzięki niemu lepiej się zapamiętuje, dzięki niemu można się 

czegoś dowiedzieć; komiks rozwija zdolność rysowania, rozwija czytanie, lepiej przemawia do 

uczniów niż długie teksty, sprawia, że lekcja jest ciekawa, łatwiej się skupić na komiksie niż 
opowiadaniu; dzięki komiksom lepiej zrozumieć tekst; rozwija kreatywność. 

Komiks historyczny stosowany jest na lekcji jako środek dydaktyczny, ponieważ jest 

atrakcyjny oraz w łatwy sposób przekazuje informacje. Dzięki komiksom historycznym 

uczeń może poznawać ważne wydarzenia z dziejów państwa polskiego, wydarzenia z historii 

powszechnej, informacje o ważnych postaciach, ale również historię swojej okolicy czy róż-
nych obiektów. Ułatwiają one zapamiętywanie najważniejszych wydarzeń, postaci historycz-

nych czy miejsc. Komiks może motywować ucznia do dalszych poszukiwań, rozbudzać jego 

zainteresowanie przeszłością. Uczniowie pracując z komiksem, powinni, oprócz zapoznania 

się z nim, dokonać jego krytycznej analizy. Uczeń korzystając z pomocy nauczyciela, może 

kształcić umiejętność dokonywania krytycznej analizy różnego rodzaju źródeł, dokonując ich 
selekcji i oceny przydatności do rozwiązywania różnych zadań. M. Bieniek w Dydaktyce 
Historii. Wybrane zagadnienia wskazuje, że analiza komiksu historycznego powinna za-

wierać pytania: O jakich wydarzeniach historycznych opowiada komiks? Jakie osoby w nim 

występują i jakie role zostały im przyznane? Jakie jest tło historyczne komiksu (czas, 

miejsce akcji)? Które wydarzenia i osoby występujące w komiksie mają związek z rze-

czywistością historyczną? Jaki obraz historii prezentuje komiks?  

Komiks historyczny może być również wykorzystany w korelacji międzyprzedmiotowej, 
np. łącząc nauczanie języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie z nauczaniem 

historii. Przykładowe komiksy napisane w dwóch językach – polskim oraz jednym z języków 
obcych to np. Strażnicy Orlego Pióra, Legendarna historia Polski, Początki państwa polskiego.  

 
Rysunek 8. Początki państwa polskiego 
(fot. zbiory własne) 
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Komiks może być wykorzystany na każdym etapie lekcji jako nawiązanie do tematu, 

uzupełnienie informacji przekazanych przez nauczyciela, może również dostarczać nowych 

informacji czy być podsumowaniem i sprawdzeniem zdobytej przez uczniów wiedzy. Można 

go też wykorzystać na lekcji historii jako środek dydaktyczny podający uczniowi wiedzę. 
Pytania kierowanie do ucznia po zapoznaniu się z komiksem powinny dotyczyć nie tylko 

treści komiksu, ale również aktywizować ucznia do oceny przedstawionych wydarzeń czy 

postaci.  

Karty komiksu mogą być również wykorzystane jako podsumowanie lekcji albo pomoc dla 

ucznia w przyswajaniu najważniejszych informacji znajdujących się podręczniku. Komiks 

może też być formą ćwiczenia sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia: uczniowie 
otrzymują komiks z pustymi dymkami, ich zadaniem będzie uzupełnienie ich zgodnie z wia-

domościami i informacjami przekazanymi w czasie lekcji lub opisanie czynności, które są 

przedstawione na obrazkach. Inną metodą pracy z komiksem jest rozpoznawanie przedsta-

wionych w komiksie postaci historycznych czy przedstawionych miejsc. Komiks historyczny 

może być również wykorzystany do analizy porównawczej informacji tekstowych i obraz-
kowych zawartych w nim a np. w tekście podręcznika lub źródle ikonograficznym. Zastoso-

wanie takiej metody pracy kształtuje u ucznia umiejętność analizy oraz krytycznego myś-

lenia. Komiks można potraktować także jako wstęp do poszukiwania dodatkowych infor-

macji w innych dostępnych źródłach, definiowania pojęć lub jako wstęp do dyskusji. Komiks 

historyczny powinien być tak wykorzystany na lekcji historii, aby aktywizować ucznia. 

W komiksach możemy spotkać również osie czasu, mapki historyczne, biogramy postaci 
historycznych, słowniczki pojęć historycznych czy kalendaria, z których również warto ko-

rzystać w czasie lekcji. 

FORMY PRACY Z KOMIKSEM 

Wykorzystując na lekcji komiks historyczny, nauczyciel musi bardzo często sam przygo-

tować karty z komiksem oraz wykonać do niego karty pracy. Powinny one odnosić się do 
komiksu, ale również utrwalać poznanie informacje. W karcie pracy oprócz fragmentów 

komiksów mogą znaleźć się również fotografie archiwalne, teksty źródłowe, wspomnienia czy 

mapki historyczne. Tak przygotowana karta pracy pozwala na konfrontację informacji 

zawartej w komiksie z faktami. Niektóre wydawnictwa oferują gotowe materiały załączone do 

komiksu wśród których znajdują się oprócz kart pracy, zdjęcia, mapki czy artykuły histo-

ryczne. 

Pojawiają się też publikacje, które zawierają gotowe wskazówki dla nauczyciela do pracy 

z konkretnym komiksem. Muzeum Żydów Polskich POLIN przygotowało scenariusze zajęć na 

podstawie komiksów poświęconym znanym postaciom żydowskiej Warszawy. Udostępnione 

one są na stronie http://warsze.polin.pl/pl/materialy-dla-nauczycieli. Można z niej pobrać 

zarówno scenariusz, jak i komiks w formacie PDF.  

Natomiast pod linkiem http://warsze.polin.pl/pl/historie-i-kreski znajdziemy te komisy w formie 
online. Wydawnictwo K&L Press s.c. wydające serię komiksu Epizody z Auschwitz również udo-

stępnia na swojej stronie internetowej http://episodesfromauschwitz.pl/pl/download.html 

różnego rodzaju materiały wspomagające nauczyciela w pracy z komiksami z tej serii. 
W komiksach wydawanych przez Muzeum II Wojny Światowej m.in.: Katyń, Irena Sendle-
rowa i łyżeczka życia, Akcja Kopernik, Jachna, załączone są pomoce historyczne.  

Inną formą pracy ucznia z komiksem jest stworzenie przez niego swojego komiksu. Ucz-
niowie doskonalą przy pracy nad komiksem umiejętność planowania i organizowania dzia-

łań, gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz rozwiązywania problemów. Są zmotywo-

wani do poszukiwania potrzebnej wiedzy, kształcą umiejętności logicznego i syntetycznego 

myślenia, a przy tym utrwalają zdobytą wiedzę. Tworzenie komiksu może być nie tylko pracą 

indywidualną, ale również pracą w grupach, która realizowana jest jako praca na lekcji, 

praca domowa czy element pracy metodą projektu. Odmianą przygotowania narracji 
obrazkowej jest stworzenie foto komiksu (ang. fotostory), w którym rysunki zastąpione zos-

taną fotografiami (np. zdjęcia archiwalne, stare pocztówki, fotografie wykonanie przez 

uczniów), które umieszczane są obok siebie i dodaje się do nich dymki.  

Kolejnym rozwiązaniem jest wykorzystanie do układania komiksów programów kompu-

terowych (ReadWriteThink Comoc Creator, Cartoon Story Maker), portali internetowych do 
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tworzenia opowieści obrazkowych: www.pizap.com, www.pixton.com, http://comixify.ai, 
https://www.makebeliefscomix.com, czy aplikacji na urządzenia mobilne Pstryk Komiks. 

Ponadto Scratch, czyli internetowy wizualny język programowania, umożliwia uczniom 

tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier czy muzyki. Interaktywne opowiadania 

można układać z rysunków gotowych lub tych wykonanych przez siebie w prostym edytorze 
graficznym.  

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się również multimedialne wersje komiksów 
historycznych: Mały wielki rycerz (https://www.youtube.com/watch?v=CS8RM-_mlw8), 

Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii (https://www.youtube.com/watch?v=CzFaO-hoVVQ), 

Wolna Polska. 650 metrów pod ziemią (https://www.youtube.com/watch?v=YAWWM5imnOc), 

Bitwa pod Warką w 1656 roku (https://www.youtube.com/watch?v=Z9IKdqiOVZc), Nadzie-
ja, męstwo i śmierć. Powstańcza wiosna oddziału Kononowicza (https://www.youtube.com/ 

watch?v=Y1SXBr198c8), które również można wykorzystać na lekcji jako środek dydaktyczny. 

W nauczaniu zaczęto też stosować tzw. myślenie wizualne (ang. Sketchnoting), które 

polega na notowaniu z wykorzystaniem elementów wizualnych. Łączy ono rysunki, pismo 

czy strzałki oraz ikony. Zamiast pisania ciągłego tekstu, wybierane są najważniejsze 

informacje, hasła, krótkie zdania, uzupełniane prostym rysunkiem, ramką czy kolorem. 

Wykorzystywanie na lekcji komiksów historycznych daje wiele korzyści, ale przynosi 
również zagrożenia. Mogą one zawierać hasła propagandowe, a czytelnicy ulegać przez to 

manipulacji. Komiksy często przedstawiają bohaterów, dzieląc ich na dobrych i złych, nie 

prezentują szerszego kontekstu opisywanych wydarzeń, ich przyczyn i skutków oraz ich 

specyficznej sytuacji. Pracując z komiksem historycznym na lekcji, trzeba skoncentrować się 

na wychwyceniu znajdujących się nich błędów, nieścisłości i manipulacji w treści, grafice 

oraz materiałach załączonych do nich. 

Magdalena Lankamer-Bubacz 
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EDUKACJA  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
 
Damian Włodarczyk 

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu 

GLOBALIZACJA  

SCENARIUSZ  LEKCJI  Z  GEOGRAFII  

W  SZKOLE  PONADPODSTAWOWEJ  –   ZAKRES  PODSTAWOWY 

cenariusz lekcji jest do wykorzystania 

na III etapie edukacyjnym: w 4-let-

nim liceum ogólnokształcącym oraz 

5-letnim technikum w zakresie podstawo-

wym. Zajęcia przeznaczone są na realizację 
nowego materiału z zakresu podstawowego 

i obejmują 1 jednostkę lekcyjną. 

TREŚCI NAUCZANIA: 

Wymagania obejmują IX dział podstawy 

programowej, czyli uwarunkowania rozwoju 

gospodarki światowej. 

Dzięki celom szczegółowym (ZP IX.2) uczeń:  

● wie, co to jest globalizacja oraz zna poję-

cie globalna wioska, 

● potrafi omówić główne płaszczyzny globa-

lizacji: gospodarczą, społeczną i polityczną, 

● umie opisać, na wybranym przykładzie, 

że w Polsce zachodzą procesy globalizacji,  

● rozpoznaje i wie, jakie są pozytywne i ne-

gatywne skutki globalizacji dla Polski, 

● wie, co to jest indeks globalizacji, 

● ocenia rolę środków masowego przekazu 
w procesie globalizacji, 

● rozumie wpływ globalizacji na własne życie, 

● kształtuje poczucie jedności ze światem 

z jednoczesnym zachowaniem tożsamości 

narodowej, 

● doskonali umiejętności dyskusji i pracy 

w grupie. 

METODY:  

Aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, ana-

liza SWOT), mini-wykład z prezentacją, 

praca z całą klasą, praca w grupach, praca 
z podręcznikiem. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

Podręczniki do geografii, komputer z dostę-

pem do Internetu, rzutnik multimedialny 

i ekran, ścienna mapa polityczna świata, 
mini-prezentacja multimedialna pt. „Globa-

lizacja”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Faza wprowadzająca: 

a) czynności organizacyjno-porządkowe, 

b) wprowadzenie uczniów w problema- 

tykę lekcji oraz omówienie celów za-

jęć. 

2. Faza realizacyjna: 

a) zainspirowanie twórczo uczniów pyta-
niem: Co w codziennym życiu łączy 
młodzież Europy? Zainicjowanie dys-

kusji. Burza mózgów. Nauczyciel za-
pisuje na tablicy, np. podobna mu-
zyka, moda, sposób spędzania wol-
nego czasu, używanie sprzętu tych sa-
mych marek, itp. 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie 
globalnej wioski. 

Globalna wioska – świat, w którym za 

sprawą środków masowego przekazu 

(w szczególności telewizji i Internetu) 

ludzie komunikują się i jednocześnie 

przeżywają to samo w skali globalnej. 
W ten sposób przypominają mieszkań-

ców tradycyjnej wioski, którzy przez 

cały czas się obserwują, porozumie-

wają i współdziałają; 

b) uczniowie zapoznają się z tekstem w pod-
ręczniku na temat globalizacji, a nas-

tępnie zapisują swoje rozumienie po-
jęcia „globalizacja” w zeszycie, np. Glo-
balizacja – ogół zjawisk prowadzących 

do ujednolicenia się różnych regionów 
na Ziemi pod względem gospodarczym, 
społecznym i kulturowym; 

c) nauczyciel dzieli klasę na grupy czte-
roosobowe i każdej przydziela jedną 

z trzech płaszczyzn globalizacji, tj. go-

spodarczą, społeczną lub polityczną. 

Prosi o wskazanie przynajmniej trzech 
przejawów każdej z płaszczyzn. Na za-

kończenie nauczyciel systematyzuje wie-

dzę, wskazując dużą złożoność proce-

su globalizacji; 

S 
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d) nauczyciel prezentuje na ekranie (mi-

ni-wykład) mapę indeksu globalizacji, 

a następnie tłumaczy, co to jest in-

deks globalizacji oraz jakie elementy 
są jego składowymi. Prosi o analizę 

mapy oraz wskazanie zależności mię-

dzy rozwojem ekonomicznym państw 

a ich wartością indeksu globalizacji; 

e) uczniowie oglądają film edukacyjny 

pt. „Przejawy globalizacji” (www.you-

tube.pl) i zastanawiają się, jakie są 

mocne i słabe strony Polski w kon-

frontacji z globalizacją oraz szanse i za-
grożenia związane z tym procesem dla 

naszego kraju. Nauczyciel rysuje sche-

mat na tablicy. Uczniowie uzupełniają 

analizę SWOT w zeszycie. 

Globalizacja dla Polski: 

Mocne strony (S) – Słabe strony (W) 
Szanse (O) – Zagrożenia (T) 

Dyskusja, 

f) nauczyciel kończąc zajęcia, zwraca raz 

jeszcze uwagę na korzyści wynikające 

z globalizacji, jak również na skutki 

negatywne wynikające z tego procesu. 
Podkreśla zasadę „złotego środka”. 

Skłania uczniów do refleksji nad 

prawdziwością obrazu świata ukazy-

wanego przez środki masowego prze-

kazu. 

3. Faza podsumowująca: 

a) nauczyciel dziękuje uczniom za udział 

w zajęciach i nagradza aktywnych ucz-

niów ocenami; 

b) prosi o ocenę lekcji poprzez przymoco-

wanie znaczków „OK” lub „NO” na ta-
blicy korkowej przy wyjściu uczniów 

z klasy na przerwę.  

Damian Włodarczyk 

 

 
 
Ludmiła Langier 
Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Staszica w Częstochowie  

PROJEKT  EDUKACYJNY  

„MATEMATYKA  W  ŻYCIU  ZAWODOWYM” 

WSTĘP 

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława 
Staszica w Częstochowie jest szkołą innowa-

cyjną. Od 2010 roku zrealizowano 70 inno-

wacji pedagogicznych. Aktualnie, w roku 

szkolnym 2021/2022 wdrożonych jest 6 in-

nowacji. Na bazie doświadczeń: prowadzo-
nych zajęć i obserwowanych potrzeb pow-

stała wizja projektu edukacyjnego, który 

w  sposób konkretny odpowiedziałby ucz-

niom na ponadczasowe pytanie „Po co się 

tego uczymy?”.  

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

W szkole podstawowej uczniowie stają 

przed wyborem ścieżki kształcenia, muszą 

przemyśleć wiele aspektów dotyczących ich 
przyszłości, pierwszy z nich to wybór szkoły 

ponadpodstawowej. Przygotowany projekt po-

łączył dwa obszary: edukację matematyczną 

(zgodnie z polityką oświatową na rok szkol-

ny 2020/2021) oraz doradztwo zawodowe.  

Na zajęciach doradztwa zawodowego ucz-

niowie poznają swoje predyspozycje zawo-

dowe, osobowościowe, szereg różnych za-

wodów, to niewątpliwie pomaga im w wybo-

rze kolejnego etapu kształcenia. Dodatkowo 
matematyka – „królowa nauk”, to przedmiot 

wymagający zarówno umiejętności rachun-

kowych, jak i logicznego myślenia, inter-

pretowania tekstu.  

Zgodnie z założeniem projektu uczniowie 

mieli pogłębić wiedzę o interesujących ich 

zawodach i dodatkowo odnaleźć treści ma-

tematyczne, które są niezbędne do opano-

wania w danym zawodzie. 

CELE PROJEKTU: 

● ukazanie matematyki jako dziedziny nauki 

towarzyszącej nam w życiu codziennym 
i zawodowym, 
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● przybliżenie kart zawodów (charakterysty-

ka): informacje dotyczące charakteru pracy, 

warunków pracy, możliwości kontynuacji 

nauki i rozwoju kariery w danym zawo-
dzie, wszystkie kwalifikacje, które trzeba 

uzyskać, żeby wykonywać dany zawód, 

● określenie zakresu wiedzy matematycz-

nej wykorzystywanej w danym zawodzie, 

● szczegółowe omówienie jednego z wybra-

nych zagadnień matematycznych, 

● utworzenie prezentacji dotyczącej korela-

cji różnych zawodów z wiedzą matema-

tyczną, 

● rozwijanie umiejętności współpracy w zes-

pole, 

● rozwijanie umiejętności wyszukiwania i in-

terpretowania informacji w odniesieniu 

do posiadanej wiedzy i umiejętności. 

FORMY REALIZACJI: 

Indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

TERMIN REALIZACJI: 

Kwiecień – czerwiec 2021 

REALIZATORZY: 

Nauczyciele matematyki, nauczyciel-dorad-
ca zawodowy, nauczyciel informatyki. 

ADRESACI: 

Uczniowie klas V–VII. 

PLAN PRACY: 

Etap przygotowania: 

● zapoznanie uczniów z różnymi zawodami, 

● przedstawienie narzędzi do badania kom-

petencji i predyspozycji, 

● odnalezienie korelacji zawód – dział ma-
tematyki. 

Etap zbierania danych. Gromadzenie: 

● materiałów dotyczących wybranego za-

wodu (charakterystyka), 

● materiałów dotyczących treści matema-

tycznych wykorzystywanych w wybranym 

zawodzie, 

● teorii matematycznej (wybranej) niezbęd-
nej w danym zawodzie. 

Etap opracowania. Sporządzenie: 

● karty wybranego zawodu, 
● opisu korelacji wybrany zawód – treści 

matematyczne, 

● wybranej teorii matematycznej skorelo-

wanej z zawodem. 

Etap wykonania. Przygotowanie: 

● prezentacji na podstawie opracowanych 

elementów, 

● prezentacji zbiorczej. 

Etap prezentacji:  

● publikacja prezentacji na stronie inter-

netowej placówki,  
● przedstawienie podczas lekcji wychowaw-

czych i lekcji matematyki. 

ZAKOŃCZENIE 

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów i nauczycieli. Uczniowie mie-

li możliwość prezentacji swoich prac na fo-
rum klasy i szkoły, co niewątpliwie wzmoc-

niło ich umiejętności wystąpień przed grupą 

rówieśniczą. Dodatkowo działania te pozwo-

liły na zebranie w formie publikacji IT cie-

kawych materiałów, które można swobodnie 
wykorzystać na zajęciach doradztwa zawo-

dowego i matematyki.  

* * * 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ  

W KLASIE V–VII REALIZOWANEJ  

W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO  
„MATEMATYKA W ŻYCIU ZAWODOWYM” 

Temat lekcji: Planuję swoją ścieżkę zawo-

dową. 

Uczeń:  

● posiada umiejętność posługiwania się za-
sobami IT, 

● nabędzie umiejętność analizowania włas-

nych predyspozycji zawodowych i kart za-

wodów pod względem własnych predys-

pozycji. 

Faza wprowadzająca (5 min) 

● czynności organizacyjno-porządkowe, 

● podanie tematu lekcji i omówienie jej prze-

biegu. 

Faza realizacyjna (35 min) 

● rozmowa kierowana  na temat ciekawych 
zawodów, pomysłów uczniów na własne 

życie zawodowe, 

● wykonanie testu kompetencji  

https://mapakarier.org/paths na table-

tach, telefonach komputerach, 

● prezentacja uzupełnionego tekstu (omó-
wienie), 

● wyszukiwanie karty wybranego zawodu 

na stronie  

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/ 

appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_page 
Label=P31400269281444034650304, 
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● analiza karty zawodu pod względem pre-

dyspozycji, 

● odnalezienie treści związanych z mate-

matyką. 

Faza podsumowująca (5 min) 

● ustalenie tematyki prezentacji dla po-

szczególnych uczniów, 

● podziękowanie uczestnikom. 

Ludmiła Langier 

 

 
EDUKACJA  REGIONALNA 
 
Ludmiła Pilecka 
Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach 

DBAŁOŚĆ  O  PAMIĘĆ  HISTORYCZNĄ  

W  GMINIE  WRĘCZYCA  WIELKA 

2019 roku z inicjatywy Stowarzy-

szenia WeWręczycy powstała ścież-

ka dydaktyczna „Miejsca Pamięci 

Narodowej na terenie Gminy Wręczyca Wiel-

ka”. Przygotowano ją we współpracy z kato-
wickim Oddziałem Instytutu Pamięci Naro-

dowej i Stowarzyszeniem Historycznym Re-

duta Częstochowa, a przy wsparciu finan-

sowym Gminy Wręczyca Wielka. Ma ona na 

celu upamiętnienie ważnych wydarzeń his-

torycznych, które rozegrały się na terenie 
gminy podczas kampanii wrześniowej 1939 

roku. Ścieżka (pierwszych sześć przystan-

ków) prowadzi szlakiem walk opóźniających 

Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” prowa-

dzonych przeciwko niemieckiej 14 Dywizji 
Piechoty i 1 Dywizji Pancernej w dniu 

1 września 1939 roku na osi Truskolasy  

– Wręczyca Wielka – Kalej. Siódmy przysta-

nek poświęcono lotnikom 24 Eskadry Roz-

poznawczej oraz Brygady Bombowej, którzy 

we wrześniu 1939 roku prowadzili w tym re-
jonie intensywne działania bojowe. 

 

 
Przykładowe tablice na trasie ścieżki dydaktycznej, 

fot. Krzysztof Świtalski  
(lic. CC-BY-4.0,  

źródło: Wikimedia Commons) 

Wszystkie tablice umieszczono w dobrze 

widocznych punktach przy drodze wojewódz-

kiej nr 494, a jedną w centrum Wręczycy 

przy budynku OSP. Przy każdej z tablic 

istnieje możliwość zatrzymania się, np. więk-
szej grupy rowerzystów lub zaparkowania 

samochodu. Jednocześnie ich lokalizacja 

nie jest przypadkowa – wszystkie znajdują 

się w punktach, gdzie rozgrywały się kolejne 

etapy walk toczonych od rana 1 września do 
nocy z 1 na 2 września. 

Zawartość tablic została opracowana przez 

Adama Kurusa, pracownika Oddziałowego 

Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowi-

cach oraz historyka wojskowości specjali-

W 
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zującego się w historii działań bojowych 

7 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 roku. 

Każda tablica o wymiarach 150 × 130 cm 

zawiera opis poszczególnych etapów walki 
wraz z ciekawostkami i fragmentami relacji 

uczestników walk. Tablice są także bogate 

w ikonografię ze szczegółowymi podpisami, 

są to m.in. fotografie dowódców i auten-

tyczne zdjęcia z września 1939 roku wy-

konane w tym rejonie walk. Zawartość tab-
lic przybliża również polskie uzbrojenie bę-

dące na wyposażeniu Oddziału Wydzielo-

nego „Truskolasy”. Aby lepiej zobrazować 

polską barwę i broń, na każdej tablicy 

umieszczono jedno kolorowe zdjęcie przed-
stawiające współczesną rekonstrukcję róż-

nych sylwetek żołnierzy Wojska Polskiego 

w umundurowaniu i wyposażeniu z wrześ-

nia 1939 roku. 

 
Obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą 
Oddziałowi Wydzielonemu „Truskolasy”,  

fot. Ludmiła Pilecka 

Wspólnym elementem wszystkich tablic 

jest współczesna mapa gminy z zaznaczo-
nymi kolejnymi przystankami szlaku, nato-

miast na wszystkich sześciu tablicach 

z cyklu „Szlakiem walk Oddziału Wydzielo-

nego „Truskolasy” 1 IX 1939” znajduje się 

ponadto oryginalny archiwalny szkic wyko-
nany przez mjr. Mariana Szulca, również 

z zaznaczonymi kolejnymi przystankami 

oraz mapa przedstawiająca ogólny przebieg 

walk 1 września 1939 roku na tym odcinku 

frontu. 

Uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej 
nastąpiło 8 listopada 2019 we Wręczycy Wiel-

kiej przy tablicy umieszczonej przed OSP 

Wręczyca Wielka, a zakończyło się w Trus-

kolasach uroczystym odsłonięciem obelisku 

– tablicy pamiątkowej poświęconej żołnie-
rzom Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” 

mjr. Mariana Szulca, w tym: I Batalionu 

27 Pułku Piechoty, 1 Baterii 7 Pułku Arty-

lerii Lekkiej, 41 Kompanii Kolarzy oraz 

Straży Granicznej, walczących 1 września 

1939 roku w obronie ojczyzny przed nie-
miecką agresją w 80. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej. W uroczystości uczestni-

czyła m.in. Marianna Chuda, córka strz. 

Bronisława Kały, żołnierza I batalionu 

27 PP, który zaginął, a jak się później oka-

zało najprawdopodobniej poległ 1 września 
1939 roku pod Wręczycą Wielką. 

28 lutego 2020 roku, w ramach obcho-

dów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, w Borze Zapilskim odsłonięto 

kolejną tablicę, poświęconą Stanisławowi 
Lisieckiemu „Jaguarowi” oraz podległym mu 

żołnierzom z Oddziału Partyzanckiego SOS 

Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który 

w  latach 1945–1946 prowadził działania 

partyzanckie i dywersyjne m.in. na terenie 

obecnej Gminy Wręczyca Wielka. Uroczys-
tości zakończyły się w kościele pw. św. Jó-

zefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej 

uroczystym wręczeniem rodzinie „Jaguara” 

aktu pośmiertnego mianowania ppor. Sta-

nisława Lisieckiego na stopień kapitana. 

 

Promocja ścieżki dydaktycznej  
w Gminnym Ośrodku Kultury  

we Wręczycy Wielkiej,  

fot. Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

W ramach kolejnego projektu pt. „Pamięć 

i tradycja”, zainicjowanego przez Stowarzy-
szenie WeWręczycy, przygotowano zbiór 

kart pracy do zajęć realizowanych w terenie 

z wykorzystaniem istniejącej ścieżki dydak-

tycznej. Towarzyszy im stosowna instrukcja 

dla nauczyciela, wskazówki dotyczące miejsc, 

na które warto zwrócić uwagę w sąsiedztwie 
danej tablicy oraz właściwe odpowiedzi do 

kart pracy. Pozwala to na przygotowanie się 

do zajęć w terenie i to nie tylko nauczy-

cielom historii, bez konieczności wcześniej-

szego odwiedzania poszczególnych przystan-
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ków. W pracach nad przygotowaniem ma-

teriałów dydaktycznych wzięli udział nau-

czyciele ze szkół z terenu Gminy Wręczyca 

Wielka. Konsultację merytoryczną zapewnił 
Adam Kurus z IPN i Stowarzyszenia Histo-

rycznego Reduta Częstochowa, natomiast 

pozytywną opinię metodyczną wydał Regio-

nalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie. Materiały zostały 

wydrukowane w dobrej jakości, co pozwala 
na ich powielanie. 

W marcu 2021 roku w Gminnym Ośrod-

ku Kultury we Wręczycy Wielkiej odbyła się 

promocja ścieżki dydaktycznej połączona 

z prezentacją efektów projektu „Pamięć i Tra-
dycja”. Wśród gości uczestniczących w wy-

darzeniu znaleźli się m.in. Ryszard Stefa-

niak – Zastępca Prezydenta Miasta Często-

chowy, Zdzisława Kall – Wicestarosta Po-

wiatu Kłobuckiego, Alicja Janowska – Dy-

rektor Częstochowskiej Delegatury Śląskie-
go Kuratorium Oświaty, Rafał Piotrowski  

– Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

Częstochowy, Iwona Sadek – Sekretarz Nad-

leśnictwa Kłobuck. Przedstawiciele szkół 

z terenu gminy oraz instytucji z terenu po-

wiatu otrzymali komplet materiałów.  

Ze ścieżki dydaktycznej można skorzys-

tać także wirtualnie. Gminny Ośrodek Kul-
tury we Wręczycy Wielkiej umieścił bowiem 

na swojej stronie interaktywną mapę po-

zwalającą na zapoznanie się z treścią wszyst-

kich tablic, a także karty pracy do pobrania 

w formacie pdf (https://gokwreczycawiel-

ka.pl/2021/03/09/miejsca-pamieci-naro-
dowej-na-terenie-gminy-wreczyca-wielka/). 

Ścieżka dydaktyczna „Miejsca Pamięci Na-

rodowej na Terenie Gminy Wręczyca Wielka” 

wraz z obudową dydaktyczną to ciekawa 

inicjatywa edukacyjna o walorach poznaw-
czych i wychowawczych pozwalająca nau-

czycielom na łączenie nauczania historii 

oraz wychowania patriotycznego dzieci i mło-

dzieży z emocjami towarzyszącymi wędrów-

kom i odkrywaniu nowych miejsc, czasem 

nawet w najbliższej okolicy. To ciekawa al-
ternatywa dla tradycyjnych lekcji. 

Ludmiła Pilecka 

 

 

 

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA 
 
ks. dr Błażej Małolepszy 
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie 

„NIEWIDZIALNY  PLECAK”

EKSPERYMENT 

Pewien nauczyciel, w trudnej i zróżnico-

wanej pod względem wychowawczym klasie, 

postanowił przeprowadzić eksperyment. Po-
prosił swoich uczniów o to, żeby anonimowo 

wypisali na karteczkach swoje trudne do-

świadczania ostatniego tygodnia, a następ-

nie zachęcił ich, by wrzucili je do umiesz-

czonego na środku sali plecaka. Dokładnie 
wymieszał jego zawartość i w atmosferze 

wzajemnego zaufania oraz życzliwości zaczął 

wyjmować jedną kartkę po drugiej, czytając 

głośno treść wpisów. Podopieczni z wielką 

uwagą wsłuchiwali się w głos nauczyciela. 

Wynik wychowawczego doświadczania prze-
rósł jego najśmielsze oczekiwania. Wśród 

uczniowskich wpisów znajdowały się prob-

lemy różnego kalibru: śmierć kogoś z rodzi-

ny, choroba mamy, finansowe kłopoty rodzi-

ców, zawiedziona miłość, zdrada przyjaciela, 

poczucie bezradności, jedynka z matema-
tyki, brak wiary w siebie i akceptacji wśród 

rówieśników itp.  

WNIOSKI 

Na podstawie doświadczenia nauczyciel 

wysnuł trafny wniosek, że jego uczniowie 
spotykają się w swoim codziennym życiu 

z różnymi problemami, różnej rangi, które 

często przerastają ich siły. Dodatkowo zau-

ważył też, że często pozostają oni ze swoim 

emocjonalnym balastem zupełnie sami. 

Brak akceptacji w środowisku rówieśni-
czym, rodzinne kłopoty czy innego rodzaju 



 Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (123) 2022 77 

problemy osobiste, zabierają ze sobą do 

szkoły. W pogadance z uczniami zwrócił 

uwagę na to, że każdy z nich nosi swój „nie-

widzialny plecak” pełen przeróżnych emocji 
i czasem trudnych doświadczeń, który ciąży 

nie mniej niż ten fizyczny, wypełniony pod-

ręcznikami i szkolnymi przyborami. Uwraż-

liwił też uczniów, by nie oceniali się zbyt 

pochopnie, ponieważ „niewidzialny plecak” 

może mieć czasem wielkie rozmiary i sporą 
wagę. Na koniec zachęcił ich do wzajemnego 

szacunku, wrażliwości oraz wyrozumiałości 

względem siebie, bo każdy nosi ciężary, któ-

rych nie widać i o których nie wiemy.  

WIDZIEĆ 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest 

dążenie do wszechstronnego rozwoju ucz-

nia. Dlatego w ideę szkoły, oprócz realizacji 

zadań edukacyjnych, wpisuje się nie mniej 

istotne zadanie wychowawcze. Stanowi ono 

nieodłączny element etosu edukacji. Szkoła 
wszakże uczy i wychowuje.  

Wśród różnych obszarów jej działalności 

znajduje się również pilna potrzeba kształ-

towania odpowiednich postaw z uwzględnie-

niem dobra osobistego ucznia oraz jego roz-
woju w różnych wymiarach egzystencji. Ho-

listyczna koncepcja osoby domaga się od 

pracy wychowawców, nauczycieli oraz peda-

gogów szkolnych nowego spojrzenia na ca-

łość doświadczenia życiowego swoich pod-

opiecznych. Redukcja ucznia jedynie do 
osiągnięć edukacyjnych stoi w sprzeczności 

z założeniami systemowymi szkolnictwa 

i przynosi poważną szkodę nie tylko kon-

kretnej jednostce, ale całemu systemowi. 

Praca nauczyciela nie powinna, i nie może, 
ograniczać się jedynie do przekazu i egzek-

wowania wiedzy. Domaga się ona integral-

nego spojrzenia na osobę oraz potrzeby ucz-

nia z uwzględnieniem różnych okoliczności 

jego życia osobistego, które ewidentnie wpły-

wają na możliwości absorpcji wiedzy i efek-
tywność uczenia się.  

ROZUMIEĆ 

W istotę pracy nauczyciela wpisana jest 

niejako rola wrażliwego obserwatora, który 

powinien dostrzegać „w całości” swoich pod-
opiecznych: ich kompetencje, możliwości, 

zdolności, ale także problemy – nie tylko te 

związane z wymaganiami przedmiotowymi. 

Warsztat pedagogicznej pracy winien być 

wyposażony w narzędzie mądrej czułości, 

dzięki któremu w optymalny i adekwatny 
sposób będzie potrafił ocenić pracę ucznia, 

mając na uwadze ów „niewidzialny plecak”, 

balast doświadczeń i emocji, z którymi mło-

dy człowiek przychodzi do szkoły i z którymi 

podejmuje próbę realizacji zadań eduka-
cyjnych. Wszakże to „czułość jest głębokim 

przejęciem się drugim bytem, jego kruchoś-

cią, niepowtarzalnością, jego nieodpornością 

na cierpienie i działanie czasu. Czułość 

dostrzega między nami więzi, podobieństwa 

i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, 
które ukazuje świat jako żywy, żyjący, po-

wiązany ze sobą, współpracujący i od siebie 

współzależny”1. Te genialne słowa Olgi To-

karczuk, pochodzące z jej noblowskiego prze-

mówienia, także dla pracy nauczyciela sta-
nowią istotną wskazówkę, wkładając jedno-

cześnie w jego ręce klucz do właściwego ro-

zeznania indywidualnych sytuacji swoich 

podopiecznych.  

Nie tylko literatura, ale również środo-

wisko szkole potrzebuje wzajemnej czułości, 
zwłaszcza w obecnym czasie gwałtownych 

przemian kulturowych, postępu technicz-

nego oraz różnorakich przeobrażeń doko-

nujących się w wielu obszarach codziennego 

życia. Wrażliwość, empatia, otwartość, zro-
zumienie i właśnie czułość pozwalają na 

dostrzeżenie tego, co niewidzialne i jeszcze 

niepoznane. To one tworzą klimat poczucia 

bezpieczeństwa i sprzyjają budowaniu dob-

rych relacji uczeń – nauczyciel. Jedynie 

w środowisku wzajemnej życzliwości i zro-
zumienia proces edukacyjny będzie skutecz-

ny i zoptymalizowany, a nauczyciel wypełni 

swoją misję należycie.  

DZIAŁAĆ 

W jednym ze swoich przemówień papież 
Franciszek zwracał uwagę, że „w szkole waż-

ne jest na pewno nauczanie, kompetentne 

i na wysokim poziomie. Ważne są również 

relacje międzyludzkie, które z naszej strony 

powinny mieć postać otwarcia i życzliwości 

względem wszystkich bez wyjątku”2. Tak więc 
po pierwsze nawiązywanie relacji z uczniem, 

wchodzenie w jego świat, podejmowanie 

prób zrozumienia jego aktualnego położenia 

stanowi pilne wyzwanie, przed którym stoi 

współczesna szkoła. Należy więc zadbać o to, 
żeby środowisko szkole, a zwłaszcza prze-

strzeń godzin wychowawczych i lekcyjnych 

uczynić obszarem czułej obserwacji ucznia. 

Szkoła, w całym swym strukturalnym zróż-

nicowaniu, powinna stawać się miejscem 

wzajemnego zaufania i budzenia wrażliwoś-
ci. Zwłaszcza w czasie pandemicznej rze-

czywistości, która rodzi niepokój i poczucie 
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destabilizacji emocjonalnej, wpływając na 

powiększenie się „niewidzialnego plecaka” 

uczniów.   

Po drugie: należy zadbać także o kon-
dycję psychiczną nauczycieli, którzy również 

przychodzą do szkoły z balastem swoich 

trudnych życiowych doświadczeń i które 

również wpływają na jakość ich pracy oraz 

realizowanie przez nich celów wychowaw-

czych.  

Po trzecie: trzeba uwrażliwiać uczniów, 

by także w relacjach koleżeńskich stosowali 

zasadę czułości, tolerancji i wzajemnego 

szacunku wobec siebie nawzajem. Należy 

rozwijać w nich nie tylko poczucie odpowie-
dzialności za siebie, ale również za innych, 

a  co za tym idzie zachęcać do stosowania 

zasady pomocniczości.  

Wypracowanie nowego modelu relacji, 

z uwzględnieniem „niewidzialnych plecaków”, 

z pewnością przyczyni się do poprawy ja-
kości stosunków szkolnych w różnych wy-

miarach, wzmocni wychowanków psycholo-

gicznie, wprowadzi klimat zaufania i po-

czucia bezpieczeństwa tak niezbędny do 

prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. 
W dalszej perspektywie pomoże on także 

zrealizować wychowawcze i edukacyjne za-

dania szkoły. Uczeń świadomy wsparcia 

i  zrozumiany pracuje bowiem efektywnie 

i  twórczo. Rozwija swoje kompetencje oraz 

motywację.  

W.J. Crocker zauważył: „Jeśli [szkoła] to 

nie jest miejsce, w którym łzy są zrozu-

miane, dokąd pójdę, żeby płakać? Jeśli to 

nie jest miejsce, w którym mój duch dos-

tanie skrzydeł, dokąd pójdę, aby polecieć? 
Jeśli to nie jest miejsce, gdzie dostanę 

odpowiedź na moje pytania, dokąd pójdę, 

aby jej poszukać? Jeśli to nie jest miejsce, 

w którym moje uczucia będą usłyszane, do-

kąd pójdę, żeby mówić? Jeśli to nie jest 

miejsce, w którym zostanę zaakceptowany 
takim, jaki jestem, dokąd mogę pójść, żeby 

być? Jeśli to nie jest miejsce, w którym 

spróbuję nauki i dorastania, gdzie mogę być 

właśnie mną?”3. Do integralnego rozwoju 

ucznia konieczne jest, by stworzyć mu – na 
ile to możliwe – dobre warunki pracy. Dla-

tego właśnie środowisko szkolne powinno 

stawać się przestrzenią zrozumienia i wza-

jemnej wrażliwości, otwartości i szacunku.  

APLIKACJA 

Pedagogiczny model czułości należy urze-
czywistniać przede wszystkim w osobistej 

relacji z uczniem. Indywidualne podeście do 

podopiecznych, życzliwa rozmowa, budzenie 

poczucia wsparcia i zrozumienia są podsta-

wowym instrumentem skutecznych działań 
pedagogicznych. Uwzględniają one „niewi-

dzialny plecak” wychowanków. Nie potrzeba 

tworzyć specjalnych programów, by okazać 

uczniowi odrobinę zrozumienia i zapewnić 

go o swoim wsparciu. Budowanie emocjo-

nalnych więzi jest o wiele skuteczniejsze niż 
wdrażanie innowacji czy przeprowadzenie 

pogadanek na lekcjach wychowawczych. 

Wszystko to będzie skutecznym narzędziem 

o tyle, o ile nauczyciel stanie się dla ucznia 

autorytetem. Staje się nim nie tylko wów-
czas, gdy jest ekspertem w nauczanej przez 

siebie dyscyplinie, bryluje kompetencjami 

i wszechstronną wiedzą, a wyniki jego nau-

czania plasują się wysoko ponad średnią 

w zestawieniach statystycznych, ale wtedy, 

gdy jest prawdziwym wzorem człowieczeń-
stwa i budzi zaufanie.  

Jednak, jak trafnie stwierdził K. Czar-

nota, polski pisarz i scenarzysta: „(…) bycie 

autorytetem wcale nie jest takie proste. 

Trzeba czasu, cierpliwości, oddania. Trzeba 
wysłuchać, zrozumieć, poradzić. A przede 

wszystkim coś sobą reprezentować”4. Stąd, 

w pracy pedagoga, istnieje nieustanny 

imperatyw pracy nad sobą, a także ciągłego 

samorozwoju nie tylko w wymiarze kompe-

tencji pedagogicznych, ale także w kwestii 
kompetencji wychowawczych.  

W środowisku szkolnym potrzebujmy za-

tem więcej zrozumienia, głębszego spojrze-

nia na siebie i narzędzia czułości, by czynić 

wymiary misji pedagoga bardziej ludzkimi, 
a proces edukacyjny uczynić twórczym i efek-

tywnym. Ponieważ wiedza pochodzi także 

z tego, co czujemy, a więc z bezpośredniego 

doświadczenia o charakterze intelektualno- 

-emocjonalnym5, dlatego czas poświęcony 

na indywidualną rozmowę z uczniem, oka-
zywana sobie wzajemnie cierpliwość i od-

danie na pewno nie pozostaną bezowocne. 

Dobre relacje między nauczycielami i ucz-

niami stanowią tajemnicę sukcesu udanego 

nauczania. Tylko wówczas, gdy w relacjach 
panuje duch zachęty i współpracy, a ludzie 

wierzą w siebie i mogą rozwijać swoje po-

tencjały, aktywowane zostają systemy moty-

wacji, które odgrywają ogromną i niezastą-

pioną rolę w procesach uczenia się.  

ks. dr Błażej Małolepszy 
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1 O. Tokarczuk, „Czuły narrator” – Wykład nob-

lowski, [w:] https://www.rp.pl/kultura/ 
art956101-czuly-narrator-pelny-tekst-
noblowskiego-wykladu-olgi-tokarczuk, 
[dostęp 23.04.2022]. 

2 Papież Franciszek, Przemówienie podczas au-

diencji dla włoskiego związku nauczycieli 
katolickich, [w:] https://przemyska.pl/2015/ 
03/17/papiez-franciszek-do-nauczycieli, 
[dostęp 23.04. 2022]. 

3 W.J. Crocker, Miejsce ludzi, [w:] https://stre-
fa-wsparcia.pl/misja/, [dostęp 24.02.2022]. 

4 K. Czarnota, Niosąca radość, Poznań 2003, s. 89. 
5 J. Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków 

1993, s. 162. 
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Anita Herok 
Krystyna Michalik 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 

„MUZYCZNA  PODRÓŻ  

W  RYTMIE  CZTERECH  PÓR  ROKU” 

PROGRAM  ZAJĘĆ  DLA  DZIECI   I   MŁODZIEŻY  

Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ   INTELEKTUALNĄ  

W  STOPNIU   GŁĘBOKIM  

WSTĘP: 

Muzyka obecna jest w życiu każdego z nas. 

Muzyka to forma komunikacji, która po-

zwala na uzewnętrznienie ludzkich przeżyć 
i  emocji. Stwarza możliwość oddziaływania 

na człowieka, jego ciało, umysł i ducha. 

Wpływa na rozwój świadomości własnego 

ciała, koncentrację i pamięć. Pobudza ciało, 

wyzwala spontaniczność, mobilizuje do pra-
cy w pogodnym nastroju. Zajęcia z wyko-
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rzystaniem muzyki, rytmu, melodii i śpiewu 

pobudzają do aktywności wszystkie dzieci, 

nawet te z dużymi ograniczeniami rucho-

wymi i umysłowymi. Muzyka z jednej strony 
pobudza dzieci apatyczne i bierne, a z dru-

giej potrafi uspokoić dzieci nadmiernie 

aktywne i agresywne. Zajęcia muzyczne da-

ją odprężenie, są źródłem przyjemnych do-

znań, a przede wszystkim pomagają nawią-

zać tak ważny kontakt z drugim człowie-
kiem.  

Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

z głęboką niepełnosprawnością intelektu-

alną, rozwijanie zainteresowania otoczeniem 
oraz rozwijanie samodzielności w funkcjo-

nowaniu w życiu codziennym. Nasze do-

świadczenie w pracy z osobami niepełno-

sprawnymi wskazuje na to, że najefektyw-

niejsze są te metody i działania peda-

gogiczne, które oddziałują bodźcami na 
wiele zmysłów ucznia – wielokierunkowo. 

Poznawanie wielozmysłowe najlepiej spraw-

dza się podczas działania i zdobywania 

praktycznych doświadczeń. Dlatego chcąc 

wyjść naprzeciw potrzebom naszych 
uczniów, staramy się aranżować tak zajęcia, 

by poczuli się bezpiecznie, ale również ich 

emocje miały ujście. Tym sposobem odkry-

łyśmy dobroczynny wpływ różnorodnej ak-

tywności muzycznej, gdzie uczniowie mają 

możliwość „odebrania” muzyki za pomocą 
gestów, ruchu, inscenizacji, zabawy czy gry 

na instrumentach.  

 
Źródło: https://tiny.pl/98tjp, [dostęp 20.04.2022]. 

Dlatego też główną metodą w proponowa-

nym programie będzie szeroko rozumiana 

aktywność muzyczna, a w szczególności za-

bawy muzyczno-ruchowe, gdyż muzyka oraz 

aktywność przez nią wywoływana jest formą 

zajęć najbardziej lubianą przez naszych 

wychowanków. Muzyka pozwala doświad-
czyć doznań, które w sposób pozaintelek-

tualny docierają do serca i duszy. Zachęca 

do podejmowania działań, których bez mu-

zyki osoba niepełnosprawna nigdy nie od-

ważyłaby się przejawiać. Zajęcia te zaspo-

kajają potrzebę zabawy, tak ważną w życiu 
każdego dziecka, a niekiedy dają możliwość 

„wyżycia się”, wyładowania w pozytywny 

sposób negatywnych emocji. Jest to meto-

da, przy pomocy której można tworzyć sy-

tuacje dostarczające sposobności, do zaspo-
kajania potrzeb psychicznych osób z głębo-

ką niepełnosprawnością intelektualną. 

Dlatego też postanowiłyśmy przez dotych-

czasowe działania wzbogacić nasze zajęcia 

o tak wspaniałą i wszechstronnie wpływającą 

na rozwój osób niepełnosprawnych metodę. 

W ramach innowacji uczniowie zostali 

objęci wielowymiarowym oddziaływaniem 

mającym na celu niwelowanie ograniczeń 

wynikających z ich niepełnosprawności oraz 

jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby 
mogli go w miarę swoich możliwości wy-

korzystać do poprawy funkcjonowania w gru-

pie rówieśniczej i w ich środowisku. Wynika 

to z potrzeby szeroko rozumianej rewalidacji 

tej grupy uczniów. W programie innowacji 

uwzględniłyśmy potrzeby poznawcze ucz-
niów, ich możliwości psychoruchowe, wro-

dzony potencjał i aktywność twórczą. Dzięki 

podejmowanym działaniom utrwalane były 

u wychowanków określone wiadomości, po-

trzebne im w grupie wychowawczej, w in-
nych placówkach, a także w dalszym życiu.  

Program zajęć muzycznych dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu głębokim powstał z myślą o uatrakcyj-

nieniu zajęć. Aktywność muzyczną zastoso-

wałyśmy w celu wspierania procesu rewa-
lidacji uczniów, z którymi pracujemy na co 

dzień, stosując różnorodny materiał mu-

zyczny i dostosowując go do ich możliwości 

rozwojowych. Program ten stanowi rozsze-

rzenie naszych działań wspomagających 
uczniów niepełnosprawnych w stopniu głę-

bokim oraz jest wskazówką dla tych, którzy 

w przyszłości zmierzą się z tego rodzaju 

niepełnosprawnością. Mamy nadzieję, że prog-

ram ten pozwoli uzyskać oczekiwane efekty 

i będzie mógł być kontynuowany w pracy 
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 

intelektualną w przyszłości.  
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TYTUŁ: 

„Muzyczna podróż w rytmie czterech pór 

roku” – program zajęć dla dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu głębokim. 

ETAP KSZTAŁCENIA: 

Zajęcia w ramach innowacji przeznaczo-

ne są dla uczniów Zespołu Placówek Szkol-

no-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cie-

szynie organizowane w ramach zajęć zespo-
łowych rewalidacyjno-wychowawczych dla 

dzieci i młodzieży z głęboką niepełnospraw-

nością intelektualną. 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: 

Zajęcia w ramach innowacji organizo-
wane były podczas zajęć rewalidacyjno-wy-

chowawczych, raz w tygodniu, trwały jedną 

jednostkę lekcyjną (60 minut) i obejmowały 

dwie grupy rewalidacyjno-wychowawcze.  

MIEJSCE: 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Stru-
mieniu gdzie organizowane są zajęcia re-

walidacyjno-wychowawcze dla dzieci i mło-

dzieży z głęboką niepełnosprawnością inte-

lektualną.  

CELE I ZAŁOŻENIA: 

Najważniejszym celem innowacji jest 

wspomaganie i ukierunkowanie wszech-

stronnego rozwoju dzieci i młodzieży z głę-

boką niepełnosprawnością intelektualną 
zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi 

oraz wrodzonym potencjałem.  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● podniesienie jakości pracy szkoły i zwięk-
szenie efektywności rewalidacji uczniów 

z głęboką niepełnosprawnością intelektu-

alną, 

● rozwijanie i doskonalenie sprawności psy-

chomotorycznej, 

● wyrabianie orientacji w schemacie włas-

nego ciała i przestrzeni, 

● usprawnianie koordynacji ruchowej, wzro-

kowo-ruchowej, ruchowo-słuchowej, 

● likwidacja zaburzeń sensorycznych, 

● poprawa czucia własnego ciała i rozwi-

janie umiejętności kontroli nad własnymi 
ruchami, 

● doskonalenie umiejętności naśladownic-

twa, prezentowania określonych ruchów 

i czynności, 

● nabywanie umiejętności podejmowania 

proponowanych działań samodzielnie, z po-

mocą dorosłego i we współpracy z innym 

uczniem, 

● usprawnienie umiejętności samoobsługo-

wych, 

● rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pa-

mięci sensorycznej, wydłużenie koncen-

tracji uwagi, 

● kształtowanie umiejętności porozumienia 
się z otoczeniem, 

● wzbudzanie zainteresowania otaczającym 

środowiskiem, 

● odreagowywanie negatywnych emocji, uzys-

kanie stanu relaksu organizmu, 

● pobudzanie do aktywności uczniów bier-

nych i pasywnych, mobilizowanie do po-

dejmowania aktywności, 

● stwarzanie atmosfery umożliwiającej róż-
norodną aktywność uczniów, 

● możliwość przeżycia poczucia sprawstwa, 

● redukowanie i wygaszanie stanów lęko-

wych, niepokoju i agresji u uczniów nad-

pobudliwych, 

● wdrażanie i nauka respektowania usta-

lonych reguł. 

OPIS DZIAŁANIA: 

Innowacja obejmowała dwie grupy rewa-

lidacyjno-wychowawcze: grupa „B” i grupa 

„D”. Do grup tych uczęszcza łącznie 8 ucz-
niów w wieku od 6–18 lat ze zdiagnozowaną 

niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu głębokim sprzężoną z różnymi defi-

cytami rozwojowymi, z zaburzeniami psy-

chicznymi i fizycznymi rozwijającymi się 
równolegle obok upośledzenia umysłowego, 

np. z epilepsją, z zespołem wrodzonych za-

burzeń rozwojowych OUN, z zaburzeniami 

emocjonalnymi, z cechami autyzmu. Wy-

chowankowie uczestniczyli w zajęciach gru-

powych z zakresu aktywności muzycznej 
z  udziałem osób dorosłych w relacji 1/2. 

Zajęcia te uwzględniały możliwości uczniów 

i poziom ich rozwoju. Dzięki tej formie pracy 

podopieczni mieli możliwość obserwacji po-

czynań swoich kolegów, naśladowania ich, 
wykonywania wspólnych zadań. Jednocześ-

nie poprzez obecność osób dorosłych pod-

opieczni mieli zapewnione poczucie bezpie-

czeństwa, wsparcia, prowadzenia w dzia-

łaniu, możliwość korekty wykonywanych za-

dań oraz szanse pokonywania trudności we 
własnym tempie. W proponowanym przez 

nas programie rola osoby dorosłej polegała 
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na wspomaganiu ruchu podopiecznego, któ-

ry inicjuje prowadzący, „podtrzymywaniu” 

samodzielnej aktywności uczniów, a także 

na biernym kierowaniu dzieckiem, jeśli 
samo nie jest w stanie tego ruchu wykonać. 

Zajęcia z grupą planowane były na 60 mi-

nut, ale czas ich trwania mógł być skracany 

lub wydłużany w zależności od możliwości 

psychoruchowych i percepcyjnych wycho-

wanków w danym dniu.  

FORMA ZAJĘĆ: 

Zajęcia realizowane były ze wszystkimi 

uczniami w grupie. Miały więc formę pracy 

grupowej jednolitej. Przekazywane treści 

kierowane do wszystkich uczniów są zgodne 
z założeniami programu. Biorąc jednak pod 

uwagę specyfikę grupy, specjalne potrzeby 

podopiecznych pewne elementy zajęć wyma-

gają indywidualizacji w celu zapewnienia 

uczniom komfortu pracy i możliwie najlep-

szego aktywnego udziału. 

METODY: 

Dobór metod był zgodny z zasadami pe-

dagogiki specjalnej i pozwolił wychowankom 

na aktywny udział w zajęciach. Główny na-

cisk położono na zaangażowanie wielu zmy-
słów – wzroku, słuchu, dotyku, smaku, czu-

cia głębokiego, pobudzenie wrodzonej goto-

wości do ruchu oraz na osiągnięcie choćby 

najdrobniejszego sukcesu, co ma duże zna-

czenie psychologiczne dla osób z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną. Podczas 
zajęć stosowane były następujące metody 

pracy: 

● poglądowe: pokaz, obserwacja kierowana 

i spontaniczna, 

● słowne: polecenia, instruktaż, opis, 

● działań praktycznych: 

– stymulacja polisensoryczna,  

– elementy pedagogiki zabawy, 

– elementy muzykoterapii, 

– elementy metody mobilnej rekreacji 

muzycznej, 

– gra i muzykowanie na instrumentach, 

– zabawy muzyczno-ruchowe i stymula-

cyjne, 

– zabawy inscenizacyjne i z rekwizytem, 

– metody oparte o kontakt z ciałem, 

– metody oparte na naśladownictwie, 

– metoda Felicji Affolter – aktywności 

wspomagane, 

– samodzielne doświadczenia poprzez 

spontaniczną działalność uczniów, 

– elementy integracji sensorycznej, 

– metody relaksacyjne, 

– wzmocnienia pozytywne. 

MOTYWACJA DO OPRACOWANIA  

I WDROŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: 

Zrozumieć świat dziecka z głęboką nie-

pełnosprawnością intelektualną jest nie-

zwykle trudno. Często nie starcza nam wy-
obraźni, aby zrozumieć ten bardzo złożony 

i odległy od naszych doświadczeń sposób 

istnienia i funkcjonowania. Wielu nauczy-

cieli, stając po raz pierwszy przed takim 

uczniem, doświadcza uczucia kompletnej 
bezradności wynikającej z niemożliwości zna-

lezienia jakiegokolwiek wspólnego obszaru 

komunikacji i tym samym zrozumienia jego 

potrzeb i oczekiwań. Nie rozumiejąc takiego 

dziecka, nie można mu pomóc. Dziecko 

z głęboką niepełnosprawnością intelektual-
ną potrzebuje wielostronnej stymulacji za-

równo w celu rozwijania sfer zaburzonych, 

jak i podtrzymywania oraz wzbogacania 

tych umiejętności, które już udało mu się 

opanować. Powszechnie wiadomo, że muzy-
ka ma bardzo duży wpływ na psychikę każ-

dego człowieka i właściwie chyba nie ma 

takiej osoby, która powiedziałaby, że nie 

lubi muzyki. Każdy z nas ją lubi, różnimy 

się jedynie w zakresie doboru repertuaru, 

którego słuchamy. Jak już wcześniej wspom-
niano muzyka uwrażliwia, uspokaja, daje 

możliwość „wyżycia się”, a zatem wyłado-

wania w pozytywny sposób negatywnych 

emocji, które często towarzyszą niepełno-

sprawności intelektualnej.  

W programie innowacji pedagogicznej 

chciałyśmy przedstawić jak ważnym ogni-

wem w wychowaniu i rewalidacji dzieci 

z głęboką niepełnosprawnością intelektual-

ną jest szeroko rozumiana aktywność mu-

zyczna. Różnorodność form aktywności, 
jakimi dysponuje muzyka (śpiew, rytmiczna 

recytacja, gra na instrumentach, ruch przy 

muzyce, tworzenie muzyki, słuchanie mu-

zyki) sprawia, że pełni ona wyjątkową rolę 

w profilaktyce, terapii rewalidacji i naucza-
niu. Zdajemy sobie sprawę, iż wczesne zau-

ważenie potrzeb rozwojowych naszych ucz-

niów i umiejętne wyjście im naprzeciw, poz-

wala jak najskuteczniej wspierać ich rozwój, 

ukierunkować go, a jednocześnie dać po-

czucie satysfakcji i sprawstwa. Na podsta-
wie własnych obserwacji stwierdzamy u na-

szych podopiecznych wiele zaburzeń w sfe-
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rze komunikacji, rozwoju poznawczego, ru-

chowego, emocjonalnego i społecznego.  

Program został stworzony po to, by po-

móc uczniom w szeroko rozumianym roz-
woju, aktywizacji, komunikacji z otocze-

niem, pokonywaniu barier edukacyjnych 

i stereotypów. Chcemy usprawnić funkcjo-

nowanie naszych wychowanków poprzez 

oddziaływanie na ich zdrowe i uszkodzone 

sfery, zmysły przez co będą sprawniejsi nie 
tylko psychoruchowo, ale również będą le-

piej funkcjonować w grupie. Uczniowie mają 

możliwość zdobywania wiedzy i umiejętnoś-

ci głównie poprzez zajęcia praktyczne oparte 

na ruchu. Przez to mogą doświadczyć prze-
życia sukcesu na miarę swoich możliwości. 

Zajęcia muzyczno-ruchowe wzmacniają u na-

szych wychowanków zdolność koncentracji 

uwagi, reagowania na sygnały muzyczne, 

twórczego działania, budzą wiarę we własne 

siły, stwarzają możliwość współdziałania 
i  współpracy w grupie. Usprawniają pod 

względem motoryki dużej i małej, koor-

dynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej, 

przyczyniają się do poprawy kontaktu spo-

łecznego, zwiększają poczucie bezpieczeń-
stwa, kształtują zdolność wyrażania emocji 

i  uczuć w sposób społecznie aprobowany. 

Program innowacji umożliwia realizację wie-

lu zaleceń zawartych w orzeczeniach Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej i w in-

dywidualnych programach rewalidacyjno-wy-
chowawczych każdego ucznia.   

Z naszych doświadczeń wynika, iż dzieci 

i młodzież z głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną bardzo często są apatyczne 

i nie przejawiają zainteresowania żadną for-
mą działalności. Pozostawione same sobie 

potrafią przez dłuższy czas przesiadywać 

w jednej pozycji, w jednym miejscu, nie wy-

kazując zainteresowania otaczającą rzeczy-

wistością, a zwłaszcza podjęciem próby spon-

tanicznego działania. Jeśli zaistnieje jakaś 
forma działania, jest ona albo krótkotrwała, 

albo zmierza w kierunku zniszczenia przed-

miotu bądź zrobienia krzywdy sobie lub in-

nej osobie. W naszej pracy muzyka jest nie-

jednokrotnie pierwszym sposobem nawiąza-
nia kontaktu z uczniem. Muzyka w sposób 

dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje 

napięcia, pobudza do działania, do skupie-

nia uwagi, skłania do wzruszeń. Muzyka  

– w odróżnieniu od innych rodzajów sztuki – 

trafia do człowieka bez konieczności 
przeprowadzania analizy intelektualnej jej 

treści. Potwierdza to obserwacja naszych 

uczniów z głęboką niepełnosprawnością  

– którzy w sposób wyraźny, często bardzo 

żywo reagują na muzykę, bardzo chętnie 

uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicz-

nych. Można zaobserwować u nich duże za-
angażowanie i radość. Wyraża to ich mimi-

ka, pobudzenie ruchowe, wzmożone napię-

cie mięśniowe. Dzieci, zwykle apatyczne, 

pod wpływem muzyki przytupują, klaszczą, 

wykonują rytmiczne ruchy, czasami głośno 

się śmieją. Zajęcia z wykorzystaniem mu-
zyki wywierają pozytywny wpływ także na 

dzieci nadmiernie pobudliwe, często zmie-

niające formy aktywności, bardzo ruchliwe, 

a także agresywne i autoagresywne. Często 

pod wpływem odpowiednio dobranej muzyki 
dzieci te uspokajają się. Wspólne grupowe 

ćwiczenia pomagają pojedynczym dzieciom 

wyzbyć się uczucia odizolowania i nawiązać 

kontakt z drugim dzieckiem. Muzyka rów-

nież bardzo pomaga w uspołecznianiu dzieci 

z głęboką niepełnosprawnością, bowiem ła-
godzi pierwsze, a ułatwia kolejne kontakty 

z rówieśnikami, niweluje indywidualne, wy-

pływające z niepełnosprawności i zaburzeń 

zachowania reakcje, pomaga we współdzia-

łaniu. Wartość zabawy z muzyką polega 
również na wytwarzaniu pogodnego nastro-

ju, wyzwalaniu radości i uśmiechu oraz na 

ułatwianiu rozluźnienia mięśni i odprężenia 

psychicznego.  

Głównym celem naszych oddziaływań by-

ło motywowanie uczniów do aktywności po-
znawczej i ruchowej, ćwiczenie sprawności 

lokomocyjnej i manipulacyjnej, korekta nie-

prawidłowej postawy ciała, doskonalenie 

zmysłów, wyrabianie samodzielności i za-

radności, obniżenie niepokoju i lęku, nauka 
współdziałania w grupie. Dobroczynność 

terapeutyczna ruchowego odzwierciedlenia 

muzyki przejawiała się w radości towarzy-

szącej ćwiczeniom i zabawom, wyciszeniu 

natręctw ruchowych i obsesji myślowych, 

odreagowywaniu napięć, podwyższaniu sa-
mooceny, a wszystko to naszym zdaniem 

przyczyniało się do poprawy ogólnego samo-

poczucia oraz do zaspokojenia potrzeb psy-

chicznych naszych uczniów. 

Muzyka wydaje naszym uczniom „pole-
cenia”, których nie trzeba rozumieć drogą 

pojęciową. W czasie prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem piosenek, muzyki i ruchu 

możemy zaobserwować u uczniów duże za-

angażowanie i radość. Musimy tutaj zazna-

czyć, że potrzeba zgodności ruchu z muzyką 
jest tak duża, że uczniowie wskazujący 

skłonności do ruchów mimowolnych, nad-

pobudliwi czynią ogromne wysiłki, niejedno-
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krotnie uwieńczone powodzeniami w celu 

opanowania ruchów zbędnych tak, aby 

wiernie odtworzyć rytm muzyki. Eliminują 

wtedy wszystkie ruchy, które nie prowadzą 
do upragnionego celu. W ten sposób uczą 

się panować nad swoim ciałem. Z kolei ucz-

niowie, którzy zazwyczaj są bierni, na zaję-

ciach muzyczno-ruchowych w bardzo wi-

doczny sposób uaktywniają się. 

Zajęcia muzyczno-ruchowe w ramach in-
nowacji polegały na słuchaniu muzyki, ilu-

strowaniu jej ruchem lub umownym ryt-

mem, graniu na instrumentach. Poza za-

spokajaniem potrzeby zabawy w czasie zajęć 

realizowano także inne cele, takie jak po-
znawanie swojego ciała, poszczególnych jego 

części, mobilizowanie do wykonywania ru-

chów o charakterze celowym, uczenie się 

współdziałania w grupie, zwracania uwagi 

na rówieśników i na ich rolę w zabawie. 

Ogromny wpływ terapeutyczny miało na 
naszych zajęciach muzykowanie na instru-

mentach perkusyjnych. Uczniowie pozna-

wali różne dźwięki wydobywane przez proste 

instrumenty – te typowe i nietypowe. Wyko-

rzystywano również „naturalne instrumen-
ty”, takie jak: klaskanie, tupanie; ale za-

chęcanie również do posługiwania się tam-

burynami, kastanietami, bębenkami, grze-

chotkami i innymi instrumentami perku-

syjnymi. Nasi uczniowie (często przy pomo-

cy nauczyciela) potrafią wydobywać z nich 
dźwięk. To bardzo uatrakcyjnia zajęcia i za-

chęca do podejmowania aktywności, wydłu-

ża czas koncentracji uwagi. Oprócz instru-

mentów perkusyjnych w trakcie zajęć sto-

sowano nietypowe „instrumenty muzyczne” 
takie jak: „papierowe tuby”, „blaszanki”, 

„brząkałki”, „klekotki”, „tarki”, „kubanki”. 

Są to instrumenty proste zarówno w użyciu 

jak i w wykonaniu. Spełniają doskonale 

swoje zadanie jako element urozmaicający 

zajęcia muzyczne.  

Zajęcia w ramach innowacji podporząd-

kowane były tematyce związanej z daną 

porą roku i zjawiskami z nią kojarzonymi. 

Wzbogacone były zatem o elementy ilustru-

jące piosenki czy zabawy muzyczne, oddzia-
łujące na różne zmysły, często na zasadzie 

skojarzeń, na przykład, gdy śpiewaliśmy 

piosenkę o deszczu, to jednocześnie pryska-

my na uczniów kropelkami wody i chowamy 

się pod parasol, gdy o jesieni to rzucamy 

kolorowymi liśćmi, gdy o zimie to rzucamy 
papierowymi śnieżkami, gdy śpiewamy o po-

ciągu to siadamy jeden za drugim, tworząc 

„pociąg”. Ważne jest, aby w każdej zabawie 

nie zapomnieć o elementach inscenizacji. 

Dlatego w zabawach muzyczno-ruchowych 

stosowano różnorodne rekwizyty: począwszy 

od kolorowych bibuł, papierów, tkanin przez 
kolorowe baloniki, chusty aż po samodziel-

nie wykonane liczne emblematy na paty-

kach, zawieszki lub zakładane na głowę  

– obrazujące aktualną „rolę” ucznia, w którą 

przyjdzie mu się „wcielić” podczas zajęć. 

Wszystkie propozycje muzyczne dostosowa-
ne były „pod” ucznia, do jego możliwości. 

Był to też nierzadko ruch w pozycji siedzą-

cej a nawet leżącej. Każde zajęcia kończyły 

się chwilą odpoczynku, polegającą na słu-

chaniu utworów muzycznych o charakterze 
relaksacyjnym. Relaksacja muzyczna jest 

czasem wyciszenia i odprężenia, a jedno-

cześnie pozytywnie wpływa na organizm 

i regenerację sił. 

Działania podejmowane podczas realiza-

cji programu będą miały wpływ na wszyst-
kie poziomy funkcjonowania dziecka z głę-

boką niepełnosprawnością intelektualną: 

sferę emocjonalną, intelektualną i rozwoju 

społecznego. Uczniowie zyskują poprzez za-

jęcia muzyczne wrażliwość kreowania nowej 
rzeczywistości, pozwalając nabrać dystansu 

wobec własnej sytuacji i w określony sposób 

kontrolować świat. Wychowankowie poprzez 

udział w zajęciach mogą wyzbyć się różnych 

lęków, odczuwają zadowolenie i ulgę. Zaba-

wy muzyczne wpływają na rozwój procesów 
poznawczych, takich jak: spostrzeganie, 

wyobraźnia, uwaga, pamięć. Korzystnie bę-

dą oddziaływać na rozwój autoorientacji 

i orientacji przestrzennej. Zachowanie współ-

działania pomiędzy uczniami i podporząd-
kowanie się ustalonym regułom wpłynie na 

proces ich uspołecznienia a wspólne reali-

zowanie zadań będzie uświadamiać ucznio-

wi jego obecność wśród innych, a zarazem 

budować pozytywne więzi między członkami 

grupy. 

Podsumowując, głównym motywem do opra-

cowania i wdrożenia programu było wspie-

ranie i ukierunkowanie rozwoju uczniów pod-

czas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

wyrabianie samodzielności i zaradności na 
miarę ich możliwości oraz poprawę funkcjo-

nowania społeczno-emocjonalnego. Uczest-

nicząc w zajęciach, uczniowie z głęboką nie-

pełnosprawnością mają większą szansę, aby 

przekroczyć swoje deficyty i zaburzenia, 

pokazać swoje potrzeby, oddalić wszystko 
co nieprzyjemne i osiągnąć rzadko dostępny 

na co dzień sukces.  
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Muzyka ma nieoceniony, pozytywny wpływ 

na przebieg pracy z dziećmi z głęboką nie-

pełnosprawnością intelektualną. Zajęcia przy 

muzyce pobudzają i podporządkowują reak-
cje, ożywiają emocjonalnie, wnoszą element 

nadziei, zainteresowania, wzbogacają środki 

ekspresji, wpływają terapeutycznie na wszyst-

kie funkcje psychiczne i na motorykę. Pod-

noszą wiarę dzieci we własne siły, dają sa-

tysfakcję, są bodźcem do dalszych wysił-
ków. Pod wpływem muzyki wyzwala się 

u dziecka spontaniczne zainteresowanie, ra-

dość, odprężenie i uspokojenie. Muzyka wzbo-

gaca życie uczuciowe i umożliwia poznanie 

osobowości dziecka. Dzięki jej psychotera-
peutycznemu działaniu dziecko staje się nie 

tylko lepsze i szlachetniejsze, lecz również 

szczęśliwsze. 

WYNIKI/UZYSKANE EFEKTY: 

Efektem wprowadzonej na zajęciach in-

nowacji jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć 
z uczniami, ale przede wszystkim stworze-

nie im możliwości lepszego wszechstronnego 

rozwoju psychoruchowego poprzez muzykę, 

ruch i taniec. Zajęcia muzyczno-ruchowe 

uczniów wzmacniają umiejętność koncen-
trowania uwagi, reagowania na sygnały mu-

zyczne, budzą wiarę we własne siły, stwa-

rzają możliwość współdziałania i współpracy 

w grupie. Wszystkie zajęcia muzyczno-ru-

chowe usprawnią uczniów pod względem 

motoryki dużej i małej, koordynacji wzro-
kowo-ruchowej i słuchowej, przyczyniają się 

do poprawy kontaktu społecznego, zwię-

kszają poczucie bezpieczeństwa, uczą wyra-

żania emocji i uczuć w sposób społecznie ap-

robowany. Po zakończeniu innowacji uczeń: 

● właściwie porusza się w przestrzeni; zmniej-

sza lęk przed poruszaniem się w prze-

strzeni, 

● zyskuje lepszą kontrolę nad własnymi 
ruchami – większą precyzję i celowość 

ruchów, 

● poprawia koordynację ruchową, wzroko-

wo-ruchową i ruchowo-słuchową, 

● zwiększa samodzielną aktywność rucho-

wą, 

● zwiększa własną inicjatywę do sponta-

nicznych działań, 

● potrafi wydłużyć koncentrację uwagi nad 
zadaniem, 

● czerpie radość z własnej aktywności, 

● nawiązuje właściwe relacje społeczne, 

● poprawia własną samoocenę oraz pozy-

tywny obraz samego siebie, 

● potrafi współpracować w grupie rówieśni-

czej, 

● osiąga sukces na miarę swoich możli-

wości, 

● osiąga radość i odprężenie w trakcie za-

baw przy muzyce,  

● doskonali werbalne i niewerbalne wyra-

żanie swoich odczuć i emocji.  

Zdajemy sobie sprawę, że w pracy z ucz-

niem najciężej niepełnosprawnym intelek-

tualnie istnieją pewne szanse na dostar-
czenie doświadczeń zmieniających jakość 

jego życia. Oczywiście, nie zawsze sukces 

jest osiągalny, ale zadawalające jest również 

zapobieżenie dalszej degradacji mózgu. Jeśli 

nawet nie nabywa on nowych umiejętności, 

zajęcia nie są bezcelowe. Humanitarny as-
pekt pracy jest bardzo ważny: dziecko ma 

więcej momentów radości czerpania z bycia 

razem z drugim człowiekiem, a o tę podsta-

wową ludzką radość w jego świecie jest tak 

niebywale trudno. Dlatego prowadząc za-
jęcia z dzieckiem z głęboką niepełnospraw-

nością intelektualną czy to w sensie edu-

kacyjnym, czy rewalidacyjnym obok uzys-

kiwania zamierzonych efektów, pozytyw-

nych oddziaływań i reakcji, najważniejszym 

miernikiem ich powodzenia jest przede 
wszystkim jego uśmiech. 

Anita Herok 

Krystyna Michalik 
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Katarzyna Patrzykont 
ekspert ds. edukacji włączającej 

SCWEW w Częstochowie 

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie 

INKLUZJA  NASZYMI  OCZAMI 

arządzeniem Prezydenta Miasta Czę-

stochowy z dnia 27.08.2021 r., w Zes-

pole Szkół Specjalnych nr 23 im. Ja-
nusza Korczaka w Częstochowie zostało po-

wołane Specjalistyczne Centrum Wsparcia 

Edukacji Włączającej. Powołanie SCWEW 

jest związane z realizacją przez Gminę Mias-

to Częstochowa projektu grantowego „Pilo-
tażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych 

Centrów Wspierających Edukację Włącza-

jącą (SCWEW)” w ramach „Programu Ope-

racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II osi 

priorytetowej.  

 
Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji. Działania 

2.10. Wysoka jakość systemu oświaty”. 

Ogólnym celem podejmowanych w ramach 

projektu działań jest podniesienie jakości 

edukacji dla wszystkich, a w szerszej 
perspektywie − budowanie zasad społe-

czeństwa włączającego. 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edu-

kację Włączającą w Częstochowie swoim 

wsparciem objęło: Miejskie Przedszkole nr 13 
im. Krecika w Częstochowie, Zespół Szkol-

no-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie (Szko-

łę Podstawową nr 40), Szkołę Podstawową 

nr 21 im. ks. S. Konarskiego w Częstocho-

wie, VIII Liceum Ogólnokształcące Samo-
rządowe w Częstochowie, Zespół Szkół Tech-

nicznych w Częstochowie (Technikum nr 12 

im. Jana Pawła II oraz Branżową Szkołę 

I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II), Zespół 

Szkół Zawodowych im. J. Kochanowskiego 

w Częstochowie (Technikum nr 2 oraz Bran-
żową Szkołę I Stopnia nr 1). 

Głównym zadaniem SCWEW jest dzia-

łalność szkoleniowo-doradcza, oferowanie 

wsparcia w obrębie zdiagnozowanych wcześ-

niej obszarów. Wyłonienie tych obszarów 
nastąpiło na podstawie diagnozy wstępnej 

oraz pogłębionej, przygotowanej i przepro-

wadzonej przez zespół SCWEW.  

W diagnozie uwzględnione zostały wska-

zane w „Modelu funkcjonowania Specjalis-

tycznych Centrów Wspierających Edukację 
Włączającą (SCWEW)” obszary, tj. 

● edukacja włączająca, inkluzja,  

● rozpoznawanie potrzeb i możliwości ucz-

nia ze zróżnicowanymi potrzebami edu-

kacyjnymi,  

Z 
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● metodyka pracy szkoły włączającej,  

● kompetencje kadry w zakresie opracowa-
nia procedur, niezbędnej dokumentacji 

oraz prowadzenia działań interwencyj-

nych, wynikających z zaistniałych sy-

tuacji. 

Zebrany materiał nie tylko pozwolił do-

określić obszary wsparcia, ale również stał 
się początkiem głębszej refleksji. Ta reflek-

sja dotyczyła przede wszystkim samego ro-

zumienia idei edukacji włączającej.  

Uzyskane od respondentów informacje 

stały się podstawą przygotowania wspólnego 
plakatu – „chmury skojarzeń” na temat 

edukacji włączającej. Plakat został umiesz-

czony na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 23 w Częstochowie, w za-

kładce „SCWEW”.  

 
Chmura skojarzeń na temat  

edukacji włączającej 

Nauczyciele wiedzą, na czym polega edu-

kacja włączająca i jak jest ona realizowana 
w przedszkolu czy szkole. Celem podejmo-

wanych przez nich działań jest dziś przede 

wszystkim dbałość o jej wysoką jakość. 

Uczestnictwo, podmiotowość, personali-

zacja, harmonizowanie, zrozumienie, akcep-

tacja, integracja i wsparcie to ważne ele-
menty tworzące klimat edukacji włączającej. 

Uczestnictwo wiąże się przede wszystkim 

z tworzeniem warunków przynależności 

wszystkich uczniów do społeczności szkol-

nej, klasowej i rówieśniczej. Przynależność 

powinna się przejawiać w kontaktach oso-
bistych, koleżeńskich i przyjacielskich. To, 

że dzieci sprawne i niepełnosprawne uczęsz-

czają do tej samej placówki, razem bawią 

się i wykonują wspólne zadania, sprzyja 

pojawianiu się głębszych relacji. Trzeba jed-
nak zachować szczególną czujność, bo może 

zdarzyć się również taka sytuacja, że dziec-

ko z niepełnosprawnością pozostaje na ubo-

czu, nie uczestniczy w życiu rówieśników. 

Może być tak, że choć fizycznie wszyscy są 

razem, biorą udział we wspólnych zajęciach, 

to brakuje w tym spontaniczności i zaanga-

żowania w budowanie bliższych więzi.  

Myśląc o podnoszeniu jakości edukacji 
włączającej trzeba o tym pamiętać i wspie-

rać dzieci/uczniów w budowaniu relacji, 

a im wcześniej zwrócimy na to uwagę, tym 

lepiej. Proces zbliżania się świata osób 

z niepełnosprawnością i osób sprawnych 

powinien rozpoczynać się od najwcześniej-
szych lat życia dziecka, bo niewątpliwie 

ważna jest tutaj częstotliwość kontaktów 

i ich intensywność. 

Nauczyciele wiedzą, że ucznia należy trak-

tować podmiotowo. Podmiotowość to dba-
łość o kształtowanie samodzielności, zapew-

nienie mu możliwości podejmowania de-

cyzji. Podmiotowość wiąże się z zaspoka-

janiem potrzeb każdego ucznia oraz z tym, 

że ma on wpływ na to, co dzieje się na 

lekcjach i w dostępny mu sposób dokonuje 
wyborów.  

Myśląc o jakości edukacji, warto zasta-

nowić się, czy na pewno pytamy uczniów 

o to, czego chcą się uczyć, co jest im po-

trzebne, co ich interesuje? Warto zastano-
wić się nad tym, czy racjonalnie dostoso-

wujemy program do ich możliwości i uwzględ-

niamy przy tym występujące trudności.  

Kolejny ważny element inkluzji to harmo-

nizowanie, czyli współgranie, unikanie nad-

miernej ingerencji. W kontekście edukacji 
włączającej zawsze warto podkreślać, że nie 

tylko brak stymulacji jest niekorzystny dla 

dziecka/ucznia, lecz także przeciążenie mo-

że zakłócić jego rozwój. Zatem myśląc o za-

chowaniu w edukacji pewnej harmonii, 
trzeba pamiętać o tym, by – po pierwsze  

– „pomagać” – tyle, ile jest to konieczne  

– ani mniej, ani więcej. Po drugie – nie 

zasypywać ucznia dodatkowymi zadaniami, 

nie obciążać czasochłonnymi pracami do-

mowymi, w sytuacji gdy wiemy, że wolniej 
pracuje, że wkłada w pracę znacznie więcej 

wysiłku niż jego rówieśnicy. To oczywiście 

wiąże się z  umiejętnościami nauczyciela, 

który nie dość, że sprawuje pieczę nad 

przebiegiem procesów edukacyjnych, to jed-
nocześnie akceptując dziecko/ucznia, czu-

wa nad przebiegiem procesów rewalida-

cyjnych czy terapeutycznych. 

Akceptacja, to najogólniej uznanie cze-

goś, potwierdzenie, pogodzenie się z czymś, 

często z czymś, czego nie można zmienić. 
Można powiedzieć, że jeśli „coś” akcep-

tujemy, to znaczy, że wcześniej to pozna-
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liśmy. W edukacji włączającej chodzi o to, 

by wejść w świat dziecka/ucznia, próbując 

zrozumieć jego postrzeganie rzeczywistości 

a  nierzadko i postępowanie. Zachowanie 
każdego człowieka zawsze ma przyczynę. 

Nic nie dzieje się „w próżni”, bez powodu. 

W pracy z uczniami zadaniem nauczyciela 

jest dotarcie do tego, co powoduje, że uczeń 

przejawia takie a nie inne reakcje w okreś-

lonych sytuacjach, że nie wykonuje poleceń, 
że brakuje mu szeroko rozumianej – mo-

tywacji do pracy czy nauki. Zrozumienie 

zawsze jest łatwiejsze, jeśli najpierw dobrze 

rozpozna się sytuację dziecka. W warun-

kach szkolnych najczęściej mówimy tu o dob-
rze przeprowadzonej diagnozie. 

Właściwie od tego warto byłoby zacząć 

rozważania na temat edukacji włączającej.  

Diagnoza ogólnego i edukacyjnego rozwo-

ju ucznia powinna być podstawą jego 

kształcenia. 

Właściwie przeprowadzona diagnoza pe-

dagogiczna warunkuje pełne wykorzystanie 

sił rozwojowych każdego dziecka. Na pod-

stawie diagnozy pedagogicznej nauczyciel 

może poznać mocne strony ucznia i tak 
dostosowywać wymagania edukacyjne, aby 

zapewnić mu sukces. Nie ma dzieci, które 

rozumują źle. Rozumują kategoriami, jakie 

są dostępne na ich poziomie rozwoju. 

W edukacji włączającej ważne jest to, by 

nauczyciel dopasował to czego i jak dziecko 
się uczy do jego możliwości i potrzeb. To jest 

zasadnicze wyzwanie dla nauczyciela, szcze-

gólnie gdy pracuje z uczniami o zróżnico-

wanych potrzebach edukacyjnych. Na ogół 

nauczyciele zdają sobie z tego sprawę i po-
dejmują wysiłki, by dobrze określić możli-

wości uczniów, co w praktyce wcale nie jest 

łatwe. Nie jest łatwe, ale też nie może być 

jedynym elementem diagnozy pedagogicz-

nej.  

Pracując z dziećmi/uczniami z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami, należy tak-

że, a właściwie w pierwszej kolejności, wziąć 

pod uwagę bariery tkwiące w środowisku.  

Niepełnosprawność nie odnosi się wy-

łącznie do zaburzeń funkcji i struktur ciała 
ludzkiego, ale do ograniczenia aktywności 

oraz ograniczenia uczestniczenia, co znaczy, 

że ważne są tu czynniki środowiskowe i oso-

bowe oraz zachodzące między nimi zależ-

ności.  

W inkluzji chodzi o to, żeby każde dziec-
ko miało równe prawo korzystania z edu-

kacji, dlatego konieczne jest optymalne do-

stosowanie warunków organizacji kształce-

nia. Ważne jest zniesienie utrudnień fizycz-

nych, zaopatrzenie dzieci w sprzęt specja-

listyczny czy odpowiednie środki dydaktycz-
ne. Ważne jest zapewnienie przestrzeni wol-

nej od bodźców rozpraszających.  

To w połączeniu ze zniesieniem barier 

społecznych, mentalnych – o których wspom-

niano wcześniej, warunkuje autentyczne 

„włączenie” wszystkich uczniów, ich zinteg-
rowanie się. 

 Integracja wiąże się z pokonywaniem 

ograniczeń, barier, trudności. Integracja to 

poszukiwanie najlepszych rozwiązań i me-

tod skutecznego wzmacniania rozwoju ucz-
nia. To proces tworzenia się całości z części, 

inaczej scalanie. W edukacji włączającej 

zawsze chodzi o to, by eksponować wszyst-

ko co łączy, a nie to co dzieli. Tu nie ma 

miejsca na pozorne czy okazjonalne działa-

nia, choć czasem niewątpliwie potrzebne 
jest wsparcie.  

Wsparcie może mieć różny charakter. 

W kontekście edukacji włączającej, najważ-

niejsze jest wsparcie naturalne pochodzące 

od osób z najbliższego otoczenia (rodziców, 
nauczycieli, wychowawców) oraz wsparcie 

oparte na relacjach rówieśniczych, koleżeń-

skich i przyjacielskich. Wspieranie osób 

z niepełnosprawnością, to przede wszystkim 

oferowanie im czasu i dostosowywanie za-

dań do ich potrzeb i możliwości. Wspieranie 
łączy się z powstrzymywaniem każdej ak-

tywności, każdego działania, które wywołuje 

stres lub napięcie. To przyjęcie zasady, że 

pomoc jest potrzebna w niezbędnym, in-

dywidualnym dla każdego dziecka/ucznia 
zakresie, a najlepsi wspierający to tacy, 

których nie widać. 

Na edukację włączającą patrzymy dziś 

z optymizmem. Ten optymizm wiąże się 

z wiarą, że można skutecznie wspierać ucz-

nia objętego kształceniem specjalnym i zmie-
niać stereotypy i postawy społeczne wobec 

niego. W odniesieniu do uczniów sprawnych 

wartością jest niewątpliwie większe zrozu-

mienie i akceptacja indywidualnych różnic 

i różnorodności oraz szacunek dla wszyst-
kich ludzi. Dla uczniów z niepełnospraw-

nością, dobrodziejstwem jest to, że dzięki 

wdrożeniu edukacji włączającej, nie są „wy-

rywani” ze swoich środowisk, nie są nara-

żeni na rozłąkę z rodzicami (szczególnie, gdy 

w okolicy nie ma szkoły specjalnej), reali-
zują obowiązek szkolny w najbliższym sobie 

otoczeniu. 
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Ogólnie, w polskim systemie oświatowym 

kształcenie specjalne może odbywać się 

w placówkach specjalnych, integracyjnych 

oraz ogólnodostępnych. Podstawą organi-
zacji kształcenia specjalnego w każdym przy-

padku jest orzeczenie o potrzebie kształce-

nia specjalnego wydane przez publiczną po-

radnię psychologiczno-pedagogiczną. W orze-

czeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

zespół orzekający wskazuje m.in. wszystkie 
możliwe formy kształcenia specjalnego, 

poczynając od najkorzystniejszej dla dziecka 
lub ucznia (Rozporządzenie MEN z dnia 
7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opi-
nii wydawanych przez zespoły orzekające 

działające w publicznych poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych, DZ.U. 2017, 
poz. 1743). O tym czy dziecko z niepełno-

sprawnością uczy się w szkole ogólnodos-

tępnej, integracyjnej czy specjalnej zawsze 

decydują jego rodzice bądź opiekunowie 

prawni. Która forma kształcenia jest naj-
lepsza? Najlepszą jest ta, która zapewnia 

odpowiednią jakość kształcenia konkret-

nemu dziecku/uczniowi, a to można okreś-

lić tylko w każdym, indywidualnym przy-

padku. 

Zespół SCWEW stanowią nauczyciele, 

specjaliści na co dzień związani ze szkołą 

specjalną. Każdego dnia dbamy o to, by nasi 

uczniowie mieli zapewnione „szyte na mia-

rę” wsparcie, by byli jak najlepiej przygo-

towani do dorosłego, samodzielnego życia. 
Mamy ogromne doświadczenie w pracy z ucz-

niami o zróżnicowanych potrzebach eduka-

cyjnych. Tym doświadczeniem zawsze chęt-

nie dzieliliśmy się z nauczycielami szkół 

ogólnodostępnych oraz z rodzicami dzie-
ci/uczniów ze SPE. Dzieliliśmy się, bo dla 

nas ważne było i jest każde dziecko/uczeń 

z niepełnosprawnością.  

Przystępując do projektu, wyrażamy prze-

konanie, że dziś wszyscy powinniśmy dążyć 

do budowania systemu zróżnicowanej edu-
kacji dla wszystkich. Sytemu, w którym szko-

ły i oddziały specjalne oraz szkoły i oddziały 

integracyjne czy ogólnodostępne, traktowa-

ne będą jako wzajemnie uzupełniające się. 

Krótko mówiąc, wiemy, że edukacja zróż-
nicowana dla wszystkich może mieć wiele 

imion, ale ważne jest, by w tej różnorod-

ności umożliwiać realizowanie potrzeb edu-

kacyjnych wszystkim uczniom zgodnie z ich 

potrzebami. Wspierając szkoły ogólnodos-
tępne zawsze kierowaliśmy się i kierujemy 

myśleniem, że chodzi o zapewnienie każde-

mu dziecku tego, co dla niego właściwe. 

Placówkom, z którymi współpracujemy 

w ramach projektu, oferujemy: 

● wysoko wykwalifikowaną kadrę gotową 
wspierać nauczycieli, współpracować z ni-

mi w poszukiwaniu najbardziej optymal-

nych, nowatorskich, efektywnych metod 

pracy z dziećmi/młodzieżą ze zróżnico-

wanymi potrzebami edukacyjnymi,  

● współpracę ze specjalistami i ekspertami 

zewnętrznymi, do których nie tylko nau-

czyciele, ale i rodzice w różnych spra-

wach związanych z dzieckiem będą mogli 

się zwrócić. Będą się do nich mogli zwró-

cić także sami uczniowie,  

● możliwość wypożyczenia sprzętu specja-

listycznego, różnego rodzaju oprzyrządo-

wania, pomocy z których, w miarę po-

trzeb będą mogli korzystać uczniowie. 

Przedszkole i szkoły, z którymi jesteśmy 
w projekcie mają swoje doświadczenie w pra-

cy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych. Wszyscy jesteśmy jednak 

zgodni, że jeśli istnieje możliwość, by zrobić 

coś lepiej – zawsze warto spróbować. 

Katarzyna Patrzykont 
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Marek Muc 
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen W. Sikorskiego w Częstochowie 

AUTORSKI  PROGRAM  ZAJĘĆ  

KOŁA   MODELARSKIEGO  

ZAŁOŻENIA INNOWACJI: 

Modelarstwo jako hobby może być do-

brym przykładem rozwijania uzdolnień ma-

nualnych uczniów, bardzo potrzebnych i przy-
datnych w życiu codziennym. Jest to sposób 

na spędzenie wolnego czasu, rozwijanie za-

interesowań technicznych, precyzji i cierpli-

wości.  

 
Źródło: https://tiny.pl/98rcn, [dostęp 21.04.2022]. 

Zajęcia mają rozbudzać zainteresowanie 

przeszłością i pogłębiać wiedzę historyczną. 

Doskonalić zdolność pracy samodzielnej 
oraz pracy w grupie, rozwijać zdolności 

manualne i techniczne. Nawyki wypracowa-

ne w trakcie składania modeli mają szansę 

pozostać w pamięci dzieci na zawsze, po-

nieważ w modelarstwie popełnienie błędu 

powoduje konieczność powrotu do poprzed-
niej czynności i wprowadzenia ewentualnej 

korekty, a to może skutkować obniżeniem 

jakości efektu końcowego wykonania mode-

lu. Staranność, dokładność i precyzja pod-

czas tworzenia modeli i makiet jest niezbęd-
na, a cechy te są potrzebne do kształtowa-

nia charakteru młodego człowieka. Ponadto 

zajęcia mają zapoznawać z techniką woj-

skową ze szczególnym uwzględnieniem jej 

rozwoju, zastosowania bojowego w aspekcie 

wydarzeń historycznych.  

Uczniowie na zajęciach będą zajmowali 

się przygotowaniem modelu do budowy, po-

sługiwania się planami modelarskimi, lite-

raturą techniczną i historyczną, a także wy-

korzystywać nowe technologie w modelar-

stwie. W zależności od indywidualnych za-

interesowań i umiejętności uczestnicy koła 

sami będą decydować, jakie modele chcą 
budować: samoloty, czołgi, okręty czy ma-

kiety. 

Uczniowie będą zajmowali się planowa-

niem i organizacją własnego stanowiska pra-

cy, pracowali z wykorzystaniem różnych na-

rzędzi służących do obróbki ręcznej, uczyli 
się ekonomicznego wykorzystywania materia-

łów konstrukcyjnych, wzajemnie sobie poma-

gali podczas pracy, stosowali własne rozwią-

zania konstrukcyjne przy budowie modeli. 

Wykonane modele będą przygotowywane 
do malowania różnymi technikami (pędz-

lami lub z wykorzystaniem aerografu) i pod-

dane zabiegom konserwacyjnym w celu za-

gwarantowania trwałości wykonanej pracy.  

CELE OGÓLNE: 

● zainteresowanie młodzieży modelarstwem, 

jako fascynującym, uczącym cierpliwoś-

ci, wytrwałości sposobem spędzania wol-

nego czasu, 

● nauczenie konkretnej umiejętności – po-
sługiwania się narzędziami, planami mo-

delarskimi, monografiami, źródłami i opra-

cowaniami historycznymi wykorzystywa-

nymi podczas prac nad modelami, 

● zastosowanie nabytych umiejętności w prak-
tyce, 

● wykorzystanie ich umiejętności i zainte-

resowania technologią informatyczną do 

tworzenia tematycznych prezentacji i mo-

deli, 

● rozwój zainteresowań technicznych i his-
torycznych, 

● zainteresowanie rozwojem techniki wo-

jennej na przestrzeni wieków, 

● zapoznanie uczniów z osiągnięciami tech-

nicznymi na przestrzeni wieków, 
● rozwijanie zdolności manualnych i wyob-

raźni przestrzennej,  

● rozwój zainteresowań technicznych i his-

torycznych, 

● organizacja czasu wolnego uczniów, 

● kształtowanie zasad pomocy koleżeńskiej. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● pogłębianie zainteresowań technicznych 
uczniów w ramach spędzania wolnego 

czasu, 

● kreowanie cech charakteru (wytrwałości, 

cierpliwości, poczucia estetyki, odpowie-

dzialności, pracy w grupie), 

● kształtowanie uzdolnień manualnych ucz-
niów, 

● doskonalenie odczytywania rysunków po-

glądowych i opracowywanie procesów te-

chnologicznych, 

● kształcenie umiejętności praktycznego za-
stosowania narzędzi prostych, 

● doskonalenie umiejętności przestrzenne-

go i logicznego myślenia, 

● organizowanie stanowiska pracy, 

● stosowanie racjonalnego i ekonomiczne-

go wykorzystywania materiałów kon-
strukcyjnych oraz praktycznego wdraża-

nia zasad recyklingu, 

● realizowanie własnych rozwiązań kon-

strukcyjnych i technologicznych w proce-

sach wytwarzania. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA. UCZEŃ:  

● aktywnie i chętnie uczestniczy w zaję-

ciach,  
● określa podstawowe dane techniczne sa-

molotów, czołgów, okrętów i innych po-

jazdów: rozpiętość, długość, wysokość, 

masę własną, masę całkowitą, prędkość 

maksymalną, pułap, zasięg, 

● przedstawia krótki rys historyczny wy-

konywanego modelu, 

● przelicza skalę modelu na wymiar rze-

czywisty, 
● omawia cechy konstrukcyjne samolotów, 

czołgów, okrętów i innych pojazdów, 

● dokonuje doboru farb, sposobów malo-

wania, wykonuje barwy maskujące na 

modelach, 

● wprowadza własne rozwiązania konstruk-
cyjne do modelu (wykonanie elementów 

ruchomych), 

● dobiera właściwe materiały konstrukcyj-

ne i narzędzia, 

● eksponuje swoje osiągnięcia podczas wy-
stawy.  

METODY I FORMY PRACY: 
● praktyczne działania, 

● analiza danych konstrukcyjnych zawar-
tych w instrukcji, 

● przeliczenie skali zawartej w danych mo-

delu, 

● przygotowywanie elementów szkieletu do 

klejenia (obróbka wstępna modelu, do-

pasowanie elementów, piłowanie, szpach-

lowanie), 
● wykonanie elementów zwiększających es-

tetykę modelu (maszty, instalacja, wnę-

trze itp.), 

● renowacja zniszczonych modeli, 

● wykonywanie elementów makiety, 

● przygotowanie modelu do malowania, 
● lakierowanie modeli, 

● analiza wykonania elementów rucho-

mych, 

● wykonanie elementów ruchomych oraz 

zwiększających estetykę modelu (kabina 
umożliwiająca pokazanie wnętrza, wspor-

niki, koła, śmigła, statecznik pionowy, 

barwy maskujące itp.), 

● wykonanie śladów eksploatacji. 

REALIZOWANE TREŚCI: 

● ABC modelarstwa:  

– określenie rodzaju kolekcji (skala, ro-

dzaj, sposób przechowywania) – 1 godz., 

– wybranie modelu – 1 godz., 
– narzędzia stosowane przy budowie 

modelu i bezpieczne posługiwanie się 

nimi – 3 godz., 

– kleje, farby, pędzle stosowane w mo-

delarstwie – 2 godz., 

– zasady malowania modelu za pomocą 
pędzla – 3 godz., 

– malowanie modelu z wykorzystaniem 

aerografu – 2 godz., 

– przygotowanie modelu do malowania  

– 3 godz., 
– wykonanie na modelu śladów eksplo-

atacji – 2 godz., 

– zastosowanie efektu światłocienia w mo-

delarstwie – 2 godz., 

– dodatkowe materiały wykorzystywane 

w modelarstwie: drewno, elementy fo-
to trawione – 1 godz., 

– masy szpachlujące, żywica epoksydo-

wa, metal itp. – 1 godz.,  

– sposoby obróbki dodatkowych ma-

teriałów – 1 godz., 
– przygotowanie modelu do transportu  

– 1 godz. 

● Budowa modelu:  

– przygotowanie planów i dokumentacji 

umożliwiającej budowę modelu – 1 godz., 

– prace przygotowawcze nad modelem  
– 1 godz., 

– wycinanie detali z arkusza i ich dalsza 

obróbka – 1 godz.,  



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (123) 2022   92 

– sposoby klejenia modelu z uwzględ-

nieniem zachowania jego walorów es-

tetycznych – 2 godz., 

– ćwiczenia praktyczne w klejeniu mo-
deli – 3 godz., 

– szpachlowanie i szlifowanie różnych 

szpar i niedokładności – 1 godz., 

– zasady malowania modeli różnymi 

farbami – 1 godz., 

– do czego służył kamuflaż, rodzaje, za-
stosowanie sposoby malowania na mo-

delach – 1 godz., 

– waloryzacja modelu – 1 godz.,  

– sposoby wykonania elementów walo-

ryzacyjnych i śladów eksploatacji  
– 2 godz., 

– broń pancerna – 1 godz., 

– lotnictwo – 1 godz., 

– marynarka wojenna – 1 godz., 

– figury, umundurowanie i wyposażenie 

indywidualne żołnierza na przestrzeni 
wieków – 3 godz. 

● Pola bitew:  

– wykonywanie różnego rodzaju pod-

staw do modelu – 1 godz., 

– rzeźba terenu, roślinność itp., elemen-
ty niezbędne do wykonania dioramy  

– 1 godz., 

– budowa makiety – od czego zacząć  

– 1 godz., 

– kampanie wojenne, w których uczest-

niczyli Polacy na przestrzenni wieków 
– 1 godz. 

● Nowe technologie w modelarstwie. 

PRZEWIDYWANE EFEKTY. UCZEŃ: 
● rozwija własne pasje i zainteresowania, 

● bierze udział w konkursach,  

● osiąga lepsze wyniki w nauce z zakresu 

edukacji historycznej, 
● chętniej wypowiada się na forum publicz-

nym. 

EWALUACJA: 

W trakcie realizacji innowacji prowadzo-

na będzie dokumentacja fotograficzna prac 

wykonanych przez uczniów podczas zajęć. 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w for-

mie wystawy prac po zakończeniu innowacji 
pedagogicznej. Zestawienie zbiorcze wyni-

ków ewaluacji będzie dołączone do spra-

wozdania z jej przebiegu i efektów.  

Marek Muc 

 

 

 

 
Mirosława Gluza 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach 

ZNACZENIE  EDUKACJI  PRZYRODNICZEJ  

W  RESOCJALIZACJI  WYCHOWANKÓW 

MŁODZIEŻOWEGO  OŚRODKA 

WYCHOWAWCZEGO  W  HERBACH 

rzyroda, środowisko naturalne, eko-

logia mają duże znaczenie i wpływ na 

wiele dziedzin we współczesnym świe-
cie. Przyroda w szerokim znaczeniu to cało-

kształt świata organicznego i nieorganicz-

nego, natomiast w znaczeniu węższym, sto-

sowanym w ochronie przyrody: ogół żywych 

organizmów wraz z krajobrazem1. 

Człowiek potrzebuje kontaktu z tym, co 
żywe, naturalne. W przeciwnym razie cierpi 

z powodu stresu, zmęczenia lub innych do-

P 
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legliwości zarówno fizycznych, jak i psy-

chicznych. 

Obecnie edukacja przyrodnicza odgrywa 

istotną rolę w procesie edukacji dzieci i mło-
dzieży. Jej głównym celem jest kształcenie 

zdolności poznawczych uczniów, zapoznanie 

z przyrodą, budzenie wrażliwości wobec 

niej, kształtowanie dbałości o siebie i in-

nych oraz realizacja potrzeb. Edukacja przy-

rodnicza ma również duże znaczenie w re-
socjalizacji młodzieży. Wykorzystanie w jak 

największym stopniu bezpośredniego kon-

taktu z naturą umożliwi wychowankom 

znacznie lepsze funkcjonowanie w pow-

szechnie przyjętych i akceptowanych nor-
matywnie rolach życiowych, zawodowych, 

społecznych. Wpłynie także na ich wszech-

stronny i harmonijny rozwój. Mając na uwa-

dze wymienione korzyści, należy wyko-

rzystać wszelkie możliwości i potencjał przy-

rody jako przestrzeni wychowawczej. 

Edukacja przyrodnicza jest jednym z ele-

mentów procesu resocjalizacji młodzieży prze-

bywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-

wawczym w Herbach. 

 
Źródło: https://tiny.pl/92h98, [dostęp 5.04.2022]. 

Do celów mojej pracy jako wychowawcy 

jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 

związanych z ogrodnictwem. Zajęcia, które 

prowadzę, mają przede wszystkim pokazać 

ich uczestnikom ciekawe formy spędzania 
wolnego czasu. Ponadto służą one: 

● podniesieniu jakości i efektywności pro-

cesu resocjalizacji, 

● promowaniu i upowszechnianiu wiedzy 

o naturze, 

● uczeniu racjonalnego gospodarowania za-

sobami przyrody oraz korzystania z nich, 

● poznawaniu przyrody wszystkimi zmysła-

mi, 

● budowaniu bliskich relacji z przyrodą po-

przez doświadczanie, 

● kształtowaniu aksjologicznego paradyg-

matu przyrody (przyroda jako wartość). 

Co ważne, zajęcia odbywają się przez cały 

rok, a ich charakter zależy od pór roku, 

które determinują prace w ogrodzie. 

Wiosną wychowankowie pracują przede 
wszystkim nad przygotowaniem ogrodu do 

posadzenia pierwszych roślin. Prace pole-

gają przede wszystkim na spulchnianiu 

gleby oraz wyrywaniu chwastów. W tym 

czasie wsadzane są również pierwsze roś-
liny. Dzięki tym zadaniom wychowankowie 

mogą uczyć się pracy w zespole, dyscypliny 

oraz dobrej organizacji. 

Lato to czas, gdy praca wychowanków 

skupia się przede wszystkim na zbieraniu 

pierwszych plonów (sałata, rzodkiewka, szczy-
piorek, truskawki), plewieniu chwastów oraz 

na regularnym nawadnianiu. W tym celu 

zbierana jest deszczówka, dzięki czemu 

chłopcy uczestniczący w zajęciach widzą za-

leżność między postępowaniem człowieka 
a  stanem przyrody oraz korzyści płynące 

z różnych działań w środowisku. 

Jesienią prace podczas zajęć dotyczą 

głównie porządkowania. Wychowankowie gra-

bią liście, przesadzają rośliny do szklarni, 

ścinają łodygi. Ponadto przygotowują glebę 
pod przyszłoroczne uprawy. Dzięki zajęciom 

nie tylko obserwują i poznają zmiany za-

chodzące w przyrodzie, ale też uczą się no-

wych zajęć. 

Zimą wychowankowie przede wszystkim 
planują prace na kolejny sezon, a także 

wykonują tzw. zadania kontrolne. Należy 

pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu ro-

ślin przed wiatrem i mrozem. Konieczne jest 

też sprawdzenie osłon na krzewach i by-

linach, aby – w przypadku spadku tem-
peratury – nie zmarzły. Zima to czas, kiedy 

chłopcy zwracają szczególną uwagę na roś-

liny doniczkowe znajdujące się w placówce. 

Dzięki nim mają zapewniony stały kontakt 

z naturą. 

U wychowanków biorących udział w za-

jęciach można zaobserwować znaczną po-

prawę umiejętności radzenia sobie ze stre-

sem oraz większą motywację do działania. 

Dzięki obcowaniu z przyrodą znacznie 

rozwinął się u nich system zmysłów. Praca 
w ogrodzie sprzyja ponadto poprawie kon-

centracji oraz procesów myślowych i ope-

racyjnych. Aktywność ruchowa, zwłaszcza 
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ta na świeżym powietrzu, przyczynia się 

również do poprawy kondycji, wyelimino-

wania stresu i napięcia, co przekłada się na 

zmniejszenie agresji u wychowanków. 

Resocjalizacja poprzez edukację przy-

rodniczą, polegająca na zajęciach w ogrodzie 

jest nie tylko ciekawą formą spędzania 

wolnego czasu, ale przede wszystkim dosko-

nałą terapią. Trud włożony w prowadzenie 

zajęć przynosi wymierne korzyści, zwłaszcza 

gdy wychowawca wykształci odpowiednie 

postawy ekologiczne i zainspiruje do dal-

szego rozwijania pasji. 

Mirosława Gluza 

 

 

Przypisy: 

1 https://www.encyklopedialesna.pl/ 
haslo/przyroda/, dostęp [12.10.2021]. 

 
 
 
 
 
 
Marcin Maciążek 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach 

WĘDKARSTWO  JAKO  FORMA  RESOCJALIZACJI  

MŁODZIEŻY   NIEDOSTOSOWANEJ  SPOŁECZNIE 
Mówią, że wędkarstwo to sztuka cierpliwości… 

Edward Michael Grylls 

 

d 2014 r. w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Herbach odbywa-
ją się zajęcia wędkarskie skierowane 

do młodzieży niedostosowanej społecznie, 

a często również niepełnosprawnej intelek-

tualnie. Dzięki życzliwości Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Częstochowie ucz-
niowie naszej placówki mają możliwość ko-

rzystania z obiektów wodnych wyposażo-

nych w odpowiednie zaplecze, co pozwala 

na realizację tej formy resocjalizacji. Zostały 

nam udostępnione zbiorniki wodne w Bla-

chowni, Koszęcinie, Lublińcu, Lisowie, Had-
rze, a w trakcie obozów letnich także zbior-

nik wodny w Siamoszycach. W ramach pro-

cesu edukacji otrzymaliśmy czasopisma 

oraz atlas gatunków ryb występujących 

w polskich wodach. Zajęcia odbywają się 
przy współpracy koła turystyczno-kajako-

wego, którego koordynatorem w Młodzieżo-

wym Ośrodku Wychowawczym w Herbach 

jest Mariusz Owczarek, pasjonat wędkar-

stwa.  

Część osób trafiających do Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego w Herbach po-

siada już podstawową wiedzę z zakresu 

wędkarstwa. Dla niektórych ta forma re-

kreacji stanowi już swego rodzaju hobby, 

dla pozostałych jest czymś nowym, co 

wzbudza zaciekawienie. Jednak nawet ci, 

którzy już wcześniej przejawiali zaintereso-
wanie wędkarstwem, nie mieli możliwości, 

aby tę pasję rozwijać, głównie ze względu na 

środowisko, w jakim się wychowywali. Dla-

tego nadrzędnym celem zajęć jest spowo-

dowanie, aby wychowanek zrezygnował 
z przyswojonych do tej pory mechanizmów 

działania i poznał inne formy pracy czy za-

interesowania oraz wartości, których w trak-

cie socjalizacji nie miał możliwości poznać. 

Forma prowadzonych zajęć poza placówką 

w większym stopniu sprzyja lepszemu po-
znaniu wychowanka poprzez większe zaan-

gażowanie w pracę, wyższy poziom koncen-

tracji czy lepsze samopoczucie. 

Wśród uczestników zajęć największym 

zainteresowaniem cieszy się spinningowa 
metoda wędkarska. Wymaga ona ciągłego 

ruchu, aktywności fizycznej, przemieszcza-

nia się w poszukiwaniu drapieżnika. Metoda 

spławikowa pozwala zredukować stres, wy-

ciszyć się, zrelaksować i uspokoić. Uczy sa-

mokontroli, dyscypliny, cierpliwości. Daje 
również możliwość zawierania znajomości, 

poznawania nowych ludzi, których łączy 

jedna wspólna pasja – wędkarstwo. Zajęcia 

kształtują wśród wychowanków wrażliwość 

na piękno przyrody, uświadamiają zna-

O 



 Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (123) 2022 95 

czenie przyrody w życiu człowieka. Przyczy-

niają się do propagowania zarówno czyn-

nego, jak i ekologicznego stylu życia.  

 
Źródło: https://tiny.pl/92hw2, [dostęp 5.04.2022]. 

Realizacja działań w tym kierunku roz-

budza w uczestnikach zainteresowanie węd-

karskie, a także etykę wędkarską. Wycho-

wankowie poszerzają wiedzę z zakresu me-

tod połowu oraz sprzętu wędkarskiego. Spę-
dzając swój wolny czas na świeżym po-

wietrzu, uczą się przebywania w miejscach 

zieleni w myśl zasady: Zostaw miejsce ta-

kim, jakie zastałeś. W okresie zimowym 

prowadzone są spotkania w celu przekaza-
nia informacji teoretycznych. Zaintereso-

wani mogą skorzystać z czasopism, książek, 

a także filmów i innych zasobów dydak-

tycznych rozwijających ich zainteresowanie 

wędkarstwem. 

W dobie otaczającej nas elektroniki, a tak-
że w czasach wychodzenia z pandemii wy-

rabianie nawyków bezpośredniego kontaktu 

z przyrodą stało się jednym z istotnych 

celów w pracy z młodzieżą. Warto skupić się 

na stworzeniu młodym ludziom warunków 

do odkrywania, pobudzania i wzmacniania 
ich własnego potencjału. Gdy wychowan-

kowie poznają swoje mocne i słabe strony, 

będą odważnie dążyć do wspólnego – gru-

powego celu. Podczas aktywnego kontaktu 

z przyrodą zdobędą nie tylko wiedzę przy-
rodniczą, ale nauczą się również kreatyw-

ności, samodzielności i pracy w grupie. 

Jak wykazują ostatnie badania, okres 

izolacji spowodowany pandemią koronawi-

rusa negatywnie wpłynął na zdrowie 

psychiczne dzieci i młodzieży. Dlatego zaję-
cia wędkarskie mogą być jednym ze spo-

sobów radzenia sobie z narastającym niepo-

kojem, ciągłymi zmianami, silnym stresem. 

Brak aktywności fizycznej przyczynił się do 

nadwagi i otyłości. W dużym stopniu poma-
gają wychowankom przetrwać i uniknąć kon-

sekwencji trudnego dla wszystkich, a szcze-

gólnie młodych ludzi „okresu pocovidowe-

go”.  

Marcin Maciążek 

 

 

 

 
Paweł Chmielewski 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach 

MOJE  REFLEKSJE  Z  PRACY  

KOORDYNATORA  GRUPY  WYCHOWAWCZEJ  

W  MŁODZIEŻOWYM  OŚRODKU 

WYCHOWAWCZYM 

o Młodzieżowych Ośrodków Wycho-

wawczych trafia młodzież, która jest 
zagubiona, pełna zaburzeń i deficy-

tów, często na skutek problemów rodzin-

nych, niedostosowania społecznego, a także 

konfliktów z prawem. Problemy tych mło-

dych ludzi są wielorakie i aby mogli je po-
konać, potrzebują wsparcia ze strony spe-

cjalistów, doświadczonych pedagogów, psy-

chologów, wychowawców.  

D 
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Źródło: https://tiny.pl/98rdk, [dostęp 5.04.2022]. 

 Chłopcy, z którymi pracuję, gdyż jest to 

placówka męska, są różni. Wychowanek 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w  Herbach to najczęściej osoba ze stwier-
dzoną niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, ale może być to również 

chłopiec w normie intelektualnej, pocho-

dzący z rodziny niewydolnej wychowawczo 

lub pozbawiony rodziny, wychowywany 

przez tzw. „ulicę”. Wszystko to sprawia, że 
pracuję z dzieckiem, które pomimo młodego 

wieku boryka się z wieloma trudnymi do-

świadczeniami, które nie powinny być jego 

udziałem. Gwałtowność i upór z jakim broni 

on swych poglądów, wynika głównie z braku 
pewności siebie. Takie dziecko bardzo łatwo 

zranić nawet drobną uwagą, którą traktuje 

jako totalną krytykę i poniżenie, bowiem 

pod pozorami arogancji ukrywa wstyd.  

Jeśli ktoś pomyśli, że to łatwa praca, jest 

w błędzie. To zajęcie bardzo trudne i wyma-
gające ogromnego zaangażowania, a także 

specyficznych umiejętności i cech charak-

teru, które pomagają w nawiązaniu po-

zytywnej relacji z wychowankiem, aby ułat-

wić mu powrót do domu oraz dobry start 
w dorosłe życie.  

Jako koordynator grupy często staję przed 

dylematem, jaką decyzję, interwencję pod-

jąć. Co będzie dla wychowanka lepsze: oto-

czenie go parasolem ochronnym czy „pusz-

czenie na głęboką wodę”, obdarzenie bez-
względnym zaufaniem czy zachowanie dys-

tansu, dyskusja czy wydanie polecenia, 

prośba czy nakaz. Przy wyborze kieruję się 

doświadczeniem, wiedzą, intuicją. Nieraz 

zdarza się, że nie mam pewności, czy do-
konałem najlepszego wyboru. W tej pracy 

trudno jest wyjaśnić pojęcie błędu. W przy-

szłości decyzja, która na początku wyda-

wała się najlepsza z możliwych, może oka-

zać się niewłaściwa. Bywa też, że jest od-
wrotnie. W takich momentach pomaga prze-

de wszystkim znajomość wychowanka, jego 

psychiki, również wymiana informacji z in-

nymi wychowawcami. Uważam, że każdy 

człowiek jest niepowtarzalny, inaczej fun-

kcjonuje, pracuje i każdego należy trak-
tować indywidualnie. Ważne jest, by wycho-

wanek wiedział, że może liczyć na naszą 

pomoc w każdym momencie, zarówno w dob-

rym, jak i gorszym dniu, żeby czuł nasze 

wsparcie i obdarzał nas zaufaniem. 

Każdy nowy wychowanek w progach Mło-

dzieżowego Ośrodka Wychowawczego to oso-

ba, z którą nie można postępować sztam-

powo. Z moich doświadczeń wynika, że bar-

dzo ważny jest pierwszy, indywidualny kon-

takt, nazwanie uczuć, które towarzyszą chłop-
cu i uznanie ich za naturalne w tej sytuacji. 

Bardzo ważne jest również określenie ko-

rzyści, jakie płyną z pozostania w ośrodku: 

ukończenie szkoły, pomoc finansowa pań-

stwa po opuszczeniu placówki, spokój i bez-
pieczeństwo. Następnie dobrze jest w pros-

ty, zwięzły sposób opisać strukturę i sposób 

funkcjonowania ośrodka, grupy, a także 

prawa i obowiązki wychowanka. Na koniec 

zapytać o niejasności, wyjaśnić wątpliwości. 

Proszę też o zadawanie pytań bez uczucia 
wstydu. Kolejnym etapem jest poznanie 

chłopca z grupą. Dobrze, by odbyło się 

w obecności wychowawcy i żeby to wycho-

wawca wprowadził go w grupę. Trzeba zadbać 

o przestrzeń dla nowego chłopca: pokazać 
mu sypialnię, w której będzie spał, za- 

opatrzyć w niezbędne przybory toaletowe 

i  w  odzież w razie potrzeby. Wychowanek 

musi poczuć się bezpiecznie. Wychowawca 

koordynator powinienem stanowić dla niego 

wzorzec dorosłej osoby, który do tej pory był 
bardzo wypaczony, nieznany lub w ogóle go 

nie było. Wymaga to dużej uważności i og-

romnego doświadczenia ze strony koordy-

natora grupy.  

Grupa w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym to struktura bardzo skompliko-

wana. Wszyscy są w podobnym wieku, mają 

podobne doświadczenia, wszyscy są ucznia-

mi szkoły specjalnej, czyli powinni być po-

dobni, a może nawet tacy sami, a przecież 

tak nie jest. Każdy z nich jest indywi-
dualnością, każdy jest inny. I każdy wyma-

ga innego podejścia. 
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Wychowawca koordynator w MOW wy-

stępuje w różnych rolach. Jest nauczycie-

lem, czasem zastępuje rodzica, a często by-

wa również powiernikiem. Potrzeba dużo 
cierpliwości, zrozumienia i empatii, żeby 

sprostać zadaniu. W pracy z młodzieżą mają 

zastosowanie różne formy zajęć. Obserwując 

wychowanków podczas wykonywania zajęć, 

zauważam ich dużą ciekawość świata. 

Szczególnie widoczne jest to na obozach 
i wycieczkach. Pobyt poza ośrodkiem, często 

w odmiennych warunkach to szansa na 

sprawdzenie się, poczucie własnej siły 

i odkrycie swoich słabości. To miejsce, w któ-

rym można rywalizować, wykazać się, prze-
łamać swój strach przed ciemnością, wyso-

kością czy innością. Zdarza się, że chłopiec 

będący w ośrodku samotnikiem w nowym 

warunkach pokazuje się z nieznanej strony. 

Otwiera się, jest aktywny, ujawnia się jego 

duża sprawność fizyczna czy kreatywność. 
Poprawia się samoocena, zwiększa poczucie 

sprawczości. Chłopcy stają się pewniejsi 

siebie. Poznają, co znaczy zaufanie, solidar-

ność, uczą się radzenia sobie w sytuacjach 

ekstremalnych i współdziałania w grupie. 
Także inne formy pracy poza ośrodkiem, np. 

projekty, współpraca ze środowiskiem regio-

nalnym, różne spotkania pokazują wycho-

wankom świat edukacyjny, jakiego nie zna-

li, uczą funkcjonowania w nim, pomagają 

wejść dzięki takim formom w dorosłe życie. 
Są one bardzo cenne, bo doświadczenie dla 

chłopców jest dużo ważniejsze niż wiedza.  

Koordynator wychowawca to nie tylko wy-

chowawca, to także manager grupy. Powi-

nien posiadać cechy, które ułatwiają komu-

nikację, a tym samym wpływają na efek-
tywne wykonywanie poleceń. Dobra organi-

zacja oraz rozsądne i sprawiedliwe delego-

wanie zadań, brak stronniczości, charyzma 

to tylko niektóre cechy, które sprawiają, że 

wychowankowie będą cenić i szanować ko-

ordynatora grupy. Musi on jasno wyznaczać 
cele, dzięki czemu chłopcy mają motywację 

do działania. Jednocześnie każdy w grupie 

(koordynator, wychowawca i sami wycho-

wankowie) musi dbać o dobrą atmosferę, co 

przekłada się na owocną pracę. Nie byłoby 
jej bez współpracy z innymi wychowawcami 

i nauczycielami. Współdziałanie, wymiana 

informacji o wychowankach, wspólne usta-

lanie sposobów pracy z poszczególnymi chłop-

cami i przestrzeganie ustaleń to podstawy 

działania. Uważam, że tylko wtedy można 
w pełni, owocnie pracować na rzecz wycho-

wanka. Nie ma jednego przepisu na sukces 

w pracy z wychowankiem. Trzeba indywi-

dualnie wypracować drogę do każdego z nich, 

drogę która musi być zaplanowana i świa-
doma. Większość podejmowanych decyzji 

musi być oparta na doświadczeniu własnym 

i innych, na pozyskanej wiedzy na temat 

wychowanka, a także na intuicji. Konflikty 

same się nie rozwiązują, trzeba im stawiać 

czoło…  

Paweł Chmielewski 

 

 

 

KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 
 
Marek Żyłka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

BRANŻOWA   SZKOŁA 

I   STOPNIA  

–   KLASY  WIELOZAWODOWE  

ddział wielozawodowy umożliwia elas-
tyczne dostosowywanie kształcenia 

lokalnego rynku pracy i może być 

utworzony w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 

3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz za-
wodowe.  

Kształcenie ogólne jest wspólne dla wszyst-

kich uczniów uczących się różnych zawo-

dów (np. elektryk, piekarz, stolarz, kucharz, 

O 
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krawiec, fryzjer itp.), natomiast praktyczna 

nauka zawodu odbywa się u pracodawców, 

z którymi uczniowie zawarli umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego w zakre-
sie danego zawodu.  

Wiedzę teoretyczną uczniowie z przed-

miotów zawodowych zdobywają na turnu-

sach dokształcania teoretycznego dla dane-

go zawodu w wymiarze 34 godzin tygodnio-

wo przez okres 4 tygodni w każdej klasie.  

Zaletą systemu kształcenia w klasach 

wielozawodowych jest nauka zawodu w rze-

czywistych warunkach pracy i nawiązanie 

współpracy z potencjalnym pracodawcą. 

Utworzenie oddziału wielozawodowego 
umożliwiają akty prawne:  

● Art. 117 ust. 1a pkt. 2c Ustawy Prawo oświa-

towe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

ust. 2c. Turnusy dokształcania teoretycz-

nego młodocianych pracowników mogą 

być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowa-

dzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem 

szkół artystycznych – w zakresie zawo-

dów, w których kształcą oraz w zakresie 

innych zawodów przypisanych do branż, 
do których należą zawody, w których 

kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne centra kształ-

cenia zawodowego. 

● Art. 4 pkt 35c Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez tur-
nus dokształcania teoretycznego młodo-

cianych pracowników – należy przez to 

rozumieć formę kształcenia zawodowego 

teoretycznego młodocianych pracowników 

w zakresie zawodu nauczanego w branżo-
wej szkole I stopnia, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę progra-

mową kształcenia w tym zawodzie;  

● Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 

14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) od 
1 września 2019 r. Kurator oświaty ko-

ordynuje organizację dokształcania teo-

retycznego uczniów będących młodocia-

nymi pracownikami. 

● Art. 120a. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910 z późn. zm.). 

Obowiązki pracodawcy kierującego mło-

docianych na dokształcanie teoretyczne: 

– ust. 1. Pracodawca zatrudniający młodo-

cianych w celu przygotowania zawodowe-

go odbywanego w formie nauki zawodu, 

kierujący ich na dokształcanie teoretycz-

ne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 
191 zasady zatrudniania młodocianych 

§ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

– Kodeks pracy… 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w spra-

wie ramowych planów nauczania dla pub-
licznych szkół, a w szczególności Załącz-

nik nr 8 Ramowy plan nauczania dla 

Branżowej Szkoły I Stopnia, w tym Bran-

żowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla 

uczniów niepełnosprawnych, niedostoso-

wanych społecznie oraz zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym, przeznaczo-

ny dla uczniów będących absolwentami 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 Pkt 2. Uczniowie będący młodocianymi 

pracownikami, skierowani przez szkołę 
na turnus dokształcania teoretycznego 

w zakresie danego zawodu odbywają kształ-

cenie zawodowe teoretyczne przez okres 

4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 

34 godzin tygodniowo. 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach po-

zaszkolnych: 

§ 17.1. Turnus dokształcania teoretycz-

nego młodocianych pracowników, zwany 
dalej „turnusem”, organizuje się dla mło-

docianych pracowników dokształcają-

cych się teoretycznie w zakresie danego 

zawodu szkolnictwa branżowego nau-

czanego w branżowej szkole I stopnia. 

§ 19.1. Młodociani pracownicy są przyj-
mowani na turnusy na podstawie skie-

rowania wydanego przez: 

1) pracodawcę albo 

2) szkołę – w przypadku gdy szkoła nie 

ma możliwości zrealizowania kształce-
nia zawodowego teoretycznego. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu: 

§ 3.  

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest 
organizowana przez szkołę. 

2. Praktyczna nauka zawodu młodocia-

nych jest organizowana przez pracodaw-

cę, który zawarł z nimi umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego. 
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● Zatrudnianie nauczycieli podstawa praw-

na art. 15 ust. 1, 2–4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
i Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-

rodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w spra-

wie szczegółowych kwalifikacji wyma-

ganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1289 z późn. zm.). 

Osobę niebędącą nauczycielem zatrudnia 
się na zasadach określonych w Kodeksie 

pracy, z tym że do osób tych stosuje się od-

powiednio przepisy dotyczące tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć eduka-

cyjnych nauczycieli oraz ustala się wyna-
grodzenie nie wyższe niż 184% kwoty ba-

zowej, określanej dla nauczycieli corocznie 

w ustawie budżetowej. Organy prowadzące 

szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, 

w indywidualnych przypadkach, do przy-

znawania wynagrodzenia w wyższej wyso-
kości (art. 15 ust. 31 ustawy z dnia 14 grud-

nia 2016 r. Prawo oświatowe).  

Przepisy dotyczące zatrudnienia osoby 

niebędącej nauczycielem stosuje się również 

w przypadku zatrudnienia osoby posiada-

jącej przygotowanie zawodowe uznane przez 
dyrektora szkoły lub placówki za odpowied-

nie do prowadzenia zajęć z zakresu kształ-

cenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej 

osoby następuje za zgodą organu prowa-

dzącego (art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświa-

towe). 
Marek Żyłka 

 
Źródło: https://tiny.pl/94hw6, [dostęp 19.10.2021].

 
 
 
 
 

 
 
Izabela Szczęsny 
Branżowa Szkoła I st. nr 1 Specjalna w Lublińcu 

EGZOTYCZNE  OWOCE  MAŁO   ZNANE 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH  

TEMAT LEKCJI: 

Egzotyczne owoce mało znane.  

PRZEDMIOT: 

Technologia gastronomiczna. 

CZAS TRWANIA LEKCJI: 

90 minut. 

ADRESACI LEKCJI: 

Uczniowie kształcący się w zawodzie: 

● kucharz w branżowej szkole I stopnia, 

● technik żywienia i usług gastronomicz-

nych. 

Zawody te mają wspólną kwalifikację HGT.02. 

Przygotowanie i wydawanie dań. 

CELE OGÓLNE:  

● zapoznanie uczniów z egzotycznymi owo-

cami mało znanymi – ich pochodzeniem, 

znaczeniem w żywieniu człowieka oraz 

zastosowaniem w produkcji potraw, 

● poznanie i wykorzystanie cyfrowych za-

sobów sieci Internet w uczeniu się oraz 
rozwijaniu zainteresowań kulinarnych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● poznanie egzotycznych owoców, 

● poznanie słownictwa zawodowego z za-

kresu egzotycznych owoców, 

● nabywanie umiejętności sporządzania po-

traw z wykorzystaniem egzotycznych owo-

ców, 
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● rozbudzanie aktywności słownej oraz po-

prawnego stosowania słownictwa zawo-

dowego,  

● doskonalenie umiejętności wykorzystania 

zasobów cyfrowych do zdobywania wie-
dzy i umiejętności, 

● doskonalenie umiejętności komunikowa-

nia się w grupie, 

● doskonalenie samodzielnego rozwiązywa-

nia przez uczniów zadań interaktywnych. 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI 

POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyj-

nych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz me-

tod kształcenia na odległość. Bezpieczne 
i efektywne korzystanie z technologii cyfro-

wych. 

METODY PRACY: 

Podająca, eksponująca, problemowa. 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  

● komputer/tablet z dostępem do Internetu, 

● prezentacja PowerPoint, 

● filmy z serwisu internetowego You Tube, 

● narzędzie Wakelet: 

https://wke.lt/w/s/UpGble,  

● zadania na aplikacjach: Jigsawplanet, 
Genial.ly, WordWall, LearningApps, 

Quizizz, Edpuzzle. 

SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z UCZNIAMI: 

Platformy zdalne: Classroom (w tym Meet), 
Microsoft Teams oraz Messenger. 

Nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami na 

czacie wideo. Dokonuje prezentacji Power-

Point https://youtu.be/7SzyQbp_4BA, udo-

stępniając swój ekran uczniom. Podczas 
zajęć nauczyciel udostępnia uczniom zada-

nia poprzez wysyłanie linków lub udostęp-

nianie ekranu. 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG  

ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 

I. Część organizacyjna (ok. 2 minuty) 

Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obec-

ność.  

II. Część wstępna (ok. 10 minut) 

1. Nauczyciel przyporządkowuje uczniom 
zadania do rozwiązania, których jest ogó-

łem osiem. Zadania polegają na odszy-

frowaniu pojęć, uczniowie rozwiązują je 

z wykorzystaniem aplikacji genial.ly  

 https://view.genial.ly/5ff0d99c0b20490

d8d392e38/interactive-content-

wprowadzenie-do-zajec-lekcyjnych.  

To samo zadanie może rozwiązywać in-
dywidualnie jeden, dwóch lub więcej ucz-

niów, w zależności od liczebności zespołu 

klasowego. 

2. Po odszyfrowaniu pojęcia uczniowie udzie-

lają odpowiedzi na pytanie: Znasz ten 

owoc? 

3. Podanie uczniom tematu i celów ogól-

nych zajęć lekcyjnych. 

III. Część realizacyjna  

1. Egzotyczne owoce mało znane: slajdy  

2–14 (ok. 28 minut) 

a) Nauczyciel udostępnia uczniom ekran, 

na którym przedstawia i omawia treści 

slajdów 2–8 prezentacji Power Point: 

https://youtu.be/7SzyQbp_4BA,  

b) Nauczyciel udostępnia uczniom zada-

nia do wykonania na aplikacji Word-
Wall. W zależności od możliwości ucz-

niów udostępnia jedno lub dwa za-

dania: 

Zadanie 1. – Owoce mało znane – nazwy: 

https://wordwall.net/play/9070/ 

407/961 

lub/i 

Zadanie 2. – Uprawa egzotycznych owo-

ców mało znanych: 

https://wordwall.net/play/12153/ 

485/217.  

2. Egzotyczne owoce mało znane: slajdy  
15–26 (ok. 25 minut) 

a) Nauczyciel udostępnia uczniom ekran, 

na którym przedstawia i omawia treści 

slajdów 5–11 prezentacji Power Point: 

https://youtu.be/kHAayUHM22I,  

b) Nauczyciel udostępnia uczniom zada-

nie na aplikacji LearningApps – Od-

słuchaj informację o owocu i wpisz 

nazwę oraz podpisz ilustracje owoców: 

https://learningapps.org/watch?v=pk

zm228hn21.  

IV. Praca w grupach (ok. 13 minut)  

1. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie lub 

więcej grup oraz podaje każdej grupie 

temat zadania do wykonania. Uczniowie 

wyszukują w zasobach Internetu infor-
macje na podany temat, następnie lider 

grupy prezentuje efekty pracy grupy na 

forum klasy. Nauczyciel ocenia pracę 

każdej grupy. 
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2. Tematy zadań dla poszczególnych grup:  

Grupa A. Wyjaśnij, dlaczego durian ma 

odurzający zapach; 

Grupa B. Wymień odmiany owocu pitaha-

ya i podaj jego wartość odżywczą w 100 g; 

Grupa C. Zaproponuj sałatkę z pozna-

nych egzotycznych owoców. Zapisz jej 

nazwę, składniki oraz sposób wykona- 

nia. 

V. Podsumowanie lekcji (ok. 12 minut) 

1. Nauczyciel udostępnia uczniom ekran, 
na którym przedstawia treści slajdu 27. 

prezentacji Power Point: https://youtu.be/ 

kHAayUHM22I.  

2. Nauczyciel udostępnia uczniom quiz: 

https://quizizz.com/admin/quiz/60426

eecf6413d001f38bff1. 

3. Nauczyciel porządkuje wiedzę uczniów, 

ocenia ich pracę. 

VI. Zadanie dodatkowe – dla chętnych ucz-

niów 

Nauczyciel udostępnia uczniom link z za-
daniem: 

https://view.genial.ly/5fef717a485b460cf9

c746eb/interactive-content-owoce-malo-

znane-zadanie-dodatkowe.  

Obejrzyj film i odpowiedz na zawarte w nim 

pytania.  

Izabela Szczęsny 

 

Źródło: https://tiny.pl/94hpm, [dostęp 28.02.2022]. 
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RUBRYKA  SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW 
 
Agata Jałowiecka-Frania 
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie 

RÓŻNICOWANIE  DŹWIĘKÓW 

PRZEDNIOJĘZYKOWO -DZIĄSŁOWYCH  

I   PRZEDNIOJĘZYKOWO -ZĘBOWYCH  

W  SŁOWACH  O  TRUDNEJ  KONSTRUKCJI  

FONETYCZNO -ARTYKULACYJNEJ  

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ   LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE: 

● gimnastyka narządów artykulacyjnych; 

● usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego; 

● rozwijanie percepcji słuchowej; 

● doskonalenie słuchu fonematycznego; 

● kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych: „sz”, 

„ż”, „cz”, „dż” i przedniojęzykowo-zębowych: „s”, „z”, „c”, „dz”; 

● wdrażanie do precyzyjnej artykulacji trudnych „zbitek” spółgłoskowych zsynchronizo-
wanej z poprawnością emisyjną; 

● wzbogacanie zasobu słownictwa. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Uczniowie: 

● wykonują ruchy narządów artykulacyjnych zaprezentowane przez logopedę; 

● rozróżniają głoski: „sz – s”, „ż – z”, „cz – c”, „dz – dż”; 

● wyodrębniają głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów; 

● rozpoznają wszystkie głoski tworzące dane słowo; 

● artykułują dźwięki przedniojęzykowo-dziąsłowe i przedniojęzykowo-zębowe w sylabach 

oraz wyrazach; 

● właściwie wymawiają głoski szeregu szumiącego oraz szeregu syczącego w wyrażeniach 
dwuwyrazowych i zdaniach; 

● rozpoznają i nazywają owoce oraz warzywa; 

● układają wskazane wyrazy przy użyciu klocków LOGO; 

● eliminują w zdaniu niepotrzebny wyraz; 

● układają zdania poprawne pod względem logicznym i gramatycznym. 

METODY: 

Metoda wyjaśniania, szczegółowe metody logopedyczne: ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia uspraw-

niające motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych, ćwiczenia autokontroli słuchowej, 
ćwiczenia słuchu fonematycznego; metoda praktycznego działania, pedagogika zabawy.  

FORMY: 

Praca indywidualna, praca grupowa. 
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ŚRODKI: 

Lustro logopedyczne, karty pracy (opracowane przy wykorzystaniu następującej pozycji: 
M. Wrzesińska, Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne, cz. 7., cz. 8., Poznań 

1999), plansze (J. Nowak, Jaka to głoska? Ćwiczenia słuchu fonematycznego, Warszawa 

1991), „Klocki LOGO do zabawy i nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki” 

(wydawnictwo: „Glottispol”), materiały do ćwiczeń utrwalających głoski dentalizowane (au-

torzy: G. Krzysztoszek, M. Piszczek), gra: „Logopedyczne rybki”, ilustracje, papierki, kredki. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Część wstępna: 

1. Gimnastyka narządów artykulacyjnych (przy lustrze): 

● wysuwanie języka, chowanie go w tyle jamy ustnej; 

● „spacer” języka – język raz na dole, raz u góry; 

● liczenie czubkiem języka na przemian górnych i dolnych zębów; 

● składanie języka „na pół”; 

● tworzenie „rynienki” z języka; 

● pokazywanie i chowanie położonego na języku papierka; 

● rozchylanie warg do uśmiechu; 

● układanie warg w „dzióbek”; 

● cmokanie; 

● naśladowanie wargami rybki pijącej wodę. 

2. Ćwiczenia emisyjne: 

● Leżąc na wznak, połóż otwartą dłoń lekko stroną wewnętrzną na twarzy i – nie ucis-
kając dłonią nosa i warg – wymawiaj głoskę „mmm” płynnie, a potem „m…” „m…” 

„m…” w sposób przerywany. Staraj się zaobserwować wibracje i drżenia, jakie wy-

wołuje głoska „m”, przy czym zmieniaj położenie dłoni i szukaj miejsca, w którym 

dźwięk rezonuje najwyraźniej. 

● To samo ćwiczenie wykonaj z użyciem głoski „n”. 

● Leżąc nadal na wznak, połóż dłoń stroną wewnętrzną na czubku głowy i wymawiaj raz 

jeszcze płynnie „m” i „n”. Staraj się tak kierować dźwięk, by uzyskać wyraźne wibracje 
właśnie w tym miejscu. 

● W pozycji leżącej wymawiaj głoskę „m”, utrzymując dźwięk na jednym tonie, na prze-

mian: „mmm”, a także „m…” „m…” „m…”. 

● Dodawaj do głoski „m” samogłoski, pamiętając o utrzymaniu dźwięku na jednym tonie: 

„mmmaaa”, „mmmooo”, „mmmeee”, „mmmuuu”, „mmmiii”. 

● Utrzymując dźwięk na jednym tonie i przedłużając „m” oraz samogłoski, wymawiaj (na 

leżąco): „siaaałaaa baaabaaa mmmaaak, nieee wieeedziaaałaaa jaaak, aaa dziaaad 

wieeedziaaał, nieee pooowieeedziaaał, aaa tooo byyyłooo taak”. Potem mów: „mama, 

mija, mama, mija, mama, mija, ma”, „małomówny Michał mamrotał madrygały”, 

„mamałyga, marmolada, mamałyga, marmolada, mamałyga, marmolada”. Spróbuj to 

samo powtórzyć w pozycji siedzącej i pionowej. 

● Prowadź dźwięk „a” od tonów niskich po tony wysokie (powinieneś/aś wyczuwać 

wibracje najpierw w okolicy klatki piersiowej, a później w okolicy czoła). Najtrudniej-

szym momentem jest przejście od tonów niskich do wysokich. Spróbuj wydobyć z sie-

bie najniższe dźwięki jakby „z piwnicy”, a następnie przejdź do najwyższych. 

● Swobodnie wymawiaj: „mniam”, „mniam”, „mniam”, jakbyś delektował/ła się jakimś 

smakołykiem. 

● Spróbuj przenieść dźwięki: „a”, „o”, „u”, „i” z miejsca na miejsce, jakby były ciężkimi 

kamieniami. 

● Wymawiaj tekst wyraźnie, starając się wypowiedzieć jak najwięcej słów na jednym 
oddechu: „Ludwik pierwszy, Ludwik drugi, Ludwik trzeci, Ludwik czwarty… i cały 

rejestr wyczerpany”. 
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II. Zajęcia właściwe: 

1. „Jaka to głoska?” – dzieci, oglądając rysunki umieszczone na planszach, głośno je nazy-

wają; wyszukują obrazki i słowa zawierające głoski, których wymowa oraz rozróżnienie 

sprawia im trudność: „sz – s”, „ż – z”, „cz – c”, „dż – dz”. Następnie wyodrębniają 
wskazane dźwięki w nagłosie, śródgłosie czy wygłosie wyrazów, po czym wyróżniają 

wszystkie głoski tworzące dane słowo. Na zakończenie układają podane wyrazy przy 

wykorzystaniu klocków LOGO. 

2. Karta pracy (oddzielna dla każdego ucznia) – polecenie: Dopasuj kolor do obrazka. Nazwij 
powstałe wyrażenia: 

brązowe orzechy  żółty ser 

niebieskie szelki   czerwony koc 

czarny dzbanek  pomarańczowe cukierki 

różowa świeca  szary długopis 

czekoladowe ciasto  żółte spodnie   

3. Karta pracy – polecenie: Czego jest więcej – owoców czy warzyw? Połącz odpowiednio ilu-
stracje z chmurkami. Czerwoną linią nazwy owoców, a zieloną nazwy warzyw. Policz i od-

powiedz na pytanie. 

Owoce – gruszki, jabłuszka, cytryny, czereśnie, pomarańcze. 

Warzywa – pietruszka, rzodkiewka, kapusta, kabaczek, rzepa, buraczki, sałata, cebula. 

4. Nazwij obrazki – skrzynia, skrzydło, skrzypek, skrzat, strzała, zorza, zeszyt, pasterz, zbo-
że, brzoza, rzęsy, szóstka, krzesło, wstążka, starzec, szałas, skrzyżowanie, przystanek, 

wrzos, drzazga. 

5. „Logopedyczne rybki” – uczniowie za pomocą wędki łowią „rybki”, nazywają umieszczone 
na nich rysunki i układają je na poszczególnych planszach w zależności od głoski 

występującej w wyrazie: 
„sz” – szafka, szuflady, szynka, koszula, puszka, wieszak, kapelusz, klosz, szyszki. 

„ż(rz)” – żaba, żaglówka, rzodkiewka, żółw, burza, filiżanka, jarzębina, orzeł, grzebień, grzyby. 

„cz” – czajnik, czapka, czekolada, czepek, czubek, uczeń, kaczka, klucze, taczka. 

„s” – samochód, samolot, sowa, suwak, basen, osa, ananas, globus, lis, pies. 

„z” – zabawki, zakonnik, zamek, zapałki, bluza, lizak, mazak, wazon. 

„c” – cebula, klocki, kotwica, owoce, chłopiec, latawiec, pajac, palec, wieniec.  

6. Powtórz podane wyrażenie i dobierz do niego odpowiednią ilustrację: 
Wąskie szyny, niezapominajki i żonkile, cyfra cztery, sznurowane tenisówki, cymbałki 
i pałeczki, szkolna sala, apetyczny placek, zerwana jarzębina, sok w szafie, koledzy 
w dżungli, sukienka w groszki, dzwonek dżokeja, cenny miecz, szopa w sadzie, czapka 
Lucyny, naczynia na półce, owieczki na łące, czarny motocykl, chustka na wieszaku, cała 
czekolada, pisanki w koszyku, zebra i żyrafa, dżem rodzynkowy, pączki na tacy, gorące 
mleczko, paczka cukru, zapalona żarówka, rzodkiewka na zagonie, drożdże do jedzenia, 

pęczek cebuli, szynka i kiełbasa, czerwone cegły, potłuczona cukiernica, sałata i szpinak, 

duży zamek, pomarańcza i cytryna, obrączka na palcu, szerokie schody, szybki samolot, 
widzę dżentelmena, pieniądze na dżudo, kubeczek w plecaku, gorące żelazko do pra-

sowania, czerwony wóz strażacki, dzikie zwierzęta w dżungli, dużo słodyczy w szufladce, 

zajączek Kłapouszek pod miedzą, górzyste wybrzeże nad morzem, nożyce i naparstek, 
pyszna drożdżówka w rączce, duży latający szybowiec, czysty zeszyt w teczce.  

7. Pomiń jeden, niepotrzebny wyraz, a następnie wymów poprawnie brzmiące zdanie: 

W szafie (wisą) wiszą spodnie. 

Szymon szuka (suka) sznurowadeł. 

Czerwone jabłuszko leży (lezy) na talerzu. 

Mama Zenka (syje) szyje kamizelkę. 

Celina (cyta) czyta list od Zyty. 

Na stole stoi (sztoi) szklanka. 
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Wacek (żrywa) zrywa żółte gruszki. 

Przed szkołą szumią (sumią) drzewa. 

Stefan (ceka) czeka na pączki. 

Żyrafy (zyją) żyją w Afryce. 

Mały chłopczyk (płace) płacze. 

Nauczycielka zebrała zeszyty (zesyty) uczniów. 

Sportowiec (zuca) rzuca piłkę do kosza. 

8. Układanie zdań przez dzieci (przy pomocy prowadzącego zajęcia) do zaprezentowanych 

ilustracji: 

W słoiku są suszone grzyby. 

Tato Krzyśka jest listonoszem. 

Szymek założył czysty sweter. 

Kioskarz sprzedał sto gazet. 

Zosia przewiązała prezent wstążeczką. 

Fryzjer strzygł starszego mężczyznę. 

W starym domu skrzypią drzwi. 

Koleżeński chłopiec częstował cukierkami. 

Asia przyszła do szkoły w jednej rękawiczce. 

Leki znajdują się w apteczce. 

W drewnianej beczce jest kiszona kapusta. 

Piesek szuka miski. 

W szkole dzwoni dzwonek. 

Myszka schowała się w dziurze. 

Zuzanna zacerowała dziurę w kieszeni. 

Na stole leży łyżeczka. 

Kucharz zrobił sos grzybowy. 

III. Część końcowa: 

Rozwiązywanie zagadek: 

Ma on dużą torbę   Heblował, szlifował, 

i roznosi listy,   potem gwoździe wbił 

paczki też przynosi,   i już piękny stolik 

a znamy go wszyscy.   do kupienia był. 

(listonosz)   (stolarz) 

Zuch jest wielki z tego pana,   Czy jestem gładki, 

gdy syrena woła,   czy w paski lub w kratki, 

szybko biegnie gasić pożar,   nie brudź mi rogów, 

wodę lać dokoła.   nie brudź okładki. 

(strażak)   (zeszyt) 

Agata Jałowiecka-Frania 

 

Źródło: https://tiny.pl/94hkp, [dostęp 28.02.2022]. 
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Wioletta Kuliś 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie 

„WYSTARCZY  CHCIEĆ” 

SCENARIUSZ  PRZEDSTAWIENIA   PROFILAKTYCZNEGO  

DLA  UCZNIÓW   KLAS  VI–VIII   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ 

ORAZ  UCZNIÓW  SZKOŁY   PONADPODSTAWOWEJ

cenariusz przedstawienia profilak-

tycznego „Wystarczy chcieć” jest prze-

znaczony dla uczniów klas VI–VIII 

szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły 

ponadpodstawowej. Głównym celem tekstu 
jest zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi 

młodzież może się zetknąć, a także śro-

dowiska, w jakim się wychowuje. Chodzi tu 

głównie o życiowy pęd, uzależnienie od kom-

putera, uzależnienie od używek itp. Przed-
stawienie porusza też problem rasizmu. 

Ukazuje negatywne skutki zdrowotne i spo-

łeczne. Ma skłonić odbiorcę do autorefleksji 

i samooceny. 

* * * 

Osoby: Marcin, Mama, Koledzy Marcina. 

Marcin:  

Mamo, jesteś? (rozmawia przez telefon) no 

hej, za ile będziesz? Znowu tak późno? Nie 

no nic, chciałem z Tobą porozmawiać, a co 

na obiad? A z czym te kanapki? No dobra, 

coś wymyślę, a tata kiedy wraca? Aha, czyli 
nie będzie go na moich urodzinach, dobra, 

już kończę. 

Otwiera laptopa, zaczyna przeglądać stro-

ny internetowe. 

Mama: 

Jestem. 

Marcin: 

A mówiłaś, że będziesz później. 

Mama:  

Już jest po dziesiątej. 

Marcin:  

No co ty, tak późno? 

Mama:  

Odrobiłeś lekcje? 

Marcin:  

Tak... dobra wstanę jutro rano. 

Mama:  

Jadłeś? 

Marcin:  

Tak... 

Mama:  

Dobra, to idź spać, bo jutro do szkoły. 

Marcin:  

Mamo, masz chwilę, bo chciałbym... 

Mama:  

Marcin, jestem tak zmęczona, że ledwo stoję, 

możemy jutro... idź już spać dziecko. 

Marcin:  

Dobra (siada przed komputerem, zasypia). 

We śnie: potrzebuje porozmawiać... zalakuj... 
weź sobie kanapki... kliknij tutaj... enter... 
sposoby rozwiązywania problemów... klik... 
jak zyskać siły... będę później... enter... tata nie 

przyjedzie... enter... to przez ciebie... enter... 

Poranek. 

Mama: (dzwoni do Marcina) 

Marcin:  

Halo... jestem na zajęciach, nie mogę roz-

mawiać, pa. 

Marcin:  

Ale mi się upiekło, w sumie to dobrze, że nie 

zdążyłem na pierwszą lekcję, pała gwaran-

towana. 

S 
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Władim:  

A co, nie uczyłeś się? 

Marcin:  

Nie zdążyłem. 

Kamil:  

A co, nie uczyłeś się? (przedrzeźnia Władi-

ma) no co, Ukraińcu??? 

Marcin:  

Weźcie go zostawcie, już wam mówiłem, to 

mój przyjaciel. 

Karol:  

Bo on jest jakiś inny. 

Władim:  

Dobra, ja idę. 

Marcin:  

Poczekaj, Władim! 

Marcin:  

To ty jesteś inny, nie oceniaj ludzi tylko po 

tym, że są innej narodowości.  

Karol:  

A ty co taki nadęty, nie wyspałeś się czy co? 

Kamil:  

Mam coś co cię postawi na nogi, ale to 

kosztuje. 

Władim:  

Dobra, ja idę. 

Marcin:  

Nie chcę żadnych gówien... 

Kamil:  

Jak chcesz, ale jakby co, to wiesz, gdzie 

mnie szukać, nara... 

Marcin: (rozmawia przez telefon) 

No hej... o której? Jak zwykle, no dobra, coś 

sobie zrobię. Mamo? Halo... pa… 

Marcin siada przed komputerem... nad-

chodzi północ. 

Mama:  

Matko Święta, to ty jeszcze nie śpisz, 

przecież już jest dwunasta? 

Marcin:  

A ty widzę, że poszalałaś... mamo, chciałem 

z tobą porozmawiać... 

Mama:  

Nie, proszę, tylko nie dzisiaj, bardzo mnie 

głowa boli. 

Marcin: (do siebie)  

Wiem dlaczego. 

Mama:  

Co mówiłeś? Idź spać, bo nie wstaniesz 

jutro. 

Marcin:  

Nigdy nie mogę na ciebie liczyć (siedzi przy 

komputerze). 

Marcin zasypia przy komputerze... pod-
chodzą zjawy i zaczynają go wiązać... daj 
spokój, nie śpij jeszcze... oni chcą z tobą po-
rozmawiać... musisz napić się kawy... albo... 
może jakiś dopalacz postawi cię na nogi... 
enter... szukaj sposobu... mama ci nie pomo-
że... enter... pomyśl... licz na siebie... dzwoni 
budzik... Marcin nie może się obudzić... wsta-
je zdenerwowany... mam dość tej szkoły... 
głowa mnie boli, nie, nie idę dzisiaj... dob-
ra... (siada przed komputerem)... nagle, dzwo-

ni dzwonek do drzwi. 

Marcin:  

Cześć... 

Władim:  

Czemu cię nie było w szkole, jak ty wy-

glądasz? 

Marcin:  

Czep się kogoś innego, wejdź 

Władim:  

Co robisz? 

Marcin:  

Nic, szperam w Internecie... poczekaj chwilę. 

Władim:  

Dzisiaj historyczka miała dobry humor i puś-

ciła nam film. 

Marcin:  

Nie interesuje mnie to... słuchaj, wczoraj 

znalazłem taką stronę, gdzie można prze-

konwertować pliki. 

Władim:  

Fajnie, a Kaśka z Anką były dzisiaj u dyrki. 

Marcin:  

Tak? Chodź, zobacz, ile tu programów, a tym 

możesz ściągnąć sobie war crafta… 

Władim:  

Ok, idę, bo widzę, że jesteś zajęty, aha i jak 

pytałeś mamę? 

Marcin:  

A tu pościągałem muzę... niby na legalu... 

chcesz posłuchać? 

Władim:  

Pytałeś? 
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Marcin:  

Jeszcze nie, bo nie miała czasu... ale za-

pytam... 

 Władim: 

 Bo to dla mnie ważne... bardzo chciałbym 
żebyś pojechał ze mną na Ukrainę i poznał 

moją rodzinę... 

Marcin:  

Stary, jak ty trujesz... 

Władim:  

Przecież tylko pytam, nie wiem, ale jesteś 

jakiś dziwny, myślałem, że ci zależy... idę, 

cześć. 

Wyjątkowo wcześnie przychodzi mama. 

Mama:  

O, widzę, że i ty wcześniej jesteś, fajnie, 

możemy razem zjeść obiad... kupiłam na 

mieście pizzę... 

Marcin:  

Nie jestem głodny. 

Mama:  

Nie zjesz pizzy, pysznej, pyszniutkiej? 

Marcin:  

Mamo, możesz mi tak nie machać przed 

nosem! 

Mama:  

Wiem, że jesteś wkurzony za wczoraj 

i przedwczoraj i jeszcze przedwczoraj... masz 

pyszniutką...  

Marcin:  

Powiedziałem, odejdź, bo mi przeszkadzasz. 

Mama:  

Kolego, zejdź z tonu. 

Marcin:  

Bo mnie wkurzasz, mówię, że nie jestem 

głodny, to mi machasz i machasz... ja teraz 

nie mam czasu. 

Mama:  

A co takiego ważnego robisz??? 

Marcin:  

Nic, możesz wyjść? To są moje sprawy... 

Mama:  

Ok, ale nie przychodź do mnie, jak będziesz 

głodny... 

Marcin siedzi przed komputerem. 

Mama: (z drugiego pokoju)  

Odrobiłeś lekcje? Marcin! Mówię do ciebie... 

Marcin:  

Tak. 

Mama:  

To idź już spać, zostaw już tego laptopa... 

czy ty oszalałeś? W tej chwili zamknij laptopa... 

Marcin:  

Zaraz. 

Mama: (podchodzi i zamyka siłą laptopa) 

Marcin:  

Co zrobiłaś??? Nigdy więcej tak nie rób, ro-

zumiesz? Bo... 

Mama:  

Bo co? Uderzysz mnie? Zamieniasz się w ojca? 

Marcin:  

Sama sobie jesteś winna, gdybyś tak cały 

czas nie czepiała się, to pewnie byłoby ina-

czej, a on byłby w domu... 

Mama:  

Jesteś niesprawiedliwy... jesteś taki jak on!!! 

Mama z płaczem wybiega z pokoju. 
Marcin otwiera laptopa, wokół niego kotłują 
się myśli. 

To jej wina... enter... ty musisz się 
odstresować... jesteś zmęczony, musisz mieć 
siły... łyknij... kliknij... u niej w szafce jest 
alkohol... tabletkę... weź tabletkę… enter... 
odstresuj się... należy ci się… enter... bierze 

tabletkę i popija alkoholem... 

Mama:  

Marcin! Dziecko, co się stało? Marcin!!! 

Odezwij się, Marcin!!! 

Koniec tej historii nie jest niestety happy 

endem... 

A wystarczyło tylko chcieć… wysłuchać… 

porozmawiać… zrozumieć… pomóc. 

Wioletta Kuliś 

 

Źródło: https://tiny.pl/9pjsq, [dostęp 9.02.2022]. 
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Beata Kulczak 
Szkoła Podstawowa w Lusławicach 

O   PROJEKCIE  

„PONADNARODOWA  MOBILNOŚĆ  UCZNIÓW”  

REALIZOWANYM  PRZEZ  

SZKOŁĘ  PODSTAWOWĄ  W  LUSŁAWICACH  

czniowie i opiekunowie ze Szkoły 

Podstawowej w Lusławicach w roku 

szkolnym 2021/2022 przeprowadzili 

przedsięwzięcie „Szkoła w chmurze – Jak 
rozwijać swoje umiejętności informatyczne?” 

w ramach projektu „Międzynarodowa mobil-

ność uczniów” realizowanego w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

2014–2020 współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu było doskonalenie umie-

jętności posługiwania się przez uczniów na-

rzędziami technologii informacyjno-komuni-

kacyjnej podczas procesu uczenia się oraz 

podniesienie ich motywacji do zdobywania 
wiedzy. 

Koordynatorka projektu – Beata Kluczna 

podjęła współpracę z rumuńską odpowie-

dniczką – Giną Posirca, pracującą w Scoala 

Ginaziala „Sfantul Apostol Andrei” w Buzau 
w Rumunii. 

Po otrzymaniu listu intencyjnego od ru-

muńskiego Partnera projektu, reprezento-

wanego przez Panią Ginę Posirca, nastąpiło 

podpisanie umowy, w której wyrażono chęć 

współpracy w celu realizacji działań służą-
cych rozwijaniu umiejętności informatycz-

nych młodzieży. Koordynatorki projektu, za-

równo z naszej szkoły, jak i instytucji przyj-

mującej, pozostają na bieżąco w kontakcie 

zdalnym, aby jak najlepiej przygotować się 
do realizacji zaplanowanych zadań. Dzięki 

współpracy przygotowano, m.in. zakwate- 

rowanie w miejscowym hotelu oraz prze- 

jazd autokarem z lotniska w Bukareszcie do 

Buzau. 

Zgodnie z harmonogramem działań zwią-
zanych z realizacją projektu, w czerwcu 

2021 r. w naszej szkole została przeprowa-

dzona rekrutacja uczniów i nauczycieli do 

udziału w projekcie. Komisja rekrutacyjna, 

uwzględniając zasadę równości szans oraz 
po przeprowadzeniu z kandydatami rozmo-

wy w języku angielskim, zakwalifikowała do 

przedsięwzięcia dziesięciu reprezentantów 

szkoły. 

W ramach zaplanowanych działań prze-

prowadzono konkurs na szkolne logo pro-
jektu. Uczniowie uczestniczyli także w za-

jęciach programowania C++, Arduino oraz 

dodatkowych lekcjach języka angielskiego, 

w czasie których poznawali historię i kul-

turę Rumunii. Młodzież uczyła się również 
podstaw robotyki poprzez budowanie i prog-

ramowanie robotów. W celu jak najlepszego 

przeprowadzenia zajęć zakupiono niezbędne 

materiały, potrzebne podczas ich realizacji. 

Ponadto zaopatrzono wszystkich uczestni-

ków projektu w przewodniki po kraju, do 
którego wyjeżdżali. Ze środków przeznaczo-

nych na wykonanie wszelkich zamierzeń 

zakupiono różnorodne materiały promujące 

projekt (breloczki, plakaty, długopisy) oraz 

prezenty dla rówieśników z Rumunii i ich 
opiekunów. Z okazji Europejskiego Dnia 

Języków uczniowie, biorący udział w przed-

sięwzięciu, przedstawili naszej społeczności 

szkolnej przełożoną na język angielski opo-

wieść rumuńską pt. „Niedotrzymana tajem-

nica” oraz krótką inscenizację dotyczącą 
historii, kultury oraz zabytków Rumunii. 

Wszystkie informacje dokumentujące rea-

lizację projektu na bieżąco zamieszczano na 

stronie internetowej szkoły w zakładce PO 

WER oraz na blogu. 

Dziesięcioro uczniów i dwie opiekunki  

– dyrektor Lidia Stanior i Beata Kluczna 

w terminie od 11 do 15 października 2021 r. 

przebywały w Rumunii w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu ucz-
niowie rozwineli swoje umiejętności infor-

matyczne i językowe, poznali historię, kul-

turę, sposób życia mieszkańców innego kra-

ju, ale także wrócili bogatsi o nowe doświad-

czenia i przeżycia, które pozwolą im lepiej 
funkcjonować we współczesnej Europie. 

Beata Kulczak 

U 
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EUROPEAN  BUSINESS 

BACCALAUREATE  D IPLOMA   

(EBBD)

echnikum nr 3 w Zespole Szkół Eko-

nomicznych w Częstochowie to jedyna 

szkoła techniczna w Polsce, która 

w czerwcu 2021 roku otrzymała akredytację 

i znalazła się w europejskiej rodzinie EBBD. 

Projekt ten rozpowszechnia i udoskonala 

Europejski Dyplom w zakresie Biznesu. 

Młodym ludziom daje lepsze możliwości od-

nalezienia się na europejskim rynku pracy. 

Międzynarodowy Dyplom w Zakresie Biz-

nesu (EBBD) potwierdza, że uczniowie na-

byli szerokie kompetencje biznesowe w śro-

dowisku międzynarodowym. To dowód do-
skonałości i gotowości do mobilności. Ab-

solwenci EBBD otrzymają akredytowane 

europejskie kwalifikacje (certyfikat) do wy-

konywania zawodów z zakresu administracji 

biznesowej w środowiskach międzynarodo-
wych. Certyfikat zwiększa szanse na rynku 

pracy. 

W przyszłości Europejski Obszar Gospo-

darczy będzie wymagał jeszcze szerszych 
i bardziej szczegółowych kompetencji.  

Portfolio EBBD zostało specjalnie zapro-

jektowane z myślą o kompetencjach; EBBD 

wspiera gospodarkę europejską, kształcąc 
wysoko wykwalifikowaną kadrę. 

Absolwenci szkoły mają możliwość otrzy-

mania dodatkowego, cieszącego się mię-
dzynarodowym uznaniem certyfikatu EBBD. 

Międzynarodowy Dyplom w Zakresie Biz-

nesu (EBBD) jest europejskim znakiem 

doskonałości.  

Oprócz Polski istnieje możliwość zdoby-

cia dyplomu w akredytowanych szkołach 

w  Danii, Holandii, Finlandii, Niemczech, 

Austrii, Hiszpanii i na Węgrzech.  

Dzięki EBBD młodzi studenci otrzymają 

ujednolicone i akredytowane europejskie 

kwalifikacje wykraczające poza krajowe ra-

my zawodów w dziedzinie administracji 

biznesowej. Tym samym absolwenci prog-
ramu EBBD zwiększają swoje szanse na 

lokalnych i zagranicznych rynkach pracy. 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest bardzo 

dobra średnia ocen oraz dobra znajomość 

języków obcych. Dodatkowo, aby spełnić kry-

teria EBBD uczeń odbywa trzytygodniowe 

praktyki zagraniczne. 

Ponieważ w naszej podstawie programo-

wej brakuje kilku zagadnień, wymaganych 

w projekcie, musieliśmy zainicjować naukę 

nowego przedmiotu pod nazwą: Wprowa-

dzenie do biznesu międzynarodowego (B2). 

Określiliśmy dla niego cele i efekty kształ-
cenia. 

CELE KSZTAŁCENIA  

Jednym z najważniejszych jest możliwość 

poszerzenia wiedzy z zakresu międzynaro-

dowego podejścia do prowadzenia biznesu 
równie sprawnie w kraju, jak i  poza jego 

granicami. Absolwent szkoły prowadzącej 

kształcenie w zawodzie technik ekonomista 

z dodatkowymi możliwościami wynikającymi 

z EBBD będzie przygotowany do lepszego 

i sprawniejszego poruszania się w proble-
matyce ekonomicznej w skali międzynaro-

dowej. 

Przedmiot umożliwia zrozumienie mię-

dzynarodowego biznesu, co jest niezbędne 

dla przyszłych studentów w aspekcie glo-

balizacji świata. Zajęcia zapewnią uczniom 
nabycie umiejętności i zdolności zrozumie-

nia globalnej gospodarki, polityki, środo-

wisk kulturowych i społecznych, w których 

działają firmy. Zawarta w nich tematyka 

pozwoli przygotować uczniów do pełnienia 
różnych ról tak, aby mogli odnieść sukces 

w międzynarodowych przedsięwzięciach biz-

nesowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Koncepcja globalizacji. 

2. Teoria wymiarów kulturowych. 

3. Zrównoważony rozwój. 

4. Różnice narodowe w ekonomii politycz-

nej. 

5. Różnice w kulturze. 

6. Etyka w biznesie międzynarodowym. 

7. Globalizacja w handlu i inwestycjach. 

T 
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8. Regionalna integracja gospodarcza: Unia 

Europejska. 

9. Globalny system walutowy. 

10. Międzynarodowy system walutowy. 

11. Globalny rynek kapitałowy. 

12. Strategia i struktura międzynarodowego 
biznesu. 

13. Międzynarodowe operacje biznesowe (eks-

port, import i handel przeciwny, globalna 

produkcja, outsourcing i logistyka, glo-

balny marketing oraz badania i rozwój, 
globalne zarządzanie zasobami ludzkimi, 

rachunkowość w biznesie międzynarodo-

wym, zarządzanie finansami w biznesie 

międzynarodowym). 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA  

KWALIFIKACJI W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły prowadzącej kształ-

cenie w zawodzie technik ekonomista z za-

jęciami z zakresu EBBD po potwierdzeniu 

zdobytych dodatkowych kwalifikacji może 

uzyskać dodatkowy europejski dyplom w za-
kresie biznesu, który jest akceptowany przez 

kraje biorące udział w projekcie, dzięki cze-

mu będzie bardziej atrakcyjny na rynku 

pracy. Może również kontynuować ścieżkę 

zawodową, podejmując wyższe studia. 

Dlaczego EBBD? 

● ponieważ chcę uczyć się ekonomii w euro-

pejskim wymiarze, 

● ponieważ chcę brać udział w europej-

skich projektach, 

● ponieważ lubię współpracować z innymi, 

● ponieważ chcę rozwijać swoje kompetencje, 

● ponieważ myślę o pracy na globalnym 

rynku. 

Dzięki otrzymanej akredytacji nasza 

szkoła: 

● podąża za europejskimi trendami w eko-

nomii, 

● kładzie nacisk na edukację w globalnym 
wymiarze, 

● podejmuje współpracę ze szkołami w Unii 

Europejskiej, 

● organizuje mobilność i wymianę mło-

dzieży, 

● przygotowuje młodzież do pracy w mię-
dzynarodowych firmach, 

● współpracuje z przedsiębiorcami działa-

jącymi zarówno na rynku lokalnym, jak 

i europejskim. 

Ucząc się w taki sposób, młodzież ma 
szansę na lepszą pracę i możliwość reali-

zacji swoich pasji i pragnień w dowolnym 

europejskim kraju. 

Edyta Kosowska-Myślak 

Sylwia Kalota  

 

 

Źródło: https://tiny.pl/94hbk, [dostęp 28.02.2022]. 
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OTWARCIE  PRACOWNI  INFORMATYCZNEJ  

W  SZKOLE  ZMODERNIZOWANEJ  

W  RAMACH  BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO  
ednym z obowiązkowych przedmiotów 
szkolnych jest informatyka, ale w dzi-

siejszym świecie nie jest to już tylko 

przedmiot szkolny, który może być przez 

ucznia bardziej lub mniej lubiany, lepiej lub 

gorzej przyswojony. Umiejętność korzys-
tania z technologii informatycznych jest 

nieodzowną umiejętnością nie tylko na ryn-

ku pracy, ale nawet w codziennym życiu. To 

wszystko sprawia, że szkoła powinna przy-

gotować ucznia do sprawnego posługiwania 

się komputerem. Aby uczniowie chętnie i we 
właściwych warunkach korzystali z nauki 

informatyki, konieczny jest nowoczesny 

sprzęt. 

14 października w Dzień Edukacji Naro-

dowej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Kró-

lowej Jadwigi w Częstochowie odbyło się 

uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Świę-
to to było również okazją do uroczystego 

otwarcia pracowni informatycznej, której 

modernizacja nastąpiła w ramach Budżetu 

Obywatelskiego – Zadanie 553 – Dzielni-

cowy punkt nauki i integracji międzypo-
koleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 

w Częstochowie. 

Uczniowie pod kierunkiem swoich opie-

kunów przygotowali krótkie inscenizacje na-

wiązujące do otwarcia nowoczesnej pra-

cowni. Pierwszoklasiści wykazali się sporą 

wiedzą na temat bezpiecznego korzystania 

z komputera. Ich słowa były doskonałym 
tłem dla występu starszych dziewcząt, któ-

rych układ taneczny w sposób obrazowy 

i niezwykle sugestywny uświadomił widzom, 

że korzystanie z Internetu jest zarówno 

dobrodziejstwem, jak i zagrożeniem,. 

Po części artystycznej nadeszła chwila 

uroczystego otwarcia sali informatycznej. 
Dyrektor szkoły i zaproszeni goście: prze-

wodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta 
Częstochowy Dariusz Kapinos, starszy wi-

zytator Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Delegatury w Częstochowie Jolanta Ociep-

ka, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Częstochowy Agnieszka Banasik, 
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Czę-

stochowie Iwona Bialik, przewodniczący Ra-

dy Dzielnicy Grabówka Mirosław Kucia-Pie-

karski, przewodnicząca Rady Rodziców Szko-

ły Podstawowej nr 29 w Częstochowie Ma-

rzena Ułamek, przedstawiciel firmy „Elek-
trobud”, pomocnik przy realizacji zadania 

z Budżetu Obywatelskiego Krzysztof Pacud 

oraz przedstawiciele trójek klasowych i pierw-

szoklasiści z wychowawcami skierowali 

swoje kroki do pięknej i nowoczesnej sali 
informatycznej. Tu nastąpił moment prze-

cięcia wstęgi przez zaproszonych gości, dy-

rektor szkoły oraz reprezentantów klas 

pierwszych: Wiktorię i Filipa. 

Pracownia informatyczna z nowoczesnym 

sprzętem zapewne pomoże uczniom odkryć, 

że poza grami komputer daje wiele innych 

możliwości.  

Ewa Krajewska 
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