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Opracowana przez zespół specjalistów publikacja sk ierowana jest do nauczycieli i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Dzięk i zebranym
w niej tekstom źródłow ym oraz specjalnie
przygotowanej książce ćwiczeń do w ykorzystania na lekcji stanowi nieoceniony materiał
pomocniczy dla nauczycieli podejmujących
problematykę Zagłady na swoich zajęciach.

D

FK

XWZ

RU

ZV

] D VW

U ]H â

RQH.R

LZ
WD

HRU D
]S XE

OLF ]Q

HR

GWZ

DU

]D

QLH
Q

LQ

LH

MV

]
H
\E
LRQH

:V ]

EURQ

HON LH

V W]D

SU

LDMH

DZ

OHQ

DS
U

ZR

RG

H]

XF

]]

HQ

SLRZ DQLHZ \ SRâ \F] DQL

\W

¼D

ÎF

L

Q

Q\

¼
S
HM

FL

D
HO

D
JU

:<%~5ß5~'(»

'21$8&=$1,$

2=$*»$'=,(

á<'~:

Każda szkoła jest uprawniona do otrzymania bezpłatnego kompletu, na któr y sk łada się
książka Wybór źródeł do nauczania o zagładzie
Żydów, ćwiczenia oraz pł y ta CD z pełną zawartością książk i.
Więcej informacji oraz formularz zamówiewybor.holocaustresearch.pl
nia na stronie w
y b o r. h o l o c a u s t r e s e a r c h . p l .
S z ko ł a p ono si w y ł ą c z n ie ko s z t y pr z e s y ł k i!

Zapraszamy
do sk ładania zamówień!

www.holocaustresearch.pl
w w w. h o l o c a u s t r e s e a r c h . p l
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Jeżeliwyczerpałeśwszystkiemożliwości,pamiętaj:Niewyczerpałeś.
T. Edison
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atykającsięnacodzienneniedogodnościżycia,czasemmówimy,
żewyczerpaliśmyjużwszystkiemożliwości,żezrobiliśmywszystko,cow naszejmocy,a problemjestniedorozwiązania.MyślThomasaEdisonaukazujejednaknowąperspektywę–zaścianą,doktórejdoszliśmy,jestdroga–a tąjeszczenieszliśmy.Otwartośćnanowewyzwaniazawodoweaktywizujesięw sposóbszczególnyu progunowegoroku
szkolnego.
W bieżącymrokujednymz wyzwańbędzieniewątpliwietworzenieKartIndywidualnych
PotrzebUcznia(KIPU)i IndywidualnychProgramówEdukacyjno- Terapeutycznych(IPET),zgodniez rozporządzeniemMENz 17listopada2010w sprawiezasadudzielaniai organizacjipomocypsychologiczno-pedagogicznejw publicznychprzedszkolach,szkołachi placówkach.
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uwzględnieniepotrzebkażdegoucznia.
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nauczaniai wychowywania,o czympiszemyw niniejszymnumerze,mianowicie:kształtowaniapostawprzedsiębiorczych,efektywnegoi bezpiecznegowykorzystywanianowychmediów,
rozwijaniaindywidualnychuzdolnień,motywowaniadokreatywności.
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Globalnie i lokalnie

Irlandzki oddech
od szkolnej ławki
Rok przejścia, próby, rozeznania − trudno dokładnie oddać, co oznacza
z irlandzkiego idirbhlian (ang. transitionyear). To zjawisko niespotykane
w polskiej rzeczywistości szkolnej, a chyba trochę szkoda.

M

iałemmożliwośćprzebywaniaw Cork
na„zielonejwyspie”,w ramachunijnegoprojektu„Mobilnośćkadryedukacyjnej”.Wziąłemudziałw dwutygodniowymkursie„KeepTalking”,któregoprogramkoncentrował się na przedstawieniu różnych metod
komunikacjiw nauczaniujęzykaangielskiego.
W międzynarodowymgronie(uczestnicypochodziliz Niemiec,Francji,Bułgarii,Danii,a nawetz WyspKanaryjskich)mogliśmynietylko
wymieniaćsięswoimidoświadczeniamizawodowymi,alerównieżzapoznaćsięz irlandzkim
systememedukacjinapoziomieszkolnictwa
podstawowegoi średniego,któryznacznieróż-

lat) i bierzmowania (w wieku 10-11 lat).
W ostatnimjednakczasiekryzysspołecznego
autorytetuKościołaorazmasoweodejściaIrlandczykówodpraktykreligijnychprzyczyniłysiędokrytycznychgłosównatematnadmiarureligiiw kształceniupowszechnym.
Opróczjęzykaangielskiegodzieciucząsię
językairlandzkiego(nacodzieńjednakużywagozaledwie5%Irlandczyków).Z rokuna
rokrośnieliczbaszkółtzw.Gaelscoileanna,
w któr ych językiem wykładowym jest irlandzki.Jednymz celówtakichszkółjestprzywróceniewartościkulturzenarodoweji rodzimemujęzykowi.
Całość edukacji podstawowej zakończona
jest egzaminem z dziesięciu lub jedenastu
przedmiotów.

Szkołaśrednia(secondaryschool)
Edukacjaw szkoleśredniejpodzielonajestna
dwaetapy.Pierwszy,obowiązkowytrzyletni
cykl(„junior”)rozpoczynasięw wieku12lat.
Uczniowie obowiązkowo uczą się języka irlandzkiegoi angielskiegoorazmatematyki,historiii geografii.TenokreskształceniazakońUroki Cork
czonyjestegzaminem,tzw. juniorcertificate.
nisięodsystemówprzyjętychw innychkra- Naukęmożnawtedyzakończyćlubkontynujacheuropejskich.
owaćpoprzezprzysposobieniedozawoduw vocationalschools (odpowiedniknaszych„zawoSzkołapodstawowa(primaryschool) dówek”)alboprzygotowywaćsiędostudiów
wyższychdalejw secondaryschool.Drugietap
Pierwsząwidocznąróżnicąw odniesieniudo rozpoczynasięodtzw.transitionyear.W kolejPolskijestbrakzorganizowanejsiecipaństwo- nychdwóchlatachedukacjiuczniowiemogą
wychprzedszkoli(sąprywatneżłobkii przed- wybraćopróczobowiązkowegojęzykairlandzszkola,w tymsporow duchuMontessori).Dzie- kiegopięćdodatkowychprzedmiotów,koncenci rozpoczynają edukację w wieku 4 i 5 lat trującsięnaprzygotowaniudoostatniego,barwpre-school (odpowiednikpolskiej„zerówki”), dzoważnegoegzaminu,tzw.leavingcertificaktóramieścisięprzy primar yschool.Szkoła te (odpowiednik polskiej matur y). Ma on
podstawowa,obowiązkowaodszóstegoroku wysokąrangę,ponieważdecydujeo możliwożycia,trwaprzezkolejnychsześćlat.Dziecisą ścipodjęciawybranychstudiów.
przezcałytenokrespodopiekąjednegonauczyciela,któr yuczyjewszystkichprzedmiotów,
Rokpróby
łączniez religią.
Kolejnaróżnicaw odniesieniudopolskiejrzeTransitionYear niemaodpowiednikaw polczywistościpoleganatym,żewiększośćstano- skim systemie oświaty. Został wprowadzony
wiąszkołykatolickie(ok.90%).Stądbardzodu- w Irlandiijakoprojektpilotażowyw 1974r.i dożynaciskkładziesięnawychowaniereligijne, piero po dwudziestu latach upowszechnił się
zwłaszczaprzygotowaniedoprzyjęciasakra- w irlandzkimsystemieedukacji,z rokunaroku
mentuPierwszejKomuniiŚwiętej(w wieku7 przyciągającwiększąliczbęuczestników.W ro4
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ku2010blisko2/3szkółoferowałotakąmożliwość27tysiącomuczniów.
Głównym celem programu jest promocja
osobistegoi społecznegorozwojuucznióworaz
przygotowanieichdoodpowiedzialnegoi aktywnegożyciaw społeczeństwie.Wedługzałożeńprojektowychbardzoważnejeststworzenieodpowiedniejprzestrzenidonauki,rozwojui dojrzewania,bezpresjiocen,egzaminów
i opresyjnej „otoczki szkolnej”. Poszczególne
szkoły tworzą we współpracy z rodzicami
i uczniamiswójwłasnyprogram Transition
Year napodstawiewytycznychMinisterstwa
Edukacji.1 JegorealizacjapodleganietylkowewnętrznejkontrolidyrekcjiczyRadyRodziców,
alerównieżzestronylokalnychinspektoratów
Ministerstwa Edukacji, którzy prowadzą zewnętrznąewaluację.
Szczególną wagę przywiązuje się do tego,
abyten„rokpróby”umożliwiałuczniomrozeznanieswoichzainteresowań,predyspozycji,
a takżeukierunkowałichdalszekształcenie.
W tymczasieniestawiasięwięctradycyjnych
ocen, ale systematycznie diagnozuje mocne
i słabestronyucznia.
ProgramTransitionYear w niektórychszkołachjestdobrowolny,w innychobowiązkowy.
Ofertajestteżelastyczna,funkcjonujew zależnościodlokalnychpotrzebi możliwości.Dostrzecmożnadużezróżnicowaniepodwzględemproponowanychzajęći odpłatnościzanie
(cenadochodzinawetdokilkuseteuro).
Wśródpropozycjiznaleźćsięmogąkursy,np.
pierwszejpomocy,gotowania,szybkiegopisanianaklawiaturze.Uczniowiemajątakżemożliwość nauczenia się języka migowego albo
wzięciaudziałuw lekcjachtańcatowarzyskiego.Zajęciasportowetoważnyelementkształceniaw tymokresie.Organizowanesąrajdy
wędrowne,kajakowe,wspinaczkowe,a także
wyprawy na orientację. Ponadto uczniowie
mająmożliwośćpodjęciatymczasowejpracy
zarobkowejlubzaangażowaniasięw wolontariat.Realizowanesątakżeróżneprojekty,na
przykłado charakterzeartystycznym(przygotowanieszkolnegoprzedstawienia)lubwprowadzającew realiaspołeczno-ekonomicznepoprzez„założenie”własnejfirmy.Młodzieżma
takżemożliwośćuczestniczeniaw spotkaniach
z ciekawymiludźmi,reprezentującymiróżne
doświadczeniażyciowei zawodowe,m.in.ze
swoimiprzyszłymipracodawcami.
Cosądzićo tejkoncepcjiedukacyjnej?Krytycy
TransitionYear podkreślają,żewieluuczniówpo
prostu„obijasię”w tymczasie,ponieważprogram
jestdobrowolny.Wedługnichjesttoczaszmarnowanynamałowartościoweinicjatywy,któreczęstopociągajązasobąwysokiekoszty.Ponadtowybiciez rytmuszkolnegomożebardziejzaszkodzić
uczniomniżpomócw dalszejedukacji.Zainteresowany problemem, zapytałem kiedyś moich
współlokatorów,przygotowującychsiędozawoduw TechnicalInstitutew Cork,corobiliw ciągu
przygotowawczegoroku?Odpowiedźbyłazwięzła:Nothing…,czyliNic.Choćpochwiliwskazali
szeregmożliwości,któreoferowałaimszkoła.

Globalnie i lokalnie
ZwolennicyprogramuTransitionYear zwracająuwagęnato,żejegowartośćpolegana
stworzeniuwarunkówdoindywidualnegorozwoju,zdobyciadojrzałościi rozeznaniacodo
swojejprzyszłościw atmosferzewolnejodpresjiocenczyegzaminów.Uczniowiemająokazjęwzięciaudziałuw wieluciekawychdodatkowychzajęciach,naktórezwyklebrakczasu
w ciągurokuszkolnego.Uczeniesiępracyw zespolei wzajemnejwspółpracytorównieżważnyaspekt,traktowanyjakoprzygotowaniedo
przyszłegodorosłegożycia.Uczestnicyprogramuwskazują,żebardzocennebyłodlanich
bliższei nieformalnepoznanieswoichnauczy-

cieli,coniewątpliwieułatwiadalsząwspółpracęw kolejnychlatachedukacji.Ponadtoz badań przeprowadzonych przez organizacje
oświatowew latach90.i obecnieaktualizowanychwynika,iżuczniowie,którzybiorąaktywnyudziałw TransitionYear,uzyskująznacznie
lepszewynikinaegzaminachodtych,którzy
pomijajątenrok2.
Mojeobserwacjei przemyśleniawyniesione
z pobytuw Irlandii,utwierdzająmniew przekonaniuo dużejwartościTransitionYear.Uważam,żezałożeniategoprogramumajągłęboki
sens,zwłaszczaw naszychczasach,kiedyto
wyścigpoocenyi kolejnepunktyz egzaminów

możeprzysłaniaćistotęuczeniasię.TymczasemirlandzkieIdirbhlian pozwalapoprostuzatrzymaćsięi odpowiedziećnapodstawowepytania:Pocosięuczę?Cochcęw życiuosiągnąć?
Oficjalne wytyczne można znaleźć na stronie
http://ty.slss.ie/resources/guidelines.pdf.; przykładowy
program TY opracowany w jednej ze szkół na
h t t p : / / w w w. s t m u n c h i n s c o l l e g e . c o m / T Y % 2 0
Booklet%202010-2011.pdf
2
Szerzej o różnych podejściach do tego programu w raporcie z 2007 http://eprints.nuim.ie/1228/1/Attitudes_to_Transition_YearGJ.pdf oraz o ewaluacji TY w jednej z irlandzkich szkół http://www.education.ie/
insreports/report5_70790E.htm
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Piotr Purol
− nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckowicach

Dydaktyka

Przedsiębiorczy,
czyli uporczywie
kroczący naprzód
JoannaMarchewka:W konferencyjnym
wystąpieniu1 przekonywałPan,żeprzedsiębiorczośćjestniezbędnawewspółczesnej
rzeczywistości.W potocznymspołecznym
odbiorzepostawatawciążjednakbywakojarzonanegatywnie−przedsiębiorczyto
cwanyi przebiegłykarierowicz.
drTomaszRachwał: Tojeststereotyp,
a przyczyny jego ukształtowania tkwią
w poprzednimsystemie.W gospodarcecentralniesterowanejprywatnainicjatywabyłablokowanaprzezwładzę,niemogłysię
swobodnie kształtować postawy przedsiębiorczości.Doświadczeniazwiązanez gospodarkąrynkową,abybraćsprawyw swojeręce,niebyływięcprzekazywanemłodzieży
przezrodziców.W latachdziewięćdziesiątych
XXwiekuznaleźliśmysięw sytuacji,w którejnasystemieedukacjiciążyłbrakwsparciai współpracyz rodzinąw tymzakresie.
Z drugiejstronyprzejawemprzedsiębiorczościw początkowymokresietransformacjisystemowejstałosiępewnegorodzaju
cwaniactwo:cośtamsprowadziłosięz Niemiecczyinnegokraju,szybkosprzedało–
oczywiścienielegalnie,z pominięciempodatków,bezrejestrowaniafirmyczyformalnegozatrudnianiapracowników.Dzisiajnadal
niektórzyuważają,żepierwszymiliontrzebaukraść,abyosiągnąćsukcesw biznesie.
Tosięjednak,naszczęście,zmienia.Próbujemyprzywrócićprzedsiębiorczościwłaściwe rozumienie. Pierwszym krokiem było
wprowadzeniedoszkółprzedmiotu„podsta-

wyprzedsiębiorczości”.W dużejmierzeto
przecieższkołakształtujespołecznepostrzeganiepostaw.
Jakwynikajednakz badań 2,przeprowadzonychnaprzełomiekwietniai majabieżącego roku w wielkopolskich szkołach
ponadgimnazjalnych, realizacja tego
przedmiotu nie spełnia oczekiwań
uczniów.Uznajągozanudnyi małoprzydatny.
Musimysobiezdawaćsprawę,żeprzedmiottenfunkcjonujew systemieedukacji
dośćkrótko,bodopierood2002roku.Przez
ponaddziesięćlattransformacjiniezrobiliśmypraktycznienic,abyzbudowaćprzedsiębiorczość w polskiej szkole w ramach
kształceniaogólnego.Rozwijanaonabyła
dobrzetylkow niektórychszkołacho profilu ekonomicznym. Trudno więc mówić
o wysokiejrandzenowegoprzedmiotu,bo
budowajegoprestiżuw strukturzeszkołypo
prostuwymagaczasu.Dużooczywiściezależyodnauczycieli,odichpodejściadonauczanegoprzedmiotu.
Niestety,zabrakłosystemowegoprzygotowaniakadrypedagogicznej.Przyjętozasadę,jaktozwyklew polskimsystemieedukacji:jestnowyprzedmiot,toniechsięgona
własnyrachunekdouczą.Nauczycielepodejmowaliwięcw sposóbżywiołowystudiapodyplomowe.W programachstudiówwielu
szkółwyższych,szczególnietychniepedagogicznych,przewidzianojednakzbytmałą
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liczbę godzin na ćwiczenia praktyczne.
Wtłaczasięgłównieteorięi tennawyknauczycieleprzenosząpóźniejdoszkoły.Dużo
lepiejsytuacjawyglądaw przypadkukształcenianauczycieliw przedsiębiorczościw cyklu studiów licencjackich i magisterskich
w połączeniuz innymiprzedmiotem.W mojejmacierzystejuczelni,UniwersyteciePedagogicznymw Krakowie,wypracowaliśmy
takimodelw ramachspecjalnościnauczycielskiej„geografiaz podstawamiprzedsiębiorczości”.W ciągu5latudajesięwykształcić,moimzdaniem,bardzodobrychnauczycieligeografiii przedsiębiorczości.
Trzebateżpracowaćnadrozumieniempojęciaprzedsiębiorczości.Niemożebyćtak,że
będzieonakojarzonatylkoz biznesem,tj.gotowościądozałożeniai prowadzeniawłasnej
działalnościgospodarczej.Musimypatrzeć
w tensposób,żegóra20%uczniówz klasy
będziechciałazałożyćswojąfirmę.Przytakimpodejściupozostałymprzedmiotwyda
sięnieatrakcyjny,a nawetzupełniezbędny.
Jakzatemrozumianejprzedsiębiorczościpowinniśmyuczyć?
Tobardzoszerokitemat,związanyz polisemicznościąpojęcia.Najkrócejjednakrzecz
ujmując:przedsiębiorczośćtoumiejętnośćaktywnegożyciaw otaczającejrzeczywistości
społeczno-gospodarczej.Niechodziwięcwy5

Globalnie i lokalnie
łącznieo wymiarekonomicznyi wiedzębiznesową.Ważnesątakżekompetencjezwiązanem.in.z komunikacjąinterpersonalną.
Trudnoprzedsiębiorczościnauczyć,bow dużejmierzezależyodzespołucechosobowych.
Wiążesięz inicjatywnością,kreatywnością,
intuicją,przebojowością,otwartością.Alejest
teższeregumiejętności,któremożemykształtować,chociażbywyszukiwaniei wykorzystywanieszans,jakiestwarzarynek.
Z nauczaniemprzedsiębiorczościjestjak
z przywództwemw nowoczesnymzarządzaniu,opartymnienakontroli,alenainspirowaniuludzi,żebychcielicośzrobić−nawet
bez„marchewki”i bezgroźby„kija”.Podobniejestz roląnauczyciela.Ważne,abyśmy
uświadomilimłodymludziom,żedziękipostawieprzedsiębiorczejmożnaosiągnąćsukceszawodowy,a przytymwieśćsatysfakcjonująceżycieprywatne,osobiste.Częstopodkreślamto,comówiDavidGoleman,żeskoro
zmieniasięgospodarka,zmieniająsięrównieżcechypotrzebnedoprzetrwaniaw niej.
A tągłównącechą,wedługautora„Inteligencjiemocjonalnejw praktyce”,jestoptymizm
w uporczywymkroczeniunaprzódi niezałamywaniesięniepowodzeniami.Właśniedo
tegotrzebaprzygotowaćdziecii młodzież.Do
przyjmowaniaporażek:Niemusiszzawsze
wygrywać,zawszebyćpierwszym.Coz tego,
żejakiśgeniuszrozwijasięfantastycznie,jeśliniepotrafipodnieśćsięw trudnejsytuacji?
Wynikaz tego,żeprzedsiębiorczośćsytuuje się pomiędzy psychologią, etyką
a ekonomią?Tobardzomaksymalistyczny
programkształcenia.
Przedsiębiorczośćjestinterdyscyplinarna,
rzeczywiściesporow niejnietylkozagadnieńekonomicznych,aleprzecieżobejmuje
takżepostępowaniezgodnez wartościami
etycznymiczydążeniemdoułożeniasobie
dobrychstosunkówz innymiludźmi.Warto
przytymzauważyć,żepomagaonanietylkow dorosłymżyciu,alei w codzienności
szkolnej.Przedewszystkimdlatego,żepozwalazrozumiećswojemocnei słabestrony,m.in.w podejściudouczeniasięi wyborudalszejdrogikształceniaczyścieżkirozwoju zawodowego. Przedsiębiorczość
przejawiasięteżw tym,żejestemchętnydo
uczeniasię,dozdobywanianowychumiejętności,borozumiem,żewspółcześniewiedzajestpodstawowymczynnikiemrozwoju.Nauczycielprzedsiębiorczościw pewnym
sensieułatwiawięcpracęinnymnauczycielom, bo jego zadaniem jest rozbudzenie
w uczniachmotywacjidonauki.
Był Pan jednym z inicjatorów zmian
w podstawieprogramowejpodstawprzedsiębiorczości.Najakietrudnościmogąnatrafićnauczycieletegoprzedmiotuw realizacjiwymagańprogramowych?
Moje inicjatywy nie były bezpośrednio
związanez podstawąprogramowąw obec6

nymkształcie.Naszawcześniejszakoncepcja wprowadzenia możliwości zdawania
maturyz przedsiębiorczości,a takżezwiązanaz tympropozycjazmianypodstawy
programowej,niezyskały,niestety,aprobaty.
Przyjętydokumentniejestidealny,choćto
milowykroknaprzódw porównaniuz poprzednimiprojektami.Szkodajednak,żenie
zostały uwzględnione zgłaszane przeze
mniei wieleśrodowiskpropozycjezmian,
któreuznanozazbytdalekoidące.Fakt,że
w gimnazjumtreściz zakresuprzedsiębiorczościniezostaływyodrębnionejakoosobnyprzedmiot,a tylkowłączonedowiedzy
o społeczeństwie,jakteżto,żew szkoleponadgimnazjalnejniemamożliwościrealizowaniaprzedsiębiorczościw wymiarzerozszerzonym, świadczy, niestety, o tym, że
przedsiębiorczośćjakokompetencjakluczowaw europejskimobszarzeedukacjiniejest
istotnaz punktuwidzenianowychzałożeń
programowych.
Tempoprzygotowywanianowejpodstawyprogramowejniesprzyjałoprecyzjizapisów. Nauczyciel, czytając na przykład:
{Uczeń}przedstawiapodmiotygospodarcze(gospodarstwadomowe,przedsiębiorstwo,państwo)i związkimiędzynimi możesięczućzdezorientowany.Niewie,coma
w istocieosiągnąćz uczniami.Naczymma
polegać„przedstawieniepaństwa”?Doprecyzowanietreściwymagadefacto stworzeniadobregoprogramuautorskiego.
Kolejnarafa,naktórąmogąnatknąćsię
nauczyciele,toniedopowiedzianakwestia
przygotowania do prowadzenia własnego
przedsiębiorstwa.Jeślichcemyrealizowaćto
należycie,tomożenamzabraknąćgodzindydaktycznych.Mamjednaknadzieję,żeświatlidyrektorzy,dysponującpulągodzindodatkowych,przeznacząjechoćw częścinanauczanieprzedsiębiorczości.Jaknaraziedla
wieludyrektorówczymśoczywistymjestdokładaniegodzintylkodoprzedmiotówmaturalnych,aletomyślenietrzebazmienić.
Jestteżpewnaszansa,żeuczniowieszkół
ponadgimnazjalnychbędąchętniewybierać
przedmiotfakultatywny„ekonomiaw praktyce”.Umożliwionrealizowanieprzygotowaniadodziałalnościgospodarczej.
JakwedługPanapowinnosięzhierarchizowaćtreścikształceniaw tymprzedmiocie?
Najważniejszajestkwestiapracy,alewidzianaodstronyucznia,a nieodstronypaństwa,bowówczasstaniesięzbytteoretycznymrozważaniemnatematpolitykispołecznej.Trzebapokazać,żekonkurencyjność
narynkupracydotyczynietylkofirmy,ale
i człowieka,posiadającegoumiejętnościkomunikacjiinterpersonalnej.W obliczuograniczonejpuligodzinnaprzedsiębiorczość,
kwestiizałożeniafirmyniestawiałbymna
pierwszym miejscu. Samozatrudnienie to
tylkojedenz przejawówznalezieniapracy.
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W kształceniuprzedsiębiorczościschodziłbymteżnacorazniższepoziomyedukacji.
Rozpoznawanie i wykorzystywanie mocnychi słabychstronpowinnobyćjużw gimnazjum.Natymetapiemożnabyteżrealizować tematy związane z ubezpieczeniami
czypodatkami.Niemożebyćtak,żecorocznewypełnianiePIT-ówjestpostrzeganejakotragedianarodowa.
Wydajemisię,żeprzedsiębiorczośćrozumianajakogospodarowaniewłasnymipieniędzmipotrzebnajestjużdzieciom.Szczególnie,żecorazczęściejsłyszymyo ichpostawach roszczeniowych. Trzeba więc
edukowaćrodziców,abystwarzalidziecku
sytuacje, w których będzie podejmowało
prostedecyzjefinansowe,nacochceprzeznaczyćkieszonkowe.Edukacjęw zakresie
przedsiębiorczościmożnawięcjużzacząć
w okresie przedszkolnym, byleby to robić
umiejętnie,w przeciwnymraziemożewyjść
z tegowięcejszkodyniżpożytku.
Jednymz trudniejszychzadańnauczycielajestuatrakcyjnienieprzedmiotuw warunkachszkolnych.Jakmiałobytowyglądaćodstronymetodycznej?
Niektórzy traktują jak bożka podstawę
programową lub są zbytnio zapatrzeni
w autorskieprogramy.Tymczasemtrzeba
zastanawiaćsię,czytoodpowiadapotrzebomuczniów,ichzainteresowaniomi jakie
metodydobraćdorealizacjizałożonychcelów. Bardzo ważne jest wyposażenie
ucznióww umiejętnościprzydatnew życiu,
co stwarza także większą motywację do
uzupełnianiawiedzyi zdobywanianowych
umiejętności.Jeślizrobimyz przedsiębiorczościwykładz podstawekonomii,toprzedmiotstaniesięteoretycznyi nieatrakcyjny.
Ważne są metody aktywizujące. Warto
wprowadzać różnego typu gry decyzyjne
czysymulacje.W Polscemamyjednaktradycyjnepodejściedometodyki.Odstudentów−przyszłychnauczycieliczęstowymagasiędefinicjimetodi znajomościkoncepcji
wielkich dydaktyków. Tymczasem chodzi
przecieżprzedewszystkimo dobrypomysł
nalekcję,a nieo to,czymieścisięonw określonejmetodzie.
Nauczycielombrakujeteżczasunaswobodneprzemyślenia,jakrealizowaćmateriał.Zmuszenisądopodejmowaniakolejnychstudiówpodyplomowych,w dodatku
głównienaswójkoszti dopracyw kilku
miejscach.To,niestety,musiprzekładaćsię
nafakt,żesączęstozbytzabieganii zmęczeni,bydobrzeprzygotowaćsiędopoprowadzeniaciekawejlekcji.
Czynauczycielemogąliczyćnawsparciezestronyszkółwyższychw realizacji
kształceniaprzedsiębiorczości?
Wsparciejest,choćzapewnew skalikraju
niewystarczające,choćbyw zakresieprzejęciaprzezpaństwoi jednostkisamorządowe

Dydaktyka
ciężarufinansowaniastudióww przypadku
wprowadzanianowychprzedmiotówi kursówdoskonalącychdlanauczycieli,cojest
normąw wielukrajacheuropejskich.UniwersytetPedagogicznyw Krakowie,uznany
zresztązanajlepsząpedagogicznąuczelnię
w kraju,pełnitakąmisjęgłówniew zakresie
merytorycznym.Zdajemysobiesprawę,że
nie można bezpośrednio przenosić wiedzy
naukowejnagruntszkolny,boskończysięto
katastrofą.Dlategoważnajestwspółpraca
nauczycieliz dydaktykamiprzedmiotowymi.Jednymz wyrazówrealizacjitegozadaniajestwydawaniecorocznietomupublikacjiz serii„Przedsiębiorczość–Edukacja” 3
orazorganizacjakonferencjimetodycznych.

W październikukażdegorokuorganizujemy
w Krakowiekonferencjęnaukowąpoświęconą rozwojowi przedsiębiorczości, a także
zjazdnauczycieli,naktórympodejmowane
sąproblemymetodykinauczaniaprzedmiotówekonomicznychnaróżnychetapachedukacji.W tensposóbukształtowałasięplatforma dyskusji na temat przedsiębiorczości
międzynaukowcami,doradcamimetodycznymi,nauczycielami,autoramipodręcznikówi programówautorskichorazpraktykamiżyciagospodarczego.Zapraszamzatem
doKrakowa3i 4październikanakolejną
konferencjęz tegocyklupt.„Rolaprzedsiębiorczościw edukacji”4.

Konferencja z 17 maja br. „Jestem przedsiębiorczy
– kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży”, zorganizowana przez Centrum Kompetencji
Grupa Szkoleniowo-Doradcza oraz belgijską firmę Syntra
West.
2
Wg Raportu z badań opracowanego przez Doradztwo
Społeczne i Gospodarcze w Poznaniu.
3
Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest na:
www.p-e.up.krakow.pl.
4
Więcej informacji o konferencji na:
www.przedsiebiorczosc.eu
1

dr Tomasz Rachwał
– adiunkt, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości
i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
współautor pakietów do nauczania
„podstaw przedsiębiorczości” w szkołach
ponadgimnazjalnych (Wydawnictwo Nowa Era),
autor słownika terminologicznego oraz wielu publikacji
naukowych z zakresu przedsiębiorczości.

Uniwersytecki projekt wspierania edukacji przyrodniczej

ETOS – QTA – PRZYRODA
Jak zainteresować naukami przyrodniczymi? Stawiać inspirujące pytania
zamiast cytowania gotowych twierdzeń, umożliwić wykonywanie wirtualnych doświadczeń, „zlecić” Monice – wirtualnej nauczycielce o cierpliwości anioła − utrwalenie i sprawdzenie wiadomości zdobytych przez uczniów.

W

nioskiz badańProgramuMiędzynarodowejOcenyUmiejętnościUczniówPISA
zawartew raporciez 2009rokupokazują,żepolscyuczniowieznaczącopoprawiliswojeosiągnięciaw przedmiotachprzyrodniczychod
2006roku.Jednakże,jakzauważająautorzyraportu,nadalistniejestosunkowoniewielkagrupauczniówdobrychi bardzodobrychw tejdziedzinie,a Polskęwyprzedzawielekrajów,w których znacznie skuteczniej naucza się treści
przyrodniczych.Dlategoteżapelujesięo inwestowaniewewzrostzainteresowaniamłodzieżynaukamiprzyrodniczymi.
Niewątpliwieważnymczynnikiemwpływającymnawynikinauczaniajestwewnętrzna
motywacjauczniówdonauki,wypływająca
z zainteresowaniaprezentowanymproblemem.
W jakisposóbmożnazaciekawićmłodzieżzłożonymi,skomplikowanymii częstoabstrakcyjnymizjawiskamifizycznymi,chemicznymiczy
biologicznymi?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we
współpracyz firmąBoulderLanguageTechnologiesz USAopracowałinnowacyjnyprojekt,
któregocelemjestzwiększeniezainteresowaniauczniówszkółpodstawowychi gimnazjów
naukąfizyki,chemiii przyrody,a w rezultacie
zachęcenieichdokontynuacjikształceniana
kierunkacho kluczowymznaczeniudlagospodarkiopartejnawiedzy.Produktemkońcowym
projektu będzie program wspomagania nauczaniaEToS(E-teacherofScience)1.
Zajęciaszkolneprowadzonew myślzałożeń
projekturóżniąsięodstandardowychlekcji.

Strukturazajęćzawszeodwołujesiędostałej
ramy,którąwyznaczajątrzynastępująceposobieetapy:CASUM,TUTORIALi PODSUMOWANIE.
Pierwszyz etapówz powodzeniemmożebyć
stosowanyprzeznauczycieliw codziennejrzeczywistościszkolnej.Zostanieonwięcomówionybardziejszczegółowo.
CASUM (ConversationsAboutScienceUsing
Media −rozmowyo przyrodziez wykorzystaniemmultimediów)toetap,w którymnauczycielwyświetlaobrazylubanimacjeprezentująceokreślonezjawiskoprzyrodnicze.Tonieon
jednaktłumaczyprezentowanymateriał,lecz
oczekujewyjaśnieńoduczniów.Występująoni
w roli„ekspertów”,opisującobserwowanezjawiskaz własnegopunktuwidzenia.Ważnym
elementemw dochodzeniudopoprawnychnaukowowyjaśnieńjestrozmowa,któratoczysię
zarównopomiędzyuczniema nauczycielem,
jak i między uczniami. Odbywa się ona na
wzórdyskusjinaukowców,odkrywającychobserwowanezjawisko.
Nauczycielprowadzidyskusjęprzyużyciu
metodyQuestioningtheAuthor (QtA),stworzonej przez Isabel Beck i Margaret McKeown
w USA.Polegaonanamodelowaniadialogów
w klasiew oparciuo konstruktywistycznymodelnauczania.W QtAnauczycielstosującaktywnesłuchanie,stawianiepytańotwartych
orazichparafrazowanie,zachęcauczniówdo
formułowaniai wyrażaniaopiniinatematobserwowanych zjawisk. W konsekwencji wymianypomysłówi poglądówuczniowiedochodządopoprawnychnaukowowyjaśnień.
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Rolanauczycielasprowadzasięzatemdobyciaasystentemuczniów,wspierającymichw odkrywaniuzjawisk.Zamiasttradycyjnegowykładupanujeonnadprzebiegiemklasowejdyskusji,nadajejejkieruneki wyznaczaposzczególne
etapy,posługującsiępytaniamipoczątkowymi
(np.Cozauważyłeś?Jaktorozumiesz?Jakmożesztowyjaśnić?).Kolejnepytaniapowinnypodążaćzatokiemmyśleniarozmówców,rozwijać
i ukierunkowywaćdyskusję.Bardzoistotnejest
zwracanieuwaginatreściuzyskaneoduczniów.
W tymcelunauczycielmożeposłużyćsięszeregiemtechnik,omówionychponiżej.
•Podkreślenie służyzwróceniuuwagi,żeto,
couczeńpowiedział,byłowartościowe.Nauczycielkoncentrujesięnaważnymaspekciewypowiedziucznia,parafrazujeją,wykorzystującjęzykuczniai natejbaziestawia
kolejnepytanie,np.Świetnaobserwacja.Powiedziałeś,żegwóźdź i spinaczniesąmagnesami. Powiedzcoświęcejo działaniu
magnesu. alboPodobamisięto,copowiedziałeś:gwóźdźi spinaczniesąmagnesami, chociaż można je namagnesować. To
ważnauwaga. alboChciałabymterazskupićsięnatym,copowiedziałTomek,ponieważtojestbardzoważne.Powiedział,że…
•Powracanie totechnika,którąnauczyciel
wykorzystuje,abyskierowaćuwagęuczniów
nawcześniejsząwypowiedźalbozjawisko.
Jest pomocna, gdy chcemy połączyć różne
ideei obserwacje,np.to,couczeńmówiterazi powiedziałwcześniej,albocopowiedzieliróżniuczniowie,np.:Jakrozumieszto,co
7
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powiedziałaAsiao kroplii powierzchnipochyłej? alboJakto,cowłaśniezaobserwowaliśmy,łączysięz tym,cojużwiemyo załamywaniusiępromieniświatła? lubWróćmy
dotego,copowiedziałaJoasiao mieszaniu
siępłynówo różnejtemperaturze.Jaktosię
madowypowiedziJackao ichgęstości?
•Parafrazowanie służy do „wyłowienia”
najistotniejszegostwierdzenia,zwłaszcza
gdyodpowiedźjestzawiłalubdługai bardzoszczegółowa.Parafrazującwypowiedź
ucznia,nauczycielmożestworzyćuogólnienie,np.Właśniepowiedziałeś,żezamarzająca woda rozsadza skały. Jak myślisz,
w jakisposóbdotegodochodzi? lubZwróciłaśuwagę,żeprądpłyniew obwodziezamkniętym.Jakmyślisz,cosięstanie,gdy
odwrócimy baterię w drugą stronę? lub
Z tego,comówisz,rozumiem,żew komórkachzaszłaosmoza.Opiszjądokładniej.
•Podsumowanie tokolejnatechnikamająca
nacelusprawdzenie,czyuczniowierozumiejąużywanesłownictwoorazczyrozumieją
to,o czymmówią,np.Dziśrozmawialiśmy
o prądzie.Spróbujciewłasnymisłowamipowiedzieć,czegosiędowiedzieliście.
•Modelowanie ma na celu pokazanie
uczniom,w jakisposóbmyślećo nauce.To
technika,któramodelujesposóbmyśleniapoprzeztworzenieanalogiidożyciacodziennegouczniówi umożliwianauczycielowiwprowadzanienowegosłownictwa,np.Zawsze
myliłymisiękolejnekwadryksiężyca.Tak
byłodomomentu,kiedyzapamiętałem,że
księżycprzypominającykształtemliteręD
„dopełnia”dopełni,a kształtrogalawyglądającego jak litera C oznacza, że księżyc
„cofasię”donowiu. alboZ odbijaniemsię
dźwiękujestpodobniejakz odbijaniempiłkio ścianę.Odbitydźwiękwracajakodbita
piłka,tylkodźwiękjestfalą.
•Adnotacja mazastosowanie,kiedynauczyciel musi wypełnić „lukę” w wypowiedzi

ucznia,np.kiedywieon,o cochodzi,alenie
potrafiubraćtegow słowa.Technikętęstosujesięrównieżw celudostarczeniadodatkowychinformacji,bezktórychuczeńniezrozumienaturyzjawiskabędącegopozazasięgiem
jegopoznania.Możnająstosowaćdopiero,gdy
nauczycielupewnisię,żeuczniowierozumiejąto,o czymmówią,np.:Właśnie mówisz
o roztworze.Powiedznamo nimcoświęcej.
lubTo,coterazopisałeś,nazywasięadaptacjąśrodowiskową.
ZadaniemCASUM,polegającegonaprowadzeniuklasowejdyskusjiprzywykorzystaniu
w/w technik, jest skonstruowanie przez
uczniówwiedzynatematprezentowanegozjawiskaorazjegodogłębnezrozumienie.
DrugietapTUTORIAL (z ang.tutorial –samouczek)−toczęśćzajęć,w którejuczeńpracujezeswojąprywatnąwirtualnąnauczycielką.Monika–botakmanaimięe-nauczycielka−jestawataremo sympatycznymgłosie
i cierpliwościanioła.Z niąkażdyuczeńindywidualnie„przechodzi”przezbadanezjawiskorazjeszczei utrwalajegorozumienie,podsumowujączdobytewiadomości.Podkoniec
tegoetapu,uczeńsamodzielnieodpowiadana
pytaniai rozwiązujezadaniazwiązanez tematemzajęć.Jeśliniepotrafiichsamodzielniewykonać,e-nauczycielkaponowniecierpliwiewyjaśniaistotęzjawiska.Wartościową
cechąMonikijestto,żeprzyokazjiopisywaniazjawisknaukowychuczysłówi zwrotów
w językuangielskim.
Podczasostatniejczęścizajęć–PODSUMOWANIA −uczniowiewrazz nauczycielemposzukująw życiucodziennymprzykładówsytuacji,w którychwystępujeomawianenazajęciachzjawisko.Ponadto,w minisieciWWW,
znajdującejsięnaplatformiee-learningowej,
wyszukująstworzonespecjalniedlanichartykułynaukowenatematomawianychzjawiskprzyrodniczych.W podsumowaniujest
równieżczasnaciekawepropozycjeeksper y-

mentów,któreuczniowiewykonająsamilub
z pomocąnauczyciela.
Dotestowaniainnowacjiw rokuszkolnym
2011/2012 wytypowano w drodze rekrutacji
dziesięćszkół(pięćszkółpodstawowychoraz
pięćgimnazjów)z Poznaniai powiatupoznańskiego.Szkołymusiałyspełniaćokreślonekryteria,wśródktórychnajważniejszymibyłyniskie
wynikiz częściprzyrodniczejsprawdzianuszóstoklasistybądźtestupogimnazjumorazposiadaniesalikomputerowejnaconajmniej12stanowiskz dostępemdoszerokopasmowegołącza
internetowego. Projekt zrealizowany zostanie
w ramachdodatkowychzajęćpozalekcyjnych.
W ciągucałegorokuszkolnegoodbędziesiętrzydzieści45-minutowychspotkańdlauczniówkl.
IV– VIszkołypodstawowejorazdlagimnazjalistów.Zajęciatebędąrealizowanezgodniez zasadamimetodyQtAprzywykorzystaniuscenariuszy lekcji oraz materiałów multimedialnych
opracowanychw ramachfazyprzygotowawczejprojektu.
Jeżelifazatestowaniawypadniepomyślnie,
program wspomagania nauczania EToS ma
szansęstaćsiępowszechniedostępny.Jestnadzieja,żemetodamodelowaniadialogówQtA
zagościnastałew polskiejszkolei niebawem
będziemożnawyszkolićszerszegrononauczycieli.Wartojednak,abynauczycielejużdziś
przyjrzelisięwłasnymtechnikomstosowanym
podczasprowadzeniaklasowychrozmóworaz
pytaniomstawianymuczniomw tokuprocesu
edukacyjnego.
1

Projekt finansowany jest z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL (priorytet III,
nr konkursu 4/POKL/2009). Kierownikami i koordynatorami projektu są prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Ronald Cole oraz mgr Dawid Pietrala.

dr Anna Basińska − adiunkt w Zakładzie Teoretycznych
Podstaw Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu, koordynator procesu dydaktycznego
w projekcie E-nauczyciel przyrody; ekspert metody QtA
Teresa Pietrala − nauczycielka w Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Poznaniu; ekspert
metody QtA

Spotkanie z Innym
Problem międzykulturowości coraz głośniej puka do naszych drzwi. Postawa
szacunku i tolerancji wobec odrębności kulturowej jest wymogiem dzisiejszej
edukacji. Często najkrótszą drogą do zrozumienia siebie jest spotkanie
z „Innym”. Przekonuje o tym materiał dydaktyczny: ,,Autobiografia spotkań
międzykulturowych”.

P

ostawy tolerancji, świadomości
kulturowejwpisanesąw prior ytety edukacyjne Unii Europejskiej
i powinny być także upowszechniane
w polskiejszkole,nawetjeśliniemamy
takichproblemówjakFrancjaczyNiemcy.Danezdobytez WielkopolskiegoKura-
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toriumOświatypokazują,żew Wielkopolsceuczysięstosunkowoniewieledzieciimigrantów–społeczeństwonadWartącharakter yzujesiędużąhomogenicznością. Mimo to poznaniacy nie mają
dobrejprasy,jeślichodzio tolerancję.Stolica Wielkopolski już niejednokrotnie
Uczyć lepiej 1/2011

przy różnych okazjach krytykowana
byłazaksenofobię.Mamywięcz pewnościąconiecodozrobienianawłasnym
podwórku.
Patrzącnaproblemmiędzykulturowości jeszcze z innej perspektywy, trzeba
uwzględnićkwestięstruktur ydemogra-

Dydaktyka
ficznejPolski.Jestniekorzystnai spowoduje,o czymsięjużgłośnomówi,żebędziemymusieliotwieraćwkrótceswój
rynekpracynaWschód.Wartowięcjuż
zawczasupomyślećo interkulturowych
kompetencjach.
Jednąz kompetencjikluczowychjest
świadomość i ekspresja kulturowa –
a więcto,copozwolimłodymludziom
w przyszłości aktywnie i harmonijnie
funkcjonowaćw społeczeństwieobywatelskim. Rada Europy podejmuje wiele
inicjatyw,któresystematyzujądziałania
edukacyjne:projektymiędzykulturowe,
ułatwieniemiędzynarodowejwymiany
młodzieży,objęciepatronatemsieciszkół
politologicznychetc.Ostatniąinicjatywą
jestwypracowaniewrazz grupąekspertów,,Autobiografiispotkańmiędzykulturowych”– narzędziaprzeznaczonego
doindywidualnejpracyuczniów,pozwalającego kształcić wiele niezbędnych
kompetencjiw procesiekomunikacjimiędzykulturowej.Tentrzydziestostronicowymateriałdydaktyczny,zawierający
zestawpytańi odpowiedzi,dostosowanyzostałdopolskichrealiówprzezOśrodekRozwojuEdukacji.Służyćmareflek-

sięnadsobą,istotąspotkania,analizuje
własne obserwacje, ale także próbuje
spojrzeć na świat z punktu widzenia
swojegointerlokutora,porównuje,uczy
się dostrzegać podobieństwa i różnice
międzysobąa spotkanąosobą– i conajtrudniejsze–wyciągawnioski,zastanawiasię,jakzaistniałasytuacjawpłynęłanajegożycie.
Całośćniemożebyćtraktowanajakzwykłykwestionariusz,którywypełnianyjest
mechanicznieprzezucznia.W zależnościod
dojrzałościdzieckanauczycielmoże,,dawkować”muporcjezadań.Jakkażdenarzędzie,równieżi tapomocdydaktycznawymaga kompetentnego prowadzącego. Ponieważdlaniektórychdzieciprzygotowane
wypowiedzimogąmiećcharakterintymny,wartozaznaczyćprzedprzystąpieniem
dozadań,czybędąonidzielilisięswoimi
doświadczeniemz rówieśnikami.Istnieje
teżmożliwośćpotraktowania,,Autobiografii…”jakopamiętnika,w którymdziecko
będziezapisywałoswojeosobistespostrzeżeniazwiązanez rozpoznawanieminności,
odmiennościmentalnejczykulturowej.
Napewnojesttojedenz tychmateriałów dydaktycznych, które pomogą

sji nad doświadczeniem konkretnego,
osobistego spotkania dziecka z Innym
(w sensiekulturowym).,,Autobiografia
…” składa się z dziesięciu części, uporządkowanychw takisposób,abyprzyglądaćsięsobieorazspotkanymosobom
z różnychpunktówwidzenia.Idącślademkolejnychpytań,uczeńzastanawia

w przemyśleniui przeżyciuspotkań,co
stanowiwartośćsamąw sobieprzydzisiejszymtempieżycia.Wartotakżepamiętaćo tym,żeniewszyscynasiwychowankowie mają taką wewnętrzną
gotowość, aby natychmiast przystąpić
dodyskusjinadproponowanymiprzez
nasproblemami.Chwilaindywidualnej
Uczyć lepiej 1/2011

pracypozwoliimuporządkowaćmyśli
i opisaćwłasneprzeżycia.,,Autobiografia…”stanowitakżepomocdlanauczyciela, któr y na przykład po wycieczce,
obejrzanymfilmie,przeczytanymartykulechciałbyzwrócićuwagęnakwestie
międzykulturowe.
,,Autobiografia…”zostałajużpilotażowoprzetestowananagrupieuczniów
i studentóww różnychkrajacheuropejskich.Natomiastw Polsceodubiegłego
rokuOśrodekRozwojuEdukacjipowołał
siećwojewódzkichkoordynatorówprojektu,,Emigracjawobecwyzwańmigracyjnych”, między innymi propagując
pracęz nowymnarzędziemRadyEuropy.
W ciągupółroku,odmarcadopaździernika2011r.konsultanciprzeszkoląnauczycielizainteresowanychproblematykąmiędzykulturową.Uczestnicyotrzymują także pakiet materiałów, w tym
opisywaną,,Autobiografięspotkańmiędzykulturowych”oraz,,Kompasik”,,,Prawaczłowieka–poradniknauczyciela”,
,,Zrozumieć innych – czyli jak uczyć
o uchodźcach”–któremożnawykorzystaćpodczaslekcjiwiedzyo społeczeństwie, etyki, religii, lekcji wychowawczych itp. Kurs ,,Wielokulturowość
w praktyce szkolnej” realizowany jest
takżew OśrodkuDoskonaleniaNauczycieliw Poznaniu.
W kontekście,,Autobiografii…”pokazujemyuczniom,żespotkaniemiędzykulturowepowinniśmyrozumiećbardzo
szeroko, ponieważ doświadczamy go
w każdymmomencie,gdydokońcanie
potrafimyzrozumiećdrugiegoczłowieka.Niemusimywyjeżdżaćdaleko,wystarczy spotkać się z koleżanką, która
przyjechałaz innegomiasta,z innegoregionuPolski.Szybkośćżyciazaskakuje
nas.Niepotrafimyzatrzymaćsięi z należytą refleksją spotkać z drugim człowiekiem.A przecieższkołanietylkopowinnanaswyposażaćw wiedzęi umiejętnościz konkretnychprzedmiotów,ale
także w kompetencje społeczne, które
wydająsięo wielecenniejsze.Indywidualnarefleksjanadspotkaniemmożeowocowaćtakimiumiejętnościami,jak:altruizm,empatia,elastycznośćzachowania,tolerancjaitp.
NiewystarczyjedenRokDialoguMiędzykulturowego, aby utrwalić międzykulturowe kompetencje, jest to długi
i trudnyproces,boczłowiekjestjużtak
skonstruowany, że trudno mu bez wewnętrznego sprzeciwu pogodzić się
z konkurencyjnympatrzeniemnaświat.
Alina Płaziak-Janiszewska
− nauczyciel konsultant ds. nauczania
języka polskiego i etyki,
wojewódzki koordynator projektu
,, Edukacja wobec wyzwań migracyjnych”
ODN Poznań
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Kreatywność
– czy można jej uczyć?
czejpracyz uczniami).Wyszkoliliśmytre-

Lekcja twórczości jako przedmiot na stałe funkcjonujący w wielu szko- nerówkreatywności,którzysązapraszani
łach, pozwala wychowywać dzieci, wychodzące poza schematy działania, dowspółpracyw realizacjiprojektówkrajow ychi międ zyn arod ow ych(„Cent raTaodważniej podejmujące różnorodne wyzwania.

K

reatywnośćtojednozesłów–kluczy
współczesności,wokółktóregonarosło
wielemitówi niezrozumienia.Czym
w istociejestkreatywność?Zagadnienieto
stałosiętematemmodnymi podlegaswoistemu „miksowaniu”, standar yzowaniu,
upraszczaniu. Coraz częściej słyszymy, że
spać,jeść,prać,sprzątać,milczeć,siedzieć,
rozmawiać–powinniśmykreatywnie,a już
dlanauczaniai wychowywaniakreatywność jest niezbędna, jest wręcz nakazem
chwili.Bezrefleksyjneposługiwaniesiętym
terminem może prowadzić do określania
nimwszystkiego:zachowania,nauczania
i wychowania, marketingu, księgowości,
takżenieuczciwości.Swoistamitomaniadotycząca kreatywności skłania do poszukiwaniaklarownejdefinicji.
Prof.K.J.Szmidt–autorwieluopracowańz obszar ukreatywnościdefiniujejąjakozdolnośćczłowiekadow miaręczęstego
generowania nowatorskich i wartościowych pomysłów rozwiązania problemów
praktycznychi poznawczych,z jakimimamydoczynieniaw domu,w pracy,w szkole.Kreatywnyjestlubmożebyćczłowiek,
niezaśwytwórczyorganizacjaspołeczna.
Innybadacz–M.Karwowskidodaje,że
pełnakreatywnośćtojednoczesnewystępowaniezdolnościtwórczych,niezależności,
otwartości.Wedługniegow szkolewystępujączter ytypykreatywności:sztywnai buntownicza,kreatywnośćbezszansnatwórczość,kreatywnośćpodporządkowana,kreatywność pełna. Omówienie wszystkich
wymienionychtypówwykraczapozaramy
tegoopracowania.Wydajesię,iżnajbardziej
potrzebnajestkreatywnośćpełna.Wyraża
się ona w buncie pozytywnym, konstruktywnym,prowadzącymdonowych,wartościowychrozwiązań.
A w społ ec zeńs twie inf orm ac yjn ym
trzebasprawniei twórczomyśleć.Umieć
promowaćodkrytąpełnięwłasnejoryginaln oś ci, naw iąz yw ać wart oś ciow e
związk i międ zyl udzk ie, kor zys tać sel ektywniez Internetu.U podstawwszystkich
potencjalnychdziałańw tymzakresieleżą
jakośći szybkośćuczeniasię.Uczeniekreatywn oś ci moż e ten proc es usprawn ić.
Uczniow ie zys kaj ą szans ę ujawn ien ia
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i rozwojuswoichzdolności,więcejbędzie
bunt own ików poz yt ywn ych, w pełn i
twórczych.Z takichpotrzebw roku2000
pow stał o w Krakow ie Pols kie Stow ar zyszen ie Krea tywn oś ci – org an iz ac ja int egrującanaukowców,nauczycieliwszystkichszczebliedukacji,pedagogów,psycholog ów, bib liot ekar zy, inf orm at yków
i przedstawicieliinnychprofesji,zainteresowanychteoretycznymii praktycznymi
problemamibudzeniai rozwijaniapotencjał u twórc zeg o lud zi w różn ym wiek u,
różn ych zaw od ów i wyw od ząc ych się
z różn ych środ ow isk społ eczn o- wyc howawczych.W gronieczłonkówPSKdyskutujesięo tym,czymjestkreatywność,jak
wspier aćjejrozw ójw szkol ei poz anią.
Przygotowujesięnauczycielidowprowadzan iaw szkoł achsyst em at yczn ychtrening ówmyś len iai dział an iatwórc zeg o,
będącychlekcjamitwórczości.Zdarzasię
bowiem,żenaturalnakreatywnośćdzieckabywatłamszona,gdyżnauczycielez regułypragnązachowaćustalonyporządek
nalekcji,a dzieckopowodowaneciekawością,pytające–możetenporządeknar uszać.Nauczycielnierzadkomakłopotz odpowiedzią:„niewiem”i woli,bydziecinie
zad aw ał y zbyt wiel u pyt ań, zwłaszc za
tych „dziwn ych”. Zas tan aw ia się, jak
uczyćtwórczości,jakwyzwalaćpostawy
krea tywn euczniów.Pom ócmoż ew tym
zmian a prog ram ów nau czan ia na studiach nau czyc iels kich. Chod zi o tak ie
przygotowanienauczyciela,bybyłtwórczy,innowacyjnymetodycznie.W tymkierunk uidąpos zuk iw an iarozw iąz ańczynionychprzezczłonkówPSK,bobrakprogram ów do nau czan ia twórc zoś ci jest
pols ką bol ączką. Jak pod aj e prof. K. J.
Szmidt–w StanachZjednoczonychjesttakichprog ram ów250,a w Pols ce–dwa,
trzy,możepięć.Jestwięcnadczympracować.
PSKwypracowałostałeformy,którepomagająwielunauczycielomzdobyći pogłębićkompetencjew zakresieuczeniatwórczości.Tymiformamisąlaboratoriatreningu twórc zoś ci, ses je warszt at ow e,
nau kow e, pop as y wakac yjn e (uczestn ic y
spot kańpoz naj ąmet od yi techn ik itwórUczyć lepiej 1/2011

lent u i Kar ier y”- Reg ion Maz ow ieck i,
„Przeds ięb iorc zośći krea tywn ośćw szkołach”- Brit ish Cou nc il) adres ow an ych zarówn o do uczniów o spec jaln ych pot rzebachedukacyjnych,w tymuczniówzdolnych,jaki donau czyc iel i.PSKpat ron uj e
licznymprzedsięwzięciom,któr ychautoramisąnasiczłonkowie.Podejmowanedziałan ia są wyr az em ros nąc ej świad om oś ci
znac zen ia rozw ij an ia komp et enc ji twórczych dla podn os zen ia poz iom u i jakoś ci
życ iaspoł ec zeństw.Skutk iemszkol eńdla
nauczycieli,organizowanychprzezPSKjest
wprowadzenielekcjitwórczościjakoprzedmiot u na stał e funkc jon uj ąc eg o w wiel u
szkołach.Pozwalatowychowywaćdzieci
twórcze,wychodzącepozaschematydziałania,odważniejpodejmująceróżnorodne
wyzwania.
Otoprzykładćwiczeniamyśleniakombinator ycznego(pozwalającegorozwijaćkreatywność)dozrealizowaniaw każdejgrupiewiekowej:malujemy„coś”.Uczestnicy
wymyślająsłowanicnieznaczące.Wybierająjednoz podanych,zapisanychnatablicy,
nieujawniajągoi używającróżnorodnych
materiałów – wizualnie je przedstawiają
i definiują. Powstają bardzo interesujące
wynalazki,zjawiskaatmosfer yczne,postacieo niezwykłychcechach,kamienieo niezwyczajnychzastosowaniach.Takiećwiczenie,rozwijającwyobraźnięi myślenie,daje
każdemu,ktojepodejmuje,poczuciepodmiotowości.Natomiastkolorowankii inne
gotowce,informująceautora,że„ontaknie
potrafi”sąpozbawionesensu.Dawaniegotowcówjestw pracyedukacyjnejpoprostu
szkodliwe,„zabiera”odwagętworzenia,jest
przyzwoleniemnaprzyswojeniei uznanie
gotowegowzor uzaswój.Todobraszkoła
plagiatu.
Dlaefektywnościwszelkichdziałańważnajestotwartośćnadrug ieg oczłow ieka,
naproblem y,przedktór ym istaje.Otwartość–bardzopojemnesłowo,jednak–nie
matwórczościbezotwartości–tomojadewiza,aletakżejedenz war unkówciągłego,
wszechstronnegorozwoju.Niemasatysfakcjonującychkontaktówz drugimczłowiekiem,niezależnieodjegowieku,bezotwarteg o, akc ept uj ąc ego stosunk u do niego.
W kont akt ach interp ersonaln ych zanika

Dydaktyka
dialog,niepotrafimyze sobąrozmawiać,
lecz„mówimydosiebie”i dotykatonauczycieli,uczniówi rodziców.
Z prowadzeniemzajęćtwórczychwiążesię
nietylkootwartość,umożliwiającazmianę
nastawieniadoswojejroli,aletakżedostęp
do programów umożliwiających realizację
ważnegozadaniaedukacyjnego,jakimjest
rozwójtwórczy.

Zaangażowanie w wykonywaną pracę,
kompetencje,gotowośćdzieleniasięwiedzą,
wzorcoweposługiwaniesięjęzykiemojczystym,kulturaosobista,profesjonalizm,empatia,pasja–sątymicechami,którekażdemu nauczycielowi o bogatej osobowości
i wypracowanym warsztacie pedagogicznym–pozwalająpodjąćnowewyzwania,
w tym–trudnezadaniestymulowaniaroz-

wojutwórczegouczniów.Zarównonauczycielom,uczniom,jaki w konsekwencjispołeczeństwu–kreatywnośćjawisięjakozadaniei zarazemszansalepszegomentalnie
i ekonomiczniepoziomużycia.Życiawartościowego,a nietylkourządzonego.
Anna Przybylska – nauczyciel dyplomowany,
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
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Co na horyzoncie? Kino!
Warsztaty filmowe dla nauczycieli towarzyszące kolejnym edycjom
wrocławskiego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty pozwalają rozwijać
własną pasję, szukać sposobu, by wykorzystać ją w codziennej pracy oraz
poznawać tych, którzy działają podobnie.

G

dywrazz nowymrokiemszkolnym–przy
wtórzepierwszychdzwonkówi szeleście
niezapisanychjeszczekartdziennika–pojawiła się myśl przewodnia: „Szkoła z pasją.
Uczeńjestnajważniejszy.”–pomyślałamo jejrewersie.Proponujęodwrócićkartę:„Nauczycielteż
jest ważny”. Sprowadzony do roli tego, który
szkoli według kryterialnych wyznaczników,
przejętyrankingamiosiągnięći zamartwiający
się,żecoraztrudniejwzbudzićzainteresowanie
kanonem,aniuczniowskichpasjiniedostrzeże,
anizbytwielew nichniepomoże.Sensowne–
i efektywne–jestdocenieniepasjinauczycieli.
Chciećwiedziećwięceji miećprzyjemnośćz pogłębianiawłasnychzainteresowańtoczasem
znaczywięcejniżinstruktażo motywowaniu
uczniów.Ci,którymbliskiejestkino,mogąskorzystać z mądrze pomyślanych filmowych
warsztatówdlanauczycieli.
Wszyscymówią:kochamkino
Kinowkraczadoszkołycorazszerszymtraktem.Edukacjamedialnajestwpisanaw polonistycznyprogram.Filmzdecydowaniejednaknie
zamykasięw tymprzedmiocie.Historia,wiedza
o społeczeństwie,etyka,wiedzao kulturze,lekcje
wychowawcze–przestrzeń,w którejmożerozgrywaćsięspotkaniez filmemjestróżnorodna.
Niejesttojużchybaczasprekursorówi pionierów.Wieluz naslubikinoi corazwięcejwiemy
o tym,jaksensownieprzywołaćjew pracyz młodzieżą.Istniejeteżmocnewsparciezestronyzainteresowanychedukacjąmedialnąinstytucji.
SzczególnieistotnajestturolaFilmotekiSzkolnej,którawyposażyłaszkoływ pakietfilmówpolskich,a w najbliższymczasiezostanieonuzupełnionyo pakietdrugi,66nowychtytułów(tymrazem dostępnych on-line). Strona internetowa
www.filmotekaszkolna.ploferujemateriałypomocnicze,foradyskusyjnei szeregaktualności,do-

tyczącychzespolonychze sobąprojektów:*FilmotekaSzkolna.Akcja!,*FilmotekaSzkolna.Akademia,*FilmotekaSzkolna.Kinoterapiaczy*FilmotekaSzkolna.NoweHoryzontyEdukacji,w ramach
któregoorganizowanesąwarsztatydlanauczycieli.W tymrokuzorganizowanojeporazszósty.
Warsztaty mają swoje niezmienne miejsce
i czas.TowarzysząkolejnymedycjomwrocławskiegoFestiwaluFilmowegoNoweHoryzonty.
Trwająpięćdni,o połowękrócejniżfilmowe
święto,więcuczestnicywarsztatówprzydzielenisądojednegoz dwóchturnusów,otwierającegobądźkończącegofestiwal.Weryfikacjazgłoszeńodbywasięnapoczątkuczerwca,a przydzielonemiejscejestzaproszeniemzarównona
cykldopołudniowychzajęć,jaki napopołudnioweczynocneseanse.
Z moichobserwacjiwynika,żedoWrocławia
sięwraca.Ktoprzybyłraznafestiwal,tendostrzegłjegoniepowtarzalnyklimati –coważniejsze–szerokąofertęfilmów,którychpokazyalbo
wyprzedzajądystrybucjękinową,albosąjedyną
okazjązobaczeniadziełspozamainstreamu,retrospektywnychprzeglądówtwórczościreżyserówczyprezentacjinarodowychkinematografii.
Organizatorzywarsztatówdoskonaleodczytali zapotrzebowanie i priorytety. Cele, jakie
przedsobąpostawili,sąnastępujące:umożliwić
nauczycielomrozwójichosobistychfilmowych
fascynacji,zachęcićdopracyz filmemw szkole,
dostarczającpomocnychmetodi środkóworaz
stworzyć platformę wymiany doświadczeń
i okazjędonawiązaniakontaktów.Znaczącajest
hierarchiacelów.Rozwijaćwłasnąpasję.Szukać
sposobu,bywykorzystaćjąw codziennejpracy.
Poznawaćtych,którzydziałająpodobnie.
Conawarsztatach?
Zajęciamiałycharakterwykładówdopełnianychdyskusjąi prezentacjąfragmentówfilmoUczyć lepiej 1/2011

wych.Prelegentamibylifachowcy:krytykfilmowy,filmoznawczyniz genderowąspecjalizacją,
medioznawca,kuratorwystawi projektówplastycznych.Każdegodniabyłjedentematwiodący.
W tymrokuzaproponowanotrzykręgitematyczne:
1.„Kinokobietw EuropieŚrodkowej–tradycjai współczesność”.Pozaszansąnauporządkowaniei poszerzenieswojejwiedzyo kobietachreżyserkachbyłaokazjadoprzemyślenia zagadnień częściowo socjologicznych,
częściowoetycznychczydotyczącychstricte
językafilmowego.Myśleniegenderowenieod
razupewnietrafidorepertuaruszkolnychmetodanalizytekstówkultury.Wartomiećjednakświadomość,żejesttotrendekspansywny
i częstoodkrywającynowetreściw znanych
dziełach.A z pewnościąprzydatnydoodczytywaniaznakówkulturynajnowszej.
2.„Polskarzeczywistośćw polskimkinie”.
Konfrontacjaz polskąkinematografiąmożebyć
niespodzianką, łatwo bowiem popadamy
w stereotypowewyobrażeniao jejwtórności
i nienadążaniuzaosiągnięciamilepiejprosperującegoprzemysłufilmowegonaZachodzie
czyw StanachZjednoczonych.Tymczasemna
pewnowartorozmawiaćo kinieSmarzowskiego,Lechkiego,Rosy,Komasy,Sali,Koterskiego,
Lewandowskiego.Niewspominającjużo klasykupolskiegokinaspołecznego,Krzysztofie
Krauze.Ichfilmystanowiąważneuzupełnieniepolonistycznejedukacjilicealisty.Tymbardziej,żeobrazwspółczesnościzdecydowanie
szybcieji pełniejzaistniałw filmieniżw literaturze.Najnowszetekstyliterackieniemająteż
swejreprezentacjiw szkolnymkanonie.
3.„Videoart.” Sztukamłoda(zrodzonaw latach
60.), ale coraz wyraźniej obecna w pejzażu
współczesnej kultury, wchodząca w mariaż
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z kinemi nierzadkoposługującasiętym,cojest
znakiemrozpoznawczymnaszychczasów:remiksemi intertekstualnością.Dużezainteresowaniei wielespontanicznychpomysłównaprzeniesienienagruntszkolnywywołałyprojektyfoundfootage.Polegająonenaposługiwaniusię
cytatem,fragmentemgotowegodzieła,najczęściejtak,byzaprzeczyć,a przynajmniejoderwać
goodpierwotnychznaczeń.Technikainspirującadotworzeniapastiszylubdozabawy.Ważną
kwestią,dladzisiejszejszkołytrudnądoominięcia,stanowiłypytaniao prawaautorskiei poszanowaniewłasnościintelektualnej.Nacodzień
osnutetakąmgłąniejasnościi brakuprecyzji,że
niejedenz nasmawątpliwościjakegzekwować
samodzielnośći uczciwośćprzyocenieuczniowskichprac.
Trzywspomnianewyżejtematyzostałytak
przemyślane,żestanowiłyzarównokomentarz
dorepertuarudostępnegow czasiefestiwalu,jak
i kompendiumwiedzydlakażdego,ktosięgniepo
filmy,byo nichrozmawiaćw szkole.Dwakolejne–„Warsztatynowomedialne”i „Projektyfilmowei audiowizualne”–byłypodporządkowane
działaniomdydaktycznym.
Nowemediaa szkoła
Czycywilizacyjnezmianysąistotnedlasposobuuczenia?Oczywiście,bardziejniżjesteśmy
tow staniezdiagnozować.Zmieniasięstylkomunikacji,zdolnośćkoncentracji,sposóbprzyswajaniawiedzyi jejutrwalania.Malejezapotrzebowanienapewientypinformacji.Niektóre
umiejętnościzanikają,wśródnichnawykczytaniadłuższychtekstów.Inneumiejętnościzyskującorazliczniejszychadeptów(zdolnośćzajmowaniasiękilkomazadaniaminaraz).Dyskusjao tym„cosięzmieniło?”moderowanabyła
w takisposób,żeomijaliśmykonstatacjekata-

stroficzne.Gorącestałosiępytanie:codalej?Stawianiesobietakichpytańi możliwośćkonfrontacjiw poszukiwaniuodpowiedzijestdziśbardzoprzydatna.Polskaszkoła(a byćmożew ogólewspółczesnaszkoła)niemagotowychrecept
i pókico–działapoomacku.
Warsztatyoferowałylicznepodpowiedzi,w jakisposóbmożnawykorzystaćdowłasnychprzemyślanychcelówdostępnew siecimateriały(np.
programydotworzeniaremiksówfilmów),jak
oswajaćistnienienieformalnychźródełwiedzy
(Wikipedia),czydoceniaćistnieniehipertekstów.
Tradycyjnakulturaniemusipozostawaćw opozycjidokultury2.0,definiowanejprzezInternet,
jaksprawić,bybyłytodwauzupełniającesiębiegunywspółczesności?
Dlamnieważna,choćwymagającanamysłu
i budzącapewienopór,byłaideadziałańkreatywnychrozumianajakobudzeniechęciuczestnictwaw kulturze.Akcentpadatunietylena
kształtowanieodbiorukrytycznegoi docenianie
arcydzieł,ilenawłasne(uczniowskie)działania
twórcze.
Ambasadorzyprojektu
Nowościąszóstejedycjiwarsztatówbyłyzajęciaprojektowe.Uczestnicyprzydzielenidopięcioosobowychzespołówprzezkilkadniopracowywaliprojektfilmowylubaudiowizualny,który
bylibygotowiprzeprowadzićw swojejszkole.
Ostatniegodniatemniejlubbardziejspontaniczneinicjatywyzostałypodsumowane.W tensposób powstało 35 pomysłów, jak zabrać się do
przeprowadzeniakonkretnychinicjatyw.Sąone
dostępnenastroniewww.nhef.plw zakładcepodsumowującejwarsztatydlanauczycieli.
Mojezainteresowaniewzbudziłsposób,w jakipodsumowywaliśmyopracowanepomysły.
Metodabyłaprosta,z pewnościąmożnająprze-

Projekty w fazie roboczej

nieśćnaszkolnygrunt,postrzegamjąjakobezbolesną,przyjemnąi skuteczną.Każdagrupa
spisałanaspecjalnymformularzuwytycznedo
swegoprojektu.A następnie,zamiastspodziewanejprezentacjii omówienia(coniewątpliwie
byłobynużące)zastosowano„metodęremiksu”.
Każdy wystąpił w roli ambasadora projektu
i przedstawiałgow gronieczworgareprezentantówposzczególnychgrup.W każdymprojekcienależałowskazaćdobrąi słabąstronę.Dziękitejmetodzieniektóreprojektyzyskałyzwolennikówrównieżpozatworzącągogrupą.
Kolejnaedycjafilmowychwarsztatówdlanauczycieliodbędziesięw lipcu2012.Informacje
o naborzeuczestnikówpojawiająsięzazwyczaj
w majunastronieStowarzyszeniaNoweHoryzonty.Tamrównieżmożnaśledzićofertęprzygotowanąnabieżącyrokszkolny.Moderatorzy
proponująorganizowanew 25miastachw Polscerozpisanenaszkolnemiesiącespotkaniaz filmem.Dlakażdegotypuszkołyprzeznaczonesą
określonecykletematyczne.Bliższeinformacje
nastronie:www.nhef.pl
Renata Borowiak
– nauczycielka języka polskiego w XVII LO w Poznaniu

ODN w Poznaniu organizuje w br. szkolnym seminarium filmoznawcze „Animacja – dokument
− fabuła. O stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi”. W kinie MUZA będą odbywały się prelekcje,
projekcje i dyskusje, a w salach Ośrodka spotkania warsztatowe. Prelenenci − dr Mikołaj Jazdon
wprowadzi uczestników w świat filmu dokumentalnego, dr Marcin Jauksz zaproponuje tematy
do dyskusji przy wybranych filmach fabularnych, a Anna Litewka odkryje tajniki filmu animowanego.
Szczegóły na http://rejestrator.odn.poznan.pl/oferta/seminarium/S16.

WebQuest dla wszystkich
Prezentowana metoda umożliwia opanowanie umiejętności efektywnego
posługiwania się cyfrowymi źródłami informacji. Można ją zaadoptować do
różnych warunków. Wymaga jednak od nauczyciela dużej otwartości.

U
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progutegorocznychwakacjiopublikowanoraportOECD„PISA2009Results:
StudentsOnLine”1.Zgodniez nimpol-

scy uczniowie znacznie gorzej radzą sobie
z wyszukiwanieminformacjiw źródłachcyfrowychniżw tekściedrukowanymi m.in.
dlategolokująsięnaostatnichmiejscachtabelporównawczychdla19badanychkrajów.
Uczyć lepiej 1/2011

Przytoczone wyniki2 dowodzą, iż szkoła
w Polsceniespełniadobrzeswojejroliw odniesieniudonowychmediów.W zestawieniu
ze stosunkowo dobrymi wynikami badań
PISAw niektórychinnychkategoriachwidać

Inspiracje
wyraźnie,iższkołaskupiasięwciążnapracy z tradycyjnymi nośnikami informacji,
ignorującposługiwaniasięźródłamii mediamicyfrowymi.
Uniwersalną,aktywizującąmetodądydaktyczną,którapozwalarealizowaćzaskakująco
szerokiwachlarzcelówdydaktycznychi wychowawczychjestWebQuest.Zostałaonazaprojektowanaw celuumożliwieniauczniom
opanowaniaumiejętnościefektywnegoposługiwaniasięcyfrowymiźródłamiinformacji,
przedewszystkimInternetem.

Uniwersalność metody
WebQuest(w wolnymtłumaczeniu„Poszukiwaniaw Sieci”),ściślebiorąc,niejestoddzielnąmetodądydaktyczną3,leczraczejzorientowanymnauczniowskiebadaniaformatem zajęć edukacyjnych, w któr ym
wyjściowymźródłeminformacjijestInternet.Uczniowiezgłębiającstosownąproblematykęw oparciuo Sieć,starająsięweryfikowaćjakośćuzyskiwanychinformacjina
podstawieróżnychźródeł,takżepozainternetowych.WebQuestuczywięcefektywnego
korzystaniaz Internetu,motywujedotwórczegowykorzystaniaźródełwiedzy−wspomagawszakżemyślenienawyższychpoziomach taksonomicznych: analizy, syntezy
i ewaluacji.Uczyteższtukiprezentacji.
WebQuestmożnałatwoadaptowaćdoróżnychwarunków.Nadajesiędozastosowania:
•nakażdympoziomieedukacyjnym,z kształceniemcałożyciowymwłącznie,
•w pracyzespołoweji indywidualnej,
•nazajęciachszkolnych,pozaszkolnychi domowych,
•w kształceniunaocznymi naodległość,
• w różnych przedmiotach nauczania oraz
w przedsięwzięciachmiędzyprzedmiotowych,
•w kształceniuformalnym,nieformalnym
orazsamokształceniu.
Wspomaganierozwojumyślenianawyższychpoziomachtaksonomicznychnieoznacza zawężenia zastosowań WebQuestu do
pracyz młodzieżąo wysokichmożliwościach
intelektualnych.Przeciwnie,poprawnieskonstruowanyWebQuestpomagapracowaćwe
własnymtempieuczniomo różnychmożliwościachintelektualnych(a takżeo różnych
preferencjachpoznawczych,różnychwyjściowychpoziomachwiedzyi umiejętności,różnychzainteresowaniachetc.).
Podobniejaktomamiejscew przypadku
klasycznychprojektówedukacyjnych,WebQuestmożnaplanowaćjakoprzedsięwzięciekrótkoterminowe(np.od1do3lekcji)lubdługoterminowe(od2tygodnidonp.2miesięcy).
WebQuestnadajesiędorealizacjiw różnych
warunkach wyposażenia technologicznego
szkoły.Możnagoprowadzićw całościw laboratoriumkomputerowym,możnaw laboratoriumodbyćtylkowybranezajęciadługoterminowegoWebQuestu(związanebezpośrednio
z wyszukiwanieminformacjiw Siecilubnp.
z przygotowywaniemcyfrowychopracowań

i publikacji).Możnawreszcieoprzećsięnadostępie uczniów do komputerów w domach
i zadaniawyszukiwaniainformacji,przetwarzaniajej,przygotowywaniacyfrowychprezentacjii publikacjizlecaćjakodomowąpracę
samodzielną lub grupową. Nawet w tym
ostatnimprzypadkuw klasiepowinienbyćdostępnyconajmniejjedenkomputerz dostępemdointernetuoraz,w miaręmożliwości,
dający możliwość generowania obrazu widocznegodlagrupyuczniówjednocześnie4.

Schemat metody
ZaletąWebQuestujeststosunkowowysoka
łatwośćjegoopanowaniai wdrożeniaprzez
nauczycieli, wynikająca z uporządkowanej
konstrukcji.Opierasięonanastałymłańcuchuetapów,dziękiczemuzarównouczniowie,
jaki nauczycielłatwoidentyfikująaktualny
stanzaawansowaniarealizacjiprzedsięwzięcia.Poniżejprzedstawiamczęstospotykaną
propozycjęukładuogniw5 WebQuestu6.
1.Wprowadzenie
Powinnozawierać:
•cele i spodziewane efekty, tj. czego
uczniowie powinni się dowiedzieć, co
zbadać,jakietreściprogramowebędąrealizowane(w odniesieniudopodstawy
programoweji standardówwymagań
egzaminacyjnych);
•wykazumiejętności,jakieuczniowiepowinniposiadaćprzedprzystąpieniemdo
realizacjiWebQuestu;
•krótkiopisprzedsięwzięcia;
•realnemożliwości,wykraczającepoza
kontekstszkolny.
Uwagipraktyczne
Nauczyciel powinien zaciekawić uczniów,
wprowadzającichw tematykę,dlategoopispowinienbyćoryginalnyi motywujący,pokazywaćcelezrozumiałei atrakcyjnedlauczniów.
Unikaćwięcnależypojęćniejasnychdla
ucznialubmałomotywujących(np.słownictwafachowego).Wartoposługiwaćsięraczej
językiemuczniów,toonisąodbiorcamitego
opisu.Np.pojęcia„Wprowadzenie”czy„Proces”tonazwyogólneogniwapewnegoschematu.Wartojezastąpićtytułamidostosowanymidotreścikonkretnegoprzedsięwzięcia
i dowiekuucznia.
2.Zadanie
TokluczowaczęśćWebQuestu.Musiangażowaćsamodzielnemyślenie,pobudzaćkreatywność,dawaćuczniomszansęautentyczniewłasnegodziałania.Należyskonkretyzowaćpożądaneaktywnościucznia,spodziewaneefekty
ichdziałań,a takżeokreślićnarzędzia.Wybierajączadania,wartoposłużyćsiętypologiąprzedstawionąponiżej,w Tabeli1.
Uwagipraktyczne
Należy używać zwięzłego języka, form
określającychkonkretneaktywności (zaproUczyć lepiej 1/2011

jektuj, rozwiąż zagadkę, znajdź dowody
na...,przeanalizuj,zbierzopinie,porównaj
jez własnymi...).
Wystrzegajmysiępojęćrutynowychjako
mało motywujących. Warto też dokonać
słownejcharakterystykizadaniadostosowanegodokonkretnegoprzedsięwzięciaorazdo
wiekuucznia.
3.Proces
Jesttokrótkiopisorganizacjii przebiegu
realizacjiWebQuestu.Powinienwskazać:
•etapypotrzebnedorealizacjizadania;
•oczekiwaneumiejętności(w tympozaprzedmiotowe,np.publicznaprezentacja,moderowanie,planowanie);
•miejscerealizacji;
•okresrealizacji;
•zakresprzedmiotowy(jedenprzedmiot,
kilka,interdyscyplinarność);
•opisliczebnościgrupi zasadprzydziału
donich;
•wskazanianajpopularniejszychbłędów
i metodyichunikania;
•sposóbprzygotowaniai zrealizowania
końcowejprezentacji(wskazaneśrodki
i narzędzia,miejsca,publiczność,oprawaetc.).
Uwagipraktyczne
Zamiastinstrukcjikrokpokroku,należy
wyznaczyćramyi kierunkidziałań.Nienależy
za„prezentację”uważaćsamegośrodkakomunikacji,toczęstybłąd.Niejestprezentacjąani
opublikowanastronaWWW,anitzw.prezentacjaPowerPoint.Istotnejestprzygotowanie
przezuczniówprzedsięwzięciaangażującego
realnąpubliczność(takżezdalnąw przypadku
stronyWWW),Pozwolitouczniomnaprzedstawienieefektów,argumentację,ocenęzainteresowania,zebranieopinii.
4.Źródła
Jesttopewnegorodzajuodpowiednikbibliografii,leczo znacznierozszerzonychfunkcjach.
Powinien się tu znaleźć wykaz koniecznychźródełi zasobów,aletakżenp.wymaganych,potrzebnych,zalecanych,przydatnych,
przykładowych.Źródłainternetowesąoczywiściez założeniapodstawą,jednaknależy
tuwymienićtakżeinnepotencjalnieprzydatneźródła.Wartoposłużyćsiętypologiąprzedstawionąponiżej,w Tabeli2.
Uwagipraktyczne
Niewolnozapominać,żeWebQuestz definicjimasięopieraćnaźródłachinternetowychi uczyćdobregokorzystaniaz nich.Należykonieczniepodaćprzykładoweźródła,
alepowinnobyćjasne,żeżyczymysobie,aby
uczniowienieograniczalisiędonich.Dzięki
takiemupunktowiwyjściasłabsiuczniowie
nie będą się czuli zagubieni w Sieci, a ci
sprawniejsimogązadziwićnauczycielaciekawymiznaleziskami.Ewentualnezalecenia
dotyczącesposobówkorzystaniazeźródełpo13

Inspiracje
zainternetowychpowinnyznaleźćodzwierciedleniew opisach„Procesu”i „Ewaluacji”.

Tabela1.
TYPZADANIA

5.Ewaluacja
Uczniowiepowinniotrzymaćtabelękryteriówocenyorazpoziomówichspełnienia.
KryteriapowinnybyćdostosowanedospecyfikizadańkonkretnegoWebQuestu(uwzględniaćprzewidywaneproduktyi różneelementycałegoprocesu).JeżeliefektyWebQuestu
mają przełożyć się na stopnie szkolne, koniecznejestopisaniewarunków.
Uwagipraktyczne
WartopokazaćuczniomgotoweprzykładyWebQuestówo różnychpoziomachwykonania:wzorcowe,akceptowalnei nieakceptowalne,wskazującdrogędonawetodległej
doskonałości,a jednocześniejasnookreślić
minimumwymagań.Wszyscyuczniowiepowinni zakończyć WebQuest z dobrymi doświadczeniaminawłasnympoziomie.Tabelaewaluacjimusibyćsformułowanaw językuzrozumiałymdlauczniów.Układtabeli,
nazewnictwo,rozpiętośćpunktacji–mają
silnywpływnamotywację,zaangażowanie
i jakośćpracyuczniów7.Tabelapowinnabyć
przydatnajednocześniedlauczniai dlanauczyciela(np.pozwalaćnaprostei sprawiedliweprzełożenienastopnieszkolne).
6.Podsumowanie
JesttokrótkiezwieńczeniepracynadWebQuestemsumująceodkrycia,nabyteumiejętności,osiągnięcia.Powinnozachęcaćdo
kontynuacjidziałań,takżestawiaćdalsze
pytania.

Opowiadanieiraport

Ważn a jest swob od a wyb or u tem at u oraz spos ob u jeg o
opracowania.Powinnosięwymagaćtwórczegoopracowywaniatreści,wyciąganiakwintesencji,osobistegopodsumowywania.

Kompilacyjne

Tworzeniakompilacjiinformacjiw określonychformach
z wieluform,źródełi zasobów.

Detektywistyczne

Odkrywanietajemnicy,kojarzenieodległychfaktów,szukanie,wykrywaniei dowodzenieistniejącychzależności
międzynimi.

Dziennikarskie

Zaangażowanezbieranieinformacjinatemataktualnych
wyd ar zeń,pow iąz an ez przep row ad zan iemwyw iad ów.
Ważnymkryteriumjestturzetelność.

Projektowe

Zaprojektowaniekonkretnegoobiektu,przedmiotu,akcji
etc.Ważnejestdostosowanieprojektudookreślonego,realnegośrodowiska.

Wytwórcze

Wyt wor zen iekonk retn eg oobiekt u,przedm iot u,mod el u,
urządzenianapodstawiewłasnegoprojektu.Ważnyjest
nacisknakreatywność.

Budowanieporozumienia Zadaniadotyczącesprawkontrowersyjnych.Kluczemjest
dochodzeniedokonsensusu.
Perswazyjne

Próbyprzekonaniaodbiorcówdokonkretnegostanowiska
przywykor zys tan iuzgrom ad zon ychdow od ów,przyk ładówi środkówperswazji.

Samopoznanie

Osiąg nięc iewyżs zeg ostopn iasam ow ied zy,zroz um ien ia
siebiewymagastawianiapytań,naktóreniemaprostych
odpowiedzi.

Analityczne

Poszukiwaniarelacji,podobieństw,różnicmiędzyobiektamii zjawiskami.Wymagasięanalizykonsekwencjiodkrytychrelacji.

Osąd

Podejmowanieświadomychdecyzjiw drodzezestawiania
i ocenianiazjawiskprzyograniczonejliczbiemożliwości
wybor u.

Naukowe

Związ an e z przep row ad zen iem włas nych prac bad awczychprzezuczniówi stosowaniemnaukowychmetod.

Uwagipraktyczne
Podsumowaniepowinnouczniompomóc
w uświadomieniusobienowegodoświadczenia, także wykraczającego poza pierwotne
plany.Powinnioniotrzymaćbodźcedodalszego,możejużsamodzielnegorozwoju.Warto
pamiętać,żenawetnieudaneprzedsięwzięcia
mogąbyćźródłemcennychdoświadczeń.
7.Przewodnik
W przypadkudługoterminowych,bardziej
złożonychWebQuestówzdecydowaniezalecasiępołożyćsilniejszynacisknapublikację
w Sieci,jejjakość,zasięg,grupęodbiorców.
Dlategowartorozszerzyćpowyższyschemat
o dodatkoweogniwo–Przewodnik−skierowanedoodbiorcówpublikacji.Powinienon
zawieraćprzedewszystkiminformacjeo autorach(w tymewentualneformykontaktu),
prawachdokorzystaniaz publikacji,licencjachetc.Wartouwzględnićtakżeuwagimetodyczne,wskazówkii informacjepraktyczne(np.o szczególnychwarunkachrealizacji,
środowisku,poziomiedoświadczeniawykonawcówetc.),adresowanedoinnychnauczycieli,którzyodnajdąpublikacjęposzukując
wzorówdlasiebie.
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UWAGI

W kolejnychdwóchtabelachCzytelnikznajdziezestawienietypówzadańw WebQuestach
(Tabela1.)orazźródełi zasobów,którewarto
uwzględniaćw WebQuestach(Tabela2.).
PRZYSTĘPUJĄCDOPRACY
ZWEBQUESTAMI
Lekturaniniejszegotekstumożeprowadzić
do wniosku, iż WebQuest wymaga od nauczycieladużegonakładupracywłasnejprzy
opracowywaniuniestandardowegoscenariuszaaktywnościedukacyjnychorazprzygotowaniaszereguswoistychnarzędzi.W rzeczywistościWebQuestwymagapewnejotwartości i kreatywności nauczyciela, łatwo
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bowiemlicznezaletymetodypogrzebaćpod
standardamitradycyjnejdydaktyki,zbliżającsięzanadtodoodtwórczychzadańszkolnych.Poziomtrudnościstojącychprzednauczycielem nie jest wysoki w porównaniu
z innymiaktywizującymimetodami,natomiastzakreszastosowańi możliwościadaptacyjnychorazobietnicesukcesu–sądość
imponujące.
Dziś,kiedyszkołatechnologiczniei organizacyjniecorazbardziejpozostajew tyleza
otoczeniem,niemogącnadążyćzaszybkimi
zmianami technologicznymi, społecznymi
i gospodarczymi,nauczycieleposzukująmożliwościuaktualnieniawachlarzaswoichme-

Inspiracje
Tabela2.
Typologiaźródełi
zasobów

Źródłasieciowe

Opis
Stronyinternetowe,internetowebazydanych,internetowemetodykomunikacjiinteraktywnej(np.z ekspertami,
świadkami)takiejakfora,e-mail,systemykonferencyjne;
tutakżesugestiecodometodposzukiwaniainnychstron
−ichliczby,szczególnychcech,kryteriówprzydatności.

todpracyw warunkachskromnychmożliwościtechnicznychorazsztywnegogorsetu
organizacyjnegoszkoły.I corazczęściejsięgająpoWebQuesty,którew ostatnimokresie
szybkoi zasłużeniezyskująpopularność.
Dostępny:
http://www.oecd.org/dataoecd/46/55/48270093.pdf
Szersza analiza raportu w artykule J. Polaka „Kl@pa,
czyli polscy uczniowie bezradni online”.
Dostępny: http://edunews.pl
3
Metodycznie jest ściśle spokrewniony z projektem edukacyjnym.
4
Może to być cyfrowy projektor, ale wystarczy także duży
telewizor przyłączony do komputera lub też, w ostateczności, spory monitor umieszczony tak, aby grupka
uczniów mogła go jednocześnie obserwować.
5
Czytelnik może spotkać w literaturze określenie „etapy
WebQuestu”; „etapy” sugerują jednak sekwencyjne wykonywanie, podczas gdy np. ogniwo „Proces” z definicji
odnosi się całego cyklu przedsięwzięcia.
6
Szerzej o ogniwach WebQuestu:
http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest/ogniwa
7
Przykłady zalecanych i niezalecanych schematów tabel na
http://www.enau cza nie.com/me to dy ka/we bqu est/
/ogniwa/ewaluacja
1

2

Źródłaizasoby
informatyczneoffline

Oprogramowanieużywanew trakcierealizacji,daneofflinenadyskach,np.filmywideo,bazydanych;tutakżenp.
wyszukiwarkaksiążekw szkolnejbibliotece.

Źródłamultimedialne

Zalecanefilmy,materiaływideoi dźwiękowe.

Źródłaksiążkowe

Zalecaneksiążki,periodyki,podręcznikiszkolne.

Inneźródła

Np.osobowe−wywiad,telewywiad,ankietaetc.

Zasobyludzkie

Nau czyc iel/opiek un,inn eosob ywspier aj ąc e;sug es tieco
doichdobor ui liczebności;ew.e-mailenauczycieligodzącychsięnapomoctądrogą.

Szczegółowy opis metody: http://webquest.enauczanie.com

Materialne,np.pomieszczenia,materiały;doświadczalne,
np.wycieczka,wizyta,eksper ymentetc.

Lista przykładów WebQuestów: http://www.enauczanie.com/
metodyka/webquest/lista-webquest

Innezasoby

Lechosław Hojnacki
– konsultant w Regionalnym Ośrodku
Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach;
nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
Bibliografia:
Wykaz źródeł i przykładów: http://www.enauczanie.com/
metodyka/webquest/literatura

W ofercie szkoleniowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na br. rok szkolny
znajduje się kurs doskonalący z zakresu zastosowania metody WebQuest.
Szczegóły na http://rejestrator.odn.poznan.pl/oferta/kursyDoskonalace/W25

Wychowanie

Nie przydeptujmy
skrzydeł uzdolnionym
Wybitnie uzdolniony jako wykluczony

Uczeń uzdolniony nie funkcjonuje w szkole jako wyizolowany fenomen.
Uczniawybitnieuzdolnionegopoznamypo
Stanowi część skomplikowanego systemu, który współtworzy z klasą i na- ponadprzeciętnejinteligencjiogólnej,łatwości
uczycielem/wychowawcą. W jaki sposób wchodzi w interakcje z innymi przyswajanianowejwiedzyorazogromnym
uczniami? Co może przeszkadzać mu w rozwijaniu wyjątkowego potencjału? zaangażowaniui dyscyplinie,z jakątęwiedzę

K

lasaszkolnatoodzwierciedlenieśrodowiskaspołecznegow mikroskali.Możnazatemnajejprzykładzieprześledzićwiększośćprocesówgrupowych.Najważniejszą charakter ystyką grupy −
stanowiącą o jej istnieniu − jest jej spójność.Spójnośćzapewniam.in.jednomyślnośćczłonkówgrupy,aleteżichpodobieństwo(cechfizycznych,intelektualnych,demograficznych). Każda „dewiacja”, czyli

w językupsychologiispołecznej:odstępstwo
odzachowańgwarantującychspójnośćgrupy−bywausilnieprzezgrupętłumiona.
Dewiantjestnajpierwbezpośrednioprzez
członkówgrupyatakowanyi w tensposób
skłaniany do dostosowania się do przyjętychnorm,następnieizolowany,a ostateczniepozbywasięgoz szeregówgrupyjako
jednostki„dziwacznej”.
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zdobywa.
Czyuczeńtakimożebyćprzezklasętraktowanyjakodewiant?Otóżmoże.Klasęszkolną
tworząprzecieżuczniowie,którychumiejętnościi wiedzaoscylująnajczęściejwokółśrodka
krzywejGaussa,a uczeńwybitnieuzdolniony
w ewidentnysposóbnatejkrzywejodstaje.Od
resztygrupyróżniągonietylkozdolności,ale
i zachowania.Najczęściejposiadatzw.umysł
syntetyzujący,potrafidokonaćinterdyscyplinarnychuogólnieńi porównań(nalekcjimate15

Wychowanie
matykiodwołujesiędowiedzynabytejnazajęciachplastycznychczybiologii,nalekcjijęzyka
polskiegopodważaprawdęhistorycznązawartąw omawianychlekturach).Nieprzyswaja
wiedzyw sposóbbezrefleksyjny,zadajepytania
wykraczającepozanauczanymateriał.Typowedlauczniówwybitnieuzdolnionychjestteż
zaskakująco„dorosłe”poczuciehumoru,które
ujawniaponadprzeciętnezdolnościanalityczne,szerokizasóbsłownictwa,wieloaspektowe
spojrzenienarzeczywistość.Wieluspośródwybitnieuzdolnionychcharakteryzujesięteżtzw.
umysłemmotyla−płynnieprzeskakujez idei
naideę,niegubiącsięmiędzynimi.
Zachowaniatesprawiają,żedzieciuzdolnioneodstająodgrupyrówieśniczeji sąz niejwykluczane,w konsekwencjiunikająkontaktów
z rówieśnikami,preferująctowarzystwodorosłychlubcałkowiciewycofująsięz interakcji
społecznych.

Technika konsultacji w parach
Niesprawdzasię−częstostosowanejako
antidotumnasytuacjęwykluczenia„innych”
− łączenie wybitnie uzdolnionych uczniów
w paryz uczniamisłabymi,takbyciostatni
podciągnęli swoje klasowe osiągnięcia, a ci
pierwsizintegrowaliz klasą.W efekciebowiem
pogłębiatofrustracjęi obniżapoczuciewartościuczniówzesłabszymiosiągnięciami,hamującprzytymrozwójtychbardziejuzdolnionych
(zamiastwykorzystywaćw pełniswójpotencjał,skupiająsięnanauceinnych).Tzw.tutorowaniepowinnobyćzatemograniczone.Literaturaprzedmiotuzalecazatonauczycielom
technikęodpytywaniapoprzedzonegokonsultacjąz osobąwyznaczonąwcześniejjakopara
danegoucznia.Technikakonsultacjiw parach
poleganapoczątkowymwyznaczeniuuczniom
osobydowspólnejpracyi uprzedzeniu,żepo
każdorazowymomówieniumateriałunauczycielwylosujekartęz imieniemucznia,którybędzie musiał na dane pytanie odpowiedzieć.
Przedodpowiedziąnapytanie,uczeńtenbędzie
jednakmógłprzezminutę(niedłużej,byniezakłócićdynamikipracy)konsultowaćswojąodpowiedźz osobązeswojejpary.„Parujesię”najczęściejuczniówsłabychz mocniejszymi,byci
ostatnipodciągnęlitychpierwszych,wyjątek
stanowiątujednakwłaśnieuczniowiewybitniezdolni−tychostatnichumieszczasięw jednejparze,takabyichpoziomdyskusjibyłdla
nichw miaręwyrównany.Technikatapozwalauczniomsłabszymnaprzezwyciężenielęku
przed odpowiedzią, uczniom zdolnym zaś
umożliwiaintelektualnerozwinięcieskrzydeł
dziękidyskusjiz kimśo podobnympotencjale
zdolności.Technikatadodatkowoutrzymuje
uwagęuczniów,nigdybowiemniewiadomo,
czyjeimięzostaniewylosowane(zwłaszczaże
kartaz wylosowanymimieniemponownielądujew stosiku,z któregonauczyciellosuje).

zdolnościintelektualnychklasachjestrównieżetykietowanieutalentowanegoucznia.
Napewnoznanesączytelnikowipejoratywne przezwiska klasowych geniuszy, ich destrukcyjnywpływnapsychikęjednostkijest
oczywisty.Wartojednakw tymmiejscupodkreślić, że również pozytywne i neutralne
określenia („nasz zdolny uczeń”, „nadzieja
szkoły”,„zawszenajlepszy”),któreprzylgnęły
do ucznia, mogą mu wyrządzić krzywdę.
W psychologiiedukacjiznanejestprzecieżparadoksalne zjawisko słabych osiągnięć
uczniówo wyjątkowymintelektualnympotencjale.Wiążesięonobezpośrednioz presją,
jakazwiązanajestz tąetykietąi towarzyszącymjejfałszywymprzeświadczeniem,żewyjątkowy potencjał intelektualny związany
jestz przyswajaniemwiedzyw sposób„bezwysiłkowy”(zgodniez założeniem,żesmart
iseasy −„zdolnymwszystkoprzychodziłatwo”). Zdolnych uczniów paraliżuje zatem
strachprzedujawnieniem,żei oniwkładają
wysiłek w uzyskanie pozytywnych ocen.
W efekciewoląniewykonaćżadnegowysiłkui zawalićklasówkęniżpokazać,żei ich
osiągnięciawymagająodnichnakładównauki (w rzeczywistości oczywiście o wiele
mniejszychniżichrówieśników).
Kolejnązgubnąkonsekwencjąetykiety„zdolnego”jeststaływzrostoczekiwańosóbotaczających uzdolnioną jednostkę wobec jej osiągnięć.W stosunkudowybitnieuzdolnionych
dzieciczęstonieistniejeustalonypułapumiejętności,którysatysfakcjonowałbyw pełniich
nauczycieli(tozjawiskoobrazujeanglojęzycznyzwrot:PushyParent i PushyTeacher,a w językupolskimczęściowooddajetookreślenie
„zdolny,aleleniwy”).Przykrąkonsekwencjątegoprocesujestczęstozduszenieuczniowskiej
pasjii przyjemności,z jakąpodchodzidonauki
uczeńzdolny.
Etykietowaniemanajczęściejcharakternieświadomy,a wyjątkowypotencjałintelektualnychuczniówstajesięczęstoich„cechąwskazującąnastatus”.Podtympojęciemz zakresu
psychologiispołecznejkryjąsiętakieatrybuty
jednostki,któreprzysłaniająnamresztęjejosoby,redukującpostrzeganiejejdojednej,wybijającejsięcechy.W naszymspołeczeństwiecechątakąbywaniepełnosprawność,kolorskóry,
aleteżwłaśnieponadprzeciętnainteligencja.
Wartojednakmiećświadomość,żezdolności
niedefiniującałejtożsamościucznia,z którym
mamydoczynienia.Pozaintelektemi wynikającymiz niegokompetencjami,uczeńtenobdarzonyjestcałymspektrumunikalnychdla
niegocharakterystyk.Należyzatemprzełamać
jednowymiarowepostrzeganieuczniówwybitniezdolnychi pytaćichnietylkoo to,jakporadzilisobiez zadanymćwiczeniem,aleteżnp.,
nacowybralibysiędokinalubgdziespędzili
wakacje.

Fatalizm etykietowania

Dzienniczek celów

Częstymmechanizmemspołecznymwystępującymw heterogenicznychpodwzględem

Etykieta„wybitniezdolnego”możeteżspotęgować(i takjużdominującąu takiejosoby)ten-

16

Uczyć lepiej 1/2011

dencjędoperfekcjonizmu.Częstesąprzypadki
uczniówzdolnych,którzynotoryczniespóźniająsięz oddaniemzadanejpracylubzupełnierezygnująz jejdostarczenianauczycielowi,gdyż
chcąjąbezustankupoprawiać,weryfikować
podaną w niej wiedzę. W efekcie uczeń taki
otrzymujezabrakpracyocenęniedostateczną,
podczasgdyw domustworzyłnazadanytemat
dziełoniemalżenaukowe.Przydatnymożesię
w takiejsytuacjiokazaćtzw.dzienniczekcelów
długo- i krótkoterminowych,w którymnauczyciel notuje wraz z uczniem cele na dany semestr/miesiąc/tydzień,doktórychtenostatni
madążyć.Monitorowaniestopniarealizacjicelów,weryfikowanie,dlaczegocelniezostałzrealizowanypozwalanauczycielowinazdiagnozowanieprzyczynsłabychosiągnięćuczniów
wyjątkowozdolnych,uczniowizaśumożliwia
dojrzalszeprzyjrzeniesięzachowaniom,które
goodceluoddalają.

Na straży reguł społecznych
Dodatkowowartowspomnieć,żeuczeń,któregopotrzebyintelektualneniesąpodczaslekcjizaspokajane,możeteżuruchamiaćszereg
dysfukcyjnychzachowań,takichjakmonopolizowaniedyskusjiw klasie,wyłączaniesięi oddawanieniemymrozważaniom,odmawianie
grupowychformaktywnościklasowejczyprzyjęcieroliklasowegoklauna.Wartowtedywraz
z uczniamiustalaći spisywaćreguływspółżyciaspołecznegoobowiązującepodczaszajęć.
Mogąonedotyczyćudzielaniasobienawzajem
informacji zwrotnej, zabierania głosu przez
uczniów,interakcjiuczniówmiędzysobąi z nauczycielem.Takidekalogzachowańmożezawisnąćw widocznymmiejscu,a łamanieregułpowinnobyćkonsekwentnie,aczz szacunkiem
wobecucznia,piętnowane.Możnanawetpokusićsięo wyznaczenieraznajakiśczas„strażnikareguł”.
Z przytoczonychpowyżejprzykładówjasno
wynika, że zdolnościom intelektualnym na
wyższymniżśredniapoziomietowarzyszyczęstorozwójemocjonalny/społecznynapoziomie
zupełnieprzeciętnym.Nauczyciel,przedktórym
postawionowyzwanieprowadzeniaklasybardzozróżnicowanejintelektualniemusizatem,
aby nie zaprzepaścić potencjału tkwiącego
w „małychgeniuszach”,aleteżniezniechęcić
donichresztyklasy,wpleśćw swojezajęciaelementywiedzyz zakresuinteligencjiemocjonalnej,radzeniasobiez frustracjąi nadmiernymi
wymaganiamiuczniawobecsamegosiebie.Zyskująnatymwszystkiewierzchołkitrójkąta
edukacyjnego, i wybitnie zdolni uczniowie
i resztaklasy,aleteżnauczyciel,któregometodypracystanąsięw efekciebardziejelastyczne.
Sabina Sadecka
– wykładowca i doktorantka
w Wyższej Szkole Psychologii w Warszawie
Bibliografia:
Winebrener S., Teaching Gifted Kids in the Regular
Classroom: Strategies and Techniques, Free Spirit Publishing
2009.
Smutny J. F., Gifted education: promising practices, Phi Delta
Kappa International 2003.
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Okiem ewaluatora
Minął rok intensywnej pracy wizytatorów do spraw ewaluacji i wraz z sezonem deszczowo-ogórkowym wykiełkowały pierwsze syntetyczne refleksje.

D

okonując ewaluacji przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów,
szkół zawodowych − otrzymuje się
przekrójczegoś,coumownienazywasiępolskąoświatą.Zyskujesięprzeglądśrodowisk,
począwszyodplacówekw centrumPoznania,
poprzezteusytuowanew małychmiastach
i nawsiach;przeglądróżnychpostawdyrektorów i nauczycieli, ale także poznaje się
uczniowski,bardzoczęstokrytyczny,punkt
widzenianaszkołę.

Charyzma i metoda
Pierwszarefleksjajesttaka,żekondycja
przedszkola/szkołyorazkoncepcjapracyzależąwprostodosobowościdyrektora,choćpozadyskusjąsąwarunkimaterialnei takzwane zasoby placówki. Są szkoły miejskie,
w którychorganizujesięsprawnysystemzarządzaniai walczyo świetnewynikiuczniów
na egzaminach, o ich rozwój, są też takie,
w któr ychważnajestpromocjaw mediach
i aktywnośćnazewnątrz.Sąszkoływiejskie,
którepełniąautentycznąrolęcentrumkulturalnegowsi,gdziespotykająsięmieszkańcy
nauroczystościachpatriotycznych,regionalnych i imprezach integracyjnych, a dzieci
mają opiekę prawie cały dzień i są takie,
w któr ych głucha cisza zapada o godzinie
13.40,kiedyzamknąsiędrzwizaostatnim
uczniemi ostatnimwychodzącymnauczycielem.Badająctekwestie,prowadzącwielogodzinnerozmowyz dyrektorami,widzisiębezpośrednieprzełożeniepasji,temperamentu,
dyrektoranastylzarządzaniaszkołą.Bardzo
dużesąnp.różnicew stylupracyprzedszkoli, publicznych czy niepublicznych. Wiele
przedszkoli,akceptujączmianyprogramowe,
wdrażatakiemetodypracy,żedziecko,niemalstalebawiącsię,rozwijajednocześnie
umiejętnośćbyciaw grupie,ciekawośćświata,chęćuczeniasię.Metodaodimienna,edukacjaprzezruch,nauczaniematematykiwg
Gruszczyk-Kolczyńskiej,kinezjologia,metoda
projektów – brzmią nowocześnie, ale i też
działają skutecznie. Są też, niestety, takie
przedszkola,w którychtroskliwiepilnujesię
dzieckaprzezosiemgodzin,abysobiekrzywdyniezrobiło,zaniedbującjegointelektualnyi społecznyrozwój.Cociekawe,rodzice
w tych„przyjaznychdziecku”przedszkolach
gorącobroniątejrzekomoopiekuńczejkoncepcji.Dyrektor–albojesttwórczy,niespokojny, poszukujący, albo broni status quo
swojejorganizacji–jaklew.

Bliżej życia
Wymaganiom nowego typu kształcenia,
polegającegonauczeniusiępoprzezdoświadczenie,aktywnośćpoznawcząorazw zgodzie
z indywidualnymizainteresowaniami,najbliższejestto,cowidzimyw przedszkolach
i szkołachzawodowych.
W jednymz poznańskichprzedszkolikażdyczwartekzaczynasięzapachembułeczek
drożdżowychz cynamonem.Sąonepieczone
z udziałemdzieci,a potemzjadanepodczas
„śniadań czwartkowych”. W tym samym
przedszkolukisisięogórkii smażykonfitury
śliwkowe. Stosowanie różnych bodźców
(wzrokowych, smakowych, dotykowych)
w połączeniuz naukąsavoirvivre’u,z wiedząo cykluprzemianw przyrodzie,o tradycyjnej obrzędowości okazują się skuteczne
w przygotowaniudzieckadożyciaw rodzinie
i w społeczeństwie.Rosnąnamdzieci,które
niezamalowująpólnakartkach,siedzącprzy
stolikach,alepoznająśrodowiskonaspacerach,podczaszajęćterenowych.Obserwują
przyrodę,wykonująprostedoświadczenia,zadająpytaniazegarmistrzomi mechanikom
samochodowym.W ramachprojektu„Samochód” wychowankowie jednego z poznańskichprzedszkolimielimożliwośćwejściado
kanałuw warsztaciemechanikasamochodowego.Zobaczenieznanegoskądinąddzieciom
pojazduoddołu,z całkieminnejperspektywy,
rozwijaciekawośćpoznawczą,zachęcadodociekańi badań.
Podobnąciekawośći zaangażowaniewidać
byłou uczniówdwóchbadanychpoznańskich
szkółzawodowychpodczaszajęćpraktycznej
naukizawodu.W obuuczysięgłównie„samochodziarzy”.Naobserwowanychzajęciach
uczniowienietylkoz lubościąpsulii naprawialistaregomaluchaorazwykrywaliprzyczynyzłejpracysilnikasamochoduklienta,
aleuczylisięodsiebiewzajemnie.W innej
ewaluowanejszkolew ramachzajęćpozalekcyjnychuczniowieprzygotowywalipotrawy
z różnychregionóweuropejskich.Przyokazji
zabiegówkulinarnychuczylisięobliczania
proporcji.
Ankietowaniuczniowieszkółzawodowych
napytanie:czegonajbardziejchcąsięnauczyć
w szkole?Odpowiadają–ZAWODU.Proste!
Podczaswywiadugrupowegouczniowierozbrajająwizytatorówpostulatem:„chcemyzajęćw zakładachpracy,tamjestw ruchu,tam
jestciekawiej”.
Uczyć lepiej 1/2011

Koncepcjaedukacji„bliżejżycia”jestoczywistaw wychowaniuwczesnoszkolnymoraz
w praktycznejnaucezawodu.Wyzwaniem
stajesiędlanauczycieliprzedmiotówogólnokształcących, zarówno w „zawodówkach”,
jaki „ogólniakach”.Dramatyczniebrzmiwyznanie jednego z uczniów: „To jest właśnie
problem,boniemająnasczymmotywować”.

Przeciw nudzie
Porównującodpowiedziankietoweuczniów
wielkopolskich zasadniczych szkół zawodowych(od1września2010do31lipca2011poddanoewaluacji6szkółtegotypu)natematzajęćszkolnychz opiniamiuczniówliceówogólnokształcących (analogicznie – 17 szkół),
odnotowaliśmy,że:
•ponad50%licealistówwskazuje„niektóre
zajęcia są wciągające, ale zdarza się to
dośćrzadko”,podczasgdytęodpowiedź
wskazuje 20% uczniów zasadniczych
szkółzawodowych,preferująoni(ponad
55%odpowiedzi)wskazanie„dużaczęść
zajęć(choćniewszystkie)jestwciągająca
i angażujemnie”;
•„wszystkielubniemalwszystkiezajęcia
bardzomnieangażują,tylkonielicznesą
nudne”−takodpowiadaniemal6%licealistówi ponad20%uczniówszkółzawodowych.
Zaskakujące!Touczniowieszkółzawodowychdeklarują,żepodobająimsięlekcje.Licealiściskarżąsięnanudę.Nudabywatwórcza–toprawda.Tyleżeakuratszkołaniejest
najodpowiedniejszą przestrzenią społeczną
dlajejhodowania.Najczęściejbowiemutrzymującasiędeprywacjapotrzebprowadzido
agresji.Pomijajączłożonośćczynników,które
mogą wpływać na brak zaangażowania
ucznióww zajęcia,jedenwydajesiębardzo
istotny.Chodzio potrzebęwpływanianato,
cotworzyrzeczywistośćszkolną,niewyłączając tematyki i przebiegu lekcji. Możliwość
udzielaniaodpowiedziotwartychw ankiecie
„Mojaszkoła”uruchomiław uczniach„ogólniaków”lawinęwynurzeńtypu:„Niemamy
nanicwpływu”,„Musimysiędostosowaćdo
wymogównauczycielai jegoformpracy.Brak
podejmowaniapolemiki,dyskusjipowoduje,
żejesteśmyznudzeni.”„Poznajemytylkosuchedefinicjei pojęcia,nieinteresujenasto,nie
sprawiajakiejkolwiekprzyjemności”.Licealiścipotrzebująwspółdecydowania,w przeciwieństwie do uczniów szkół zawodowych,
którzyz koleimotywowaniedokreatywności
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traktująjakoprzymus.Zachęcanidosamorządności,dozgłaszaniapomysłów–uczniowiezasadniczychszkółzawodowychprzekonują,żeniemajątakichpotrzebi odpowiada
im,jeślidecydujązanichinni.

Ku uspołecznieniu
Wśród kompetencji kluczowych dotyczącychuczeniasięprzezcałeżycie,określonych
w zaleceniachParlamentuEuropejskiegoi RadyEuropy,wymieniasięumiejętnościspołeczne.Postawymłodychludzidomagającychsię
prawadodecydowaniao tym,codziejesię
w szkole,o ilenieprzekraczatopowszechnie
uznawanych zasad życia społecznego, są
przejawemichdojrzałości.
W duchuuspołecznieniatrzebajednakwychowywać już od przedszkola. Nauczyciele
uczą maluchy współpracy i negocjowania.
Świetnymprzykładempraktycznegowykorzystaniaświeżonabytychumiejętnościbyła
zaobserwowanascenka:W grupiepięciolatków dziecko zwraca uwagę zajmującemu
miejsceprzystolikukoledze:„Wiesz,tojest
miejsceDamiana!”Bezskutku.Zastanowiwszysięchwilę,pięciolatekinformuje:„Nocóż,
uprzedziłemcię,żeniepowinieneśtusiadać,
alezrobisz,jakzechcesz”.Czapkiz głów,panowiei panie!Otoasertywnośći kompetentna
komunikacja.
W szkolezawodowejmojąuwagęzwróciło
to, co było najbardziej naturalnym przeja-

wemfunkcjonowaniaw zespole.Nazajęciach
praktycznejnaukizawodupracodawcakonstruowałgrupęw tensposób,byuczniowi
z klasypierwszejtowarzyszyłuczeńz klasy
drugiej.Możliwośćdzieleniasięswojąwiedzą
i umiejętnościamiz młodszymkolegąokazuje się bardzo silną motywacją do nauki,
a wspólnewykonywaniezadańbudujepoczuciewspółodpowiedzialności.

Paradoksy edukacji
Wielemówisięo potrzebiebadaniarynku
pracyi dostosowaniakształceniazawodowegodopotrzebgospodarki.W jednejz badanychszkółzawodowychsolidnieanalizujesię
tezagadnieniaw porozumieniuz pracodawcami. W odpowiedzi na zapotrzebowanie
chcianouruchomićklasyprzygotowującedo
zawodów murarz czy mechanik maszyn
i urządzeńdrogowych.Coz tego,jeśliuczniowieniechcąbudowaćdróg,domówi mostów.
Znaczna część wybrała zawód mechanik
i elektromechanikpojazdówsamochodowych.
I tak−w szkolez nazwyi założeniabudowlanej−kształcisięgłównieludzidoobsługi
samochodów.
A otoinnyprzykładnieprzewidywalności
modeliedukacji.Odjakiegośczasusłychać
krytykęliceumprofilowanego.Szkołytesą
„wygaszane”,nieprowadzisięnaboruw kolejnychlatach,bouczniowiemająproblemy
zezdaniemmaturyi nieposiadająkwalifika-

cji do wykonywania zawodu. Tymczasem
w jednymz liceówogólnokształcącychzaproponowanow ramachinnowacjipedagogicznejklasyz rozszerzeniempolicyjnym,wprowadzającm.in.przedmiotytakiejakpodstawy kryminologii, samoobrona. W zasadzie
takieklasyto,wypiszwymaluj,liceumprofilowane.Pomysłokazałsięstrzałemw dziesiątkę, zainteresowanie jest bardzo duże.
Uczniowiedojeżdżajądoszkołyczasamipo
kilkadziesiątkilometrów,abyodpowiedzieć
na to nieoczekiwane zapotrzebowanie, we
wszystkich klasach tego LO wprowadzono
rozszerzeniepolicyjne.Możewięcnieliceaprofilowane są złe, ale przemyślenia wymaga
sposóbichfunkcjonowaniaw określonymśrodowisku?
Obrazszkolnej(i przedszkolnej)rzeczywistości,jakiwyłaniasięz ewaluacyjnychraportów,jestistotniezłożony,alei fascynujący.W edukacyjnymtyglumieszająsiępotrzeby intelektualne i emocjonalne uczniów
z wymogami zmieniającej się Polski oraz
z wielkimwysiłkiemi niepokojemnauczycieli.Nieprawdąjest,że„oświaciepotrzebnyjest
spokój”.Oświaciepotrzebnajestciągłaewolucja.Tyleżeprocestenpowinienpodlegać
mądrej refleksji i ewaluacji, aby nie brnąć
w coś,conieefektywne,leczdecydowaćsięna
to,coskuteczne.
Renata Grochowska – wizytator ds. ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Dobre praktyki
Projekty e-twinningowe

Edukacja ponad narodami
E-Twinning to bezpieczne i atrakcyjne narzędzie pozwalające na skuteczne
nauczanie. Zastosowane z pomysłem motywuje nie tylko do nauki języków
obcych, poznawania innych kultur, ale wzbudza także fascynację naukami
tencjikomunikacyjnychw zakresiejęzyków
przyrodniczymi.

S

zkołaXXIwiekutoinstytucjaskomputeryzowana,w którejuczniowiekorzystają
na co dzień z nowoczesnych pracowni
multimedialnych,a popowrociedodomurozwiązujązadania,korzystającz platformedukacyjnych.Nalekcjachniewiejenudą.Młodzież wykazuje zainteresowanie tematem,
a nauczycielw kilkasekundłączysięzapomocąInternetuz bliźniacząszkołąeuropejską,z którąwspólniewdrażainterkulturowe
projekty.W każdejpracownijęzykowejznajdujesiętablicainteraktywna,a w codrugiej
laboratorium.TakwyglądaszkolnarzeczywistośćzachodniejEuropy.W Polscerealiatepozostająw świeciemarzeń.Niektórez marzeń
dasięjednakurzeczywistnić.
18

Jednymz ciekawszychi skuteczniejszychsposobów nauczania większości przedmiotów
szkolnychjestmetodaprojektu.Realizowana
w oparciu o program e-Twinning pozwala
wzbogacićzajęciao treściinterkulturowe,ma
takżewpływnawzrostmotywacjidonaukijęzykaobcego.
E-Twinningtonarzędziemetodycznerozpowszechnionew szkołachnacałymświecie,
które dzięki zastosowaniu multimediów
umożliwiauczniombezpiecznei sprawnenawiązywaniekontaktówz zagranicznymirówieśnikami.Zdobywaniewiedzyo świecie,
korespondencjae-mailowa,inicjowaniemiędzynarodowejwymianygrupmłodzieżowych
tonaturalnesytuacje,wymagającekompeUczyć lepiej 1/2011

obcych.
Współpracamiędzykulturowasprzyjanatomiastpogłębieniuintegracjieuropejskiejoraz
wzmocnieniutożsamościlokalneji narodowej.
Decydującsięnaprzygotowaniei realizację
międzynarodowegoprojektu,wartozacząćposzukiwaniezagranicznychpartnerównastronieinternetowejprogramuComeniusorazmiędzynarodowejstronieGlobalGateway(www.
etwinning.pl.).Innerozwiązanietoumieszczenieogłoszeniaz krótkącharakterystykąprojektunastronieEurodesk.Gdyudasięjużznaleźć
kilkazainteresowanychzagranicznychszkół,
możnaprzystąpićdonegocjacjitematykii problematykidziałaniaorazokreśleniajegoram
czasowych.Należypamiętać,abyzakreszagadnieńrealizowanychwspólniez europejskimiin-

Dobre praktyki
stytucjamibyłopartynawytycznychpodstawyprogramowejdlapolskiejszkoły.
Przykładem inspirujących i nowatorskich
rozwiązańwdrażaniainterkulturowościi europejskiejwartościdodanejnalekcjachjęzykaangielskiego,historiiorazprzedmiotachprzyrodniczych(biologia,geografia,fizyka,chemia)mogą
byćdwaprojektyopartenae-komunikacji,którezrealizowanow ZespoleSzkółMistrzostwa
Sportowegow Poznaniu.
ProjektGuidetotheEuropeanhealthresorts,w którymbrałaudziałmłodzieżlicealnazewszystkichpaństweuropejskich,z patronującąmuEuropejskąKomisjąNaukową
ds. Termalizmu we Włoszech, miał przede
wszystkimrozwinąćmotywacjędonaukijęzykówobcych.Zadanieuczestnikówpolegało
nastworzeniuwirtualnegoprzewodnikapo
ośrodkachsportowychi zdrowotnychwybranychpaństweuropejskich.Uczniowiez poszczególnych państw mieli udowodnić, że
sportpozwalaimhartowaćducha,pielęgnowaćzdrowiei nawiązywaćprzyjaźnie.Realizująckolejnezadaniaprojektu,młodzieżnie
tylkomusiaławypromowaćnaarenieeuropejskiejswojąszkołę,aletakżew godnysposóbzaprezentowaćwłasnemiasto,jegowładze,ośrodkikulturalnei pomnikiprzyrody.
W tymceluwybraniuczniowienaszejszkoły
udalisięz wizytądoUrzęduMiastaPoznania
i nakręcilireportaż,w którymzarejestrowali
wywiadz zastępcąprezydentai dyrektorWydziałuZdrowia,kształcąctymsamymswoje
umiejętnościnegocjacyjnei obywatelskie.
Ponieważprojektbyłośmioetapowy,a realizacjaposzczególnychzadańwymagałanietylkodobrejznajomościjęzykaangielskiego,ale
takżeumiejętnościaktorskich,dziennikarskich
i z zakresuIT,zaangażowanizostalidoniego
słabii zdolnilicealiści.Wśródzadańwykonywanychprzezuczniówuzdolnionychjęzykowowymienićnależym.in.pisaniedłuższej
własnejwypowiedzinazadanytematw językuangielskim,tłumaczeniewywiadówi tekstów napisanych po polsku przez słabszych
uczniów,negocjowaniesposoburealizacjiposzczególnychzadańz nauczycielemkoordynującymprojektw szkolepolskieji bliźniaczejinstytucjieuropejskiej.Z koleiuczniowiesłabsi
językowo,leczuzdolnienihumanistyczniebądź
informatycznie, przeprowadzali wywiady
z przedstawicielamiważnychinstytucjiw językupolskim,redagowalitekstyinformacyjne
orazopracowywalimateriałgraficznynastronyWWWprojektu.
Pozamknięciuprojektu,uczniowiestwierdziliw ankiecieewaluacyjnej,żechoćpowierzone
imzadaniabyłytrudne,torealizowalijez satysfakcją.Czulisięwspółodpowiedzialnizato,
cotworzą,i topodnosiłoichsamoocenę.Zaobserwowaliteżznacznywzrostsprawnościjęzykowychw zakresieformułowaniawypowiedzi
pisemnychi rozumieniaczytanychtekstówobcojęzycznych.Dziękitemu,żeuczniowiesłabsi
współpracowaliz bardziejzdolnymirozwinęła
sięteżpomockoleżeńska,a osobydotychczas

małoaktywnejęzykowo,wreszcieprzełamały
bariery.
Drugiz europejskichprojektówe-twinningowych The Source of Life zrealizowany został
w GimnazjumMistrzostwaSportowegowspólnie
z partnerskimiszkołamiz Holandiii Hiszpanii:
(http://new- twins pac e.etwinn ing.net/
/web/p48816/welcome).
Celemprojektubyłozdobyciewiedzynatematwody.Treściprezentowanebyływ języku
polskimi angielskim.
Tytułprojektupowstałz inicjatywyholenderskiej,natomiastostatecznykształtporusza-

tledziennegozapotrzebowaniai w porównaniudowodyz kranu.Uczestniczylitakże
w warsztatach językowych, podczas których musieli znaleźć polski odpowiednik
przysłowiaangielskiegozwiązanegoz wodą.Z koleirealizujączadaniageograficzne,
opisali,jakpowstająfala,pływyi prądyoceaniczneorazpróbowaliodpowiedziećnapytania,czyPolscegrozitsunamii dlaczego
wybrzeże Norwegii nigdy nie zamarza.
Wśródćwiczeńgeograficznychznalazłysię
i te,któredotyczyłyistotyglobalnegoocie-

Celem projektu było zdobycie wiedzy
na temat wody.

Treści prezentowano w języku polskim
i angielskim.

nychzagadnieńzostałopracowanyprzezstronępolską.Głównymjegocelembyłozdobycie
przezuczniówwiedzynatematwody,jejwłaściwościfizyko-chemicznych,hydrosferyi mikrobiologii,któranieodłączniejestzwiązanaze
środowiskiemwodnym.Gimnazjaliścimieliteż
zazadanienawiązaćkontaktye-mailowez rówieśnikamizeszkółpartnerskich,a zachęcając
ichdoudziałuw czatachinternetowych,zdobyćjaknajwięcejinformacjio dwóchkulturach
europejskich.Treściopartenapodstawieprogramowejdlaposzczególnychprzedmiotówszkolnychbyłyprezentowanezarównow językupolskim,jaki angielskim.Dziękitemuuczniowie
moglipoznaćsłownictwospecjalistycznez zakresubiologii,geografii,chemiii fizyki.Podczas
niecodziennychwarsztatówbiologicznychmłodzieżomawiałam.in.różnicemiędzyorganizmamizwierzęcymii roślinnyminapodstawie
budowyi funkcjonowaniaichkomórekoraz
sposobuodżywiania.Przedstawiłatakżeistotę
procesówfotosyntezy,chemosyntezyi oddychaniaorazw krótkimesejuudowodniła,dlaczego
wodajestźródłemżycianaZiemi.
Praca zespołowa wykonywana razem
z rówieśnikamiz Hiszpaniii Holandiioraz
wspólnepodejścienauczycieliz kilkukrajów do wykładanych treści sprawiły, że
wzrosłozainteresowanieuczniówprzedmiotami ścisłymi i geografią. Dla przykładu,
w czasiewarsztatówchemicznychuczniowiez trzechszkółuczestniczącychw projekcieopisaliwzórchemicznyi cząsteczkęwody,zbadaliskładróżnychwódbutelkowych,
a następnieprzedstawiliw formiewykresówstężeniaposzczególnychjonóww świe-

plenia oraz jego wpływu na stan wód na
Ziemi.
W czasiewykonywaniapracprojektowych
uczniowiezaobserwowaliteż,żei fizyka,mimo
żejestprzedmiotemtrudnym,możestaćsięinspirującym doświadczeniem, gdy potrzebną
wiedzę zdobywa się razem. Inspirujące dla
uczniówwarsztatyfizycznepoświęconebyły
badaniugęstościwodyi próbieodpowiedzina
pytanie,dlaczegojedneprzedmiotypływają,
a innetoną.
Obaprojektyokazałysięciekawymdoświadczeniemnietylkodlapolskichi zagranicznych
uczniów,aletakżedlanauczycieli.Wymiernymwynikiemobudziałaństałasięwiększa
motywacjadonaukijęzykówobcych,którezaczęłybyćpostrzeganejakoelementniezbędny
doponadkulturowejdyskusjitakżenaszczeblu
nauczycielskim.Wartozauważyć,żekluczem
dosukcesuprojektujestwłaściwypodziałzadańtak,abyuczniowiei nauczycielewzajemnieodsiebiezależeliw zdobywaniuwiedzy
i umiejętności.Tylkodobrzezorganizowany,interkulturowyzespółjestgwarancjąefektywności innowacyjnego nauczania przy wciąż
skąpejbazieIT.

Uczyć lepiej 1/2011

Ewa Mencel
– nauczyciel języka polskiego i angielskiego w Zespole
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, koordynator
projektu Guide to the European health resorts
Dagmara Bajerlein
– nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu,
koordynator projektu The Source of Life
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