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PYŻALSKI, Jacek
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
– 164 s. – ISBN 978-83-7489-244-5
Autor omawia pojęcie agresji elektronicznej, przedstawienia jej typologię ze względu na kryterium ofiary. Szczególną uwagę
poświęca mobbingowi elektronicznemu (cyberbullying), który pojawił się wraz z popularyzacją internetu i telefonów komórkowych.
Wyjaśnia znaczenie nowych mediów dla młodych ludzi.

SZUMIGRAJ, Marcin
Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf
– Wiesław Łoś, 2011. - 236, [4] s. - (Pedagogika Wobec Współczesności). – ISBN 978-83-62726-16-5
Publikacja zawiera opis współczesnego doradztwa i poradnictwa w wymiarze globalnym oraz w kontekście
przemian polskiego poradnictwa karier. Ukazuje strukturę poradnictwa w Polsce (środowiska naukowe,
centra metodyczne, łącznicy sieci, realizatorzy poradnictwa). Omawia koncepcje poradnictwa biograficznego
i jego szczegółowych orientacji.

Wartości w edukacji polonistycznej – szanse i zagrożenia / red. Jolanta Bujak-Lechowicz : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 204, [2] s. – ISBN 978-83-89935-59-5
Na zbiór artykułów składają się teksty poświęcone wartościom w edukacji polonistycznej na wszystkich etapach nauczania.
Problemy aksjologii omówiono w odwołaniu m.in. do opowiadania Z. Nałkowskiej „Przy torze kolejowym”, S.I. Witkiewicza
„Pożegnanie jesieni”, w nawiązaniu do polskich tekstów rockowych, piosenek A. Osieckiej, języka współczesnych baśni G.
Kasdepkego.
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K

ształceniezawodowetoczęśćedukacjinierozerwalniezwiązana
z rynkiempracyi przemianami,jakiezachodząw gospodarce,dlategoteżjejudziałw przygotowaniunowychpracownikówdostalezmieniającejsięrzeczywistościjestnajwiększy.
Ustawaz dnia19sierpnia2011r.o zmianieUstawyo systemie
oświatyorazniektórychinnychustawwprowadzaistotnenoweregulacjew funkcjonowaniukształceniazawodowego.Propozycjepołączeniakształceniazawodowegow systemieszkolnymz kształceniem
ustawicznymjestnajbardziejradykalnązmianą,jakądotądwprowadzano.Zorganizowaniedobrzewyposażonychośrodków,dostosowanychdokształceniazawodowegomłodychludzii dorosłychpozwolinaefektywnewykorzystaniebazyorazzwiększenieskutecznościnabywaniakompetencjizawodowych.Bardzoważne jest także umożliwienie ludziom już pracującym zdobycie potwierdzenia kwalifikacji
nabytychw drodzepracyzawodoweji samokształcenia.
Analizującprzebiegkształceniaw szkołachzawodowychi technikach,należytakżezwrócićuwagęnakoniecznośćpowiązaniakształceniaogólnegoz kształceniemzawodowym,dokonywaniatrafnegowyboruprzedmiotówrealizowanychw wersjirozszerzonejodpowiednio
dospecyfikinauczanegozawodu.W przypadkuprzedmiotówzawodowychkoniecznajestkorelacjatreścikształcenia,abyniepotrzebnieniepowtarzaćjużwcześniejpoznanegomateriału.Niejestjeszczepodpisananowapodstawaprogramowakształceniazawodowego,alejej
fundamentalnykształtzawartow projekcienastroniewww.koweziu.edu.pl.Trzebająprzeanalizować,abypodjąćwłaściwedecyzjeprzedrozpoczęciemwdrażanianowejpodstawyprogramowejodwrześnia2012roku.A tojużbardzoblisko.
W bieżącymnumerze„Uczyćlepiej”znalazłsięartykułpoświęconykształceniuzawodowemu
w Finlandii.Zachęcamdojegolektury,bowartosięgaćdodobrychwzorców.Polecamtakżetekst
prezentującymożliwościplatformywww.wlin.pl,będącejjednymz efektówprojektuwspółrealizowanegoprzezODNw ramachfunduszyz NorweskiegoMechanizmuFinansowego.Nałamach
tegonumeruznajdąteżPaństwociekaweteksty,odnoszącesiędokształceniaw duchuhumanistycznym,a takżepodejmująceistotneproblemywychowawcze,m.in.związanezesztukąkomunikacjijęzykowej.
Ewa Superczyńska – redaktor naczelna „Uczyć lepiej”,
dyrektor ODN w Poznaniu

UCZYMYSIĘW ZESPOLE

ZapraszamyPaństwadokorzystaniaz ofertyszkoleńradpedagogicznychw zakresie
wdrażanianowejpodstawyprogramowejw szkołachponadgimnazjalnych.
Tematyka
•Przedmiotyrealizowanew zakresiepodstawowymi rozszerzonym.
•Ramoweplanynauczania(projekt).
•Organizacjapracyszkoły.
•Realizacjaprzedmiotówuzupełniających.
•Wymaganiaokreślonew podstawieprogramowejposzczególnychprzedmiotów.
Zgłoszenia:on-linenastroniewww.odn.poznan.pl
(Szkoleniaradpedagogicznych/Uczymysięw zespole).
Kontakt:gabriela.wojciechowska@odn.poznan.pl
Tel.618584722;508381822
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Fińskiewzorceszkolnictwa
zawodowegowWielkopolsce
Fiński system kształcenia zawodowego uchodzi za najlepszy w świecie.
Warto naśladować mistrzów. Najlepiej jednak zacząć od obserwacji – co nie
działa u nas i jak to zrobić, żeby zadziałało.

W

październikubr.odbyłasięmiędzynarodowa konferencja zorganizowana
w ramachprojektuPOKL„Wielkopolski
systemmonitorowaniai prognozowania”pod
hasłem„Czaszawodowców.Szkolnictwozawodowew Finlandiii w Wielkopolsce”1.Uczestnicy mogli zapoznać się z uwarunkowaniami
działaniafińskiegosystemuedukacjizawodowej,uznanegozajedenz najlepszychw świecie.Kierownikprojektu,drMaciejSzafrański
(PolitechnikaPoznańska)przedstawiłperspektywyrozwojukształceniazawodowegow Wielkopolsce.
Ciekawympunktemprogramubyłtakżepaneldyskusyjnynatematmetoddostosowania
szkolnictwazawodowegodopotrzebrynkupracyi koniecznościwspółpracynaliniiuczeń-pracodawca.Rozmówcy−fińscyi polscypartnerzy
projektuorazpracodawcy−dyskutowalinatematwprowadzeniakoniecznychzmian2.Wśród
najczęstszychprzyczynniedoskonałościsystemu
kształceniazawodowegow Polscewymieniano:
•niedostosowaniesystemukształceniazawodowegodopotrzebrynkupracy;
•brakczytelnegookreśleniakompetencjiosób
zdobywających wykształcenie zawodowe
i poszukującychpracy,a takżebrakjasnego
zdefiniowaniaoczekiwańpracodawców;
•dokonywaniewyboruszkołyi zawoduprzez
młodzieżnajczęściejbezwsparciadoradcy
zawodowego;
•niedostatecznaświadomośćspołecznadotyczącapotrzebyuczeniasięprzezcałeżycie
i brakgotowościdoprzekwalifikowaniasię
w trakciepracyzawodowej.
Niezbornośćedukacjizawodowejodczuwalnajestnawszystkichpoziomachkształcenia
zawodowego.Napodkreśleniezasługujerównieżfakt,żezmianyw systemiekształcenia
wymagająmiędzyinnymiwysokichnakładów
finansowychnawyposażeniebazytechnodydaktycznejorazbazylokalowejszkółdostosowanejdozmiennychwymogówpracodawców.
Bardzoważnejestrównieżpodniesienieumiejętnościpedagogicznychi psychologicznychnauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym
przedsiębiorczości.Kompetentnakadranauczycielska jest gwarancją przygotowania absolwentadoorganizowaniaswojejkarieryzawodowej.
4

Z takimii podobnymiproblemamiporadziły
sobieośrodkiszkoleniazawodowegow Finlandii.Fińskisystemszkoleniazawodowegodoskonalewpisujesięw strategięrozwojuregionalnego.Dziejesiętakm.in.dziękitemu,żeszkoły
utrzymująstałykontaktz przedsiębiorstwami
znajdującymisięw pobliżu,szybkoreagująna
potrzeby środowiska pracy. Plany nauczania
opracowywanesąnapodstawieaktualizowanychinformacjio stanierynkupracy.
Wielkopolskachceczerpaćwzorceodnajlepszych,dlategozdaniemtwórcówprojektuwarto
przyjrzećsię,jakierozwiązaniaznaleźliFinowie
i podjąćdyskusjęnadmożliwościamiwdrożenia
ichkoncepcjiw polskimsystemiekształceniazawodowego.Otonajciekawszepomysły:
1) Promowanie umiejętności zawodowych (programznanypodnazwą„SkillsFinland”)nacorocznychkonkursachsprawności
zawodowych.Przedsięwzięcietopozwalawybraćmłodychmistrzówzawoduw wiekuponiżej 23 lat. Konkurs finansują organizacje
z sektoraoświatowegoi naczelneorganizacje
pracodawcówi pracowników.
2)Organizowaniepokazówweryfikującychumiejętnościzawodoweuczniów,dziękiktórymudałosięwypracowaćstandaryzację
ocenyprzygotowaniazawodowegouczniów,
a takżepobudzićichświadomośćbiznesową.
3)Kształtowaniekompetencjikadrynauczycielskiej w oparciuo ścisłąwspółpracę
nauczycieli z przedsiębiorstwami różnych
branż.Pedagodzymająmożliwośćbezpośredniegoszkoleniasięw zakładachpracy,alei obowiązek opracowania programów nauczania
odpowiadającychpotrzebomregionalnegoi lokalnegorynkupracy.
4)Prężniedziałającedoradztwozawodowe,którewspieraucznialubstudentaw dokonywaniuwyborówedukacyjno-zawodowych.
Rolitejpodejmująsięosobypełniącefunkcjępedagogaszkolnego-doradcy.ZeszkołamiwspółpracująrównieżCentraInformacjii PlanowaniaKarieryZawodowej,będącepomostemmiędzyrynkiempracya edukacją.
5) Finansowanie szkół zawodowych
w oparciuo określonewskaźniki,np.liczbę
absolwentów znajdujących pracę, liczbę
uczniówkontynuującychnaukę,kompetencje
formalnei rozwójkadrynauczycielskiej.
Uczyćlepiej2/2011

6) Powołanie Stowarzyszenia Instytucji
OświatyZawodowej,któreokreślametodyrozwojuedukacjizawodowej,opracowujesystemy
kierowanianiąi jejfinansowaniaorazkoordynujewspółdziałaniemiędzyorganizacjamii innymigrupamidziałającyminatymobszarze.
CelemStowarzyszeniajestpracanadpoprawą
prestiżui atrakcyjnościoświatyzawodowej.
7) Szkoleniaodpłatne,którew Finlandiisą
organizowaneprzezok.1000prywatnychkomercyjnychfirm,podlegająkontroliadministracji ds.ochronyprawkonsumentówi coważne,
niewolnoimużywaćnazwkwalifikacjizarezerwowanychdlaoficjalnegosystemuszkolnictwa.
8)Rozwijaniewspółpracynarzeczkształcenia zawodowego, w której prior ytetem jest
uwzględnianie potrzeb rynku i gospodarki.
MinisterstwoEdukacjiustanawiakomitetyszkolenioweorazregionalnei lokalne
komitetykonsultacyjne.W pracachnadprogramaminauczaniauczestnicząprzedstawiciele przedsiębiorstw i biznesu jako doradcy
i konsultanci,a zarządyinstytucjiodpowiadającychzaświadczenieusługedukacyjnychakceptująlokalneprogramynauczania.
Jakwynikaz informacjiprzedstawionychna
konferencji,funkcjonowanieWielkopolskiego
SystemuMonitorowaniai Prognozowaniapozwolirozwiązaćjedenz istotnychproblemów
kształceniazawodowegow naszymregionie,
mianowiciedostosowanieedukacjidopotrzeb
wielkopolskiego rynku pracy. Stanie się tak
dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnych
i wystandaryzowanychinformacjio lokalnym
rynkupracyorazzapotrzebowaniunaokreślonekompetencjeprzyszłychpracowników.Projektmożeokazaćsiępierwszymkrokiemw podążaniuzaFinami,którzyjużtędrogęprzeszli
z powodzeniem.
Konferencja odbyła się 18 października br. W Konferencji uczestniczyli goście z Finlandii: dr Keijo Nivala, Prorektor Central Ostrobothnia University of Applied Sciences,
Dyrektor Oddziału Ylivieska, Heikki Yli-Olli, Dyrektor Federacji Edukacyjnej Regionu Kalajokilaakso oraz Hannu
Simi, ekspert i konsultant projektu „Wielkopolski System
Monitorowania i Prognozowania”.
2
Tezy postawione w czasie spotkania pokrywają się w dużej mierze z wynikami badań przeprowadzonymi w ramach
projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.
1

mgr inż. Danuta Wiśniewska
– nauczyciel konsultant ODN w Poznaniu

Dydaktyka
Natura w sieci

WirtualneLaboratorium
Interaktywnego
Nauczania
Powstała platforma e-learningowa w atrakcyjny sposób przekazująca wiedzę przyrodniczą. Użytkownicy mają dostęp nie tylko do informacji, mogą
także dzięki dokumentacji fotograficznej obserwować zmiany w rozwoju
roślin. Nauczyciele znajdą tu nieocenione wskazówki metodyczne do różnych
form zajęć.

R

ozwójtechnologiiinformacyjnejma
swojejasnei ciemnestrony−niejedna
jużdyskusjatoczyłasięnatentemat.
Bezsprzecznie jednak internet jest narzędziem, które odpowiedzialnie stosowane,
okazujesiębardzoprzydatnew edukacji.
Potwierdzeniemtegomożebyćplatforma
e-learningowaWLIN,służącaupowszechnieniuwiedzyprzyrodniczejw atrakcyjny
sposób.Gwarancjąrzetelnościmerytorycznejzasobówprezentowanychnaplatformie
jest współtworzenie jej przez instytucje
związanez działalnościąpraktyczną,naukowąi metodyczną1.
WirtualneLaboratoriumInteraktywnego
Nauczania(WLIN)tomedium,któreobejmujeszerokikrągodbiorców.Zewzględuna
edukacyjnycharakterzakładasięjednak,
żegłównymiużytkownikamiplatformybędąnauczycielei uczniowie,alewieleciekawychi pożytecznychmateriałówznajdzie
naniejkażdaosobazainteresowanatematykązwiązanąz lasem,pogodączysezonowymizmianamiw środowisku.Uczeńmożedziękiniejposzerzyćswojąwiedzę,a także sprawdzić stopień jej opanowania;
nauczycielmożeczerpaćinspiracjedopracynalekcjibiologii,geografiiczyprzyrody,
a hobbystamaszansępoczućsięwtajemniczony w szczegóły znane tylko leśnikom
i meteorologom.
WirtualneLaboratoriumInteraktywnego
Nauczaniatonazwatrudnadozapamiętaniai słabokojarzącasięz tematyką,dlategofunkcjonujejakoakronimsłów:Woda,
Lasi Natura.Pojęciateorganizująukładtreścinaplatformieorazwyznaczająpodstawoweobszaryzainteresowańdlajejużytkowników.Jakmożnaskorzystaćz platformy?Wystarczywpisaćadreswww.wlin.pl.
Pootwarciugłównejstronyzyskamydostęp
dozasobów,poktórychmożemynawigowaćnatrzysposoby:
1)poprzezwybórposzczególnychhaseł:
Woda, Las, Natura, umieszczonych na

trzechdużychkaflachw układziepionowym;
2)wchodzącw obszarszczegółowychzagadnień,podanychnapoziomejbelce;
3)poprzezodwołaniedosłów-kluczy,ulokowanychw prawymdolnymrogustrony.
Jaki zakres wiedzy udostępnia platforma?W zasadziejejramywyznaczająhasła
wywoławcze:atlasdrzewi krzewów,rola
wodyw przyrodzie,las,martwedrewno,fenologiai meteorologia.Znajdziemywięctutajm.in.opisyróżnychgatunkówdrzew
i krzewów,opisytego,cowiążesięz budowąlasu,jegofunkcjonowaniem,zagospodarowaniem,a takżeochroną.Zapoznamy
sięrównieżz roląwodyw środowisku.Przygotowanymateriałszerokoprezentujeinformacje związane ze stanami skupienia
wody,zagrożeniamispowodowanymitym
żywiołem oraz problemami gospodarki
wodnej.Tasamatematykazostałaprzedstawionanaplanszachwokółstawuprzy
ŁysymMłynie2.BardzointeresującezagadnieniaomówionesąpodhasłemMARTWE
DREWNO.Totematykamałoznana,a jakże
ważnadlafunkcjonowanialasu,dlajego
bioróżnorodności.Wartosięw niązagłębić,
pokazaćuczniom,dlaczegonieoczyszczasię
lasuz drzew,którekończąswojeżycie.Jest
totemat,którypolecamszczególniedorealizacjiw projektachedukacyjnych,które
umożliwią uczniom poznawanie zjawisk
w bezpośrednimkontakciez naturą,a dziękitemupozwoląnalepszezrozumieniezasadwłaściwegogospodarowaniazasobami
środowiskanaturalnego.
FENOLOGIAtokolejnytematmożliwydo
zgłębieniadziękiplatformieWLIN.Obserwacja fenologicznych pór roku, roślin
w nichwystępujących,a takżezmianw ich
rozwojumożezainteresowaćuczniówtym
bardziej,żejużwkrótcenaplatformiezostanieumieszczonagaleriazdjęćrozwijających
sięliścibrzozy,wykonywanychw pewnych
odstępachczasowych.UczeńmożeobserwoUczyćlepiej2/2011

waćtakiezjawiskaw przyszkolnymogródkulubwewłasnymogrodzie.Możepołączyćtedanez obserwacjamipogody.Takie
działaniapozwalająnastawianiehipotez,
nakoncepcyjnemyślenie,aleprzedewszystkimnakształtowaniepostawybadacza.
W dzialeMETEOROLOGIAznajdziemynie
tylkoinformacjeo aktualnymstaniepogody.Bardzoprzydatnedopracyz uczniemsą
archiwalnedanemeteorologiczne,dotyczącezmiantemperaturw latach2003-2008
z różnychmiastPolski.Możnajeprzedstawićw postaciwykresów,a następniećwiczyćumiejętnośćanalizytejformygraficznegoprezentowaniadanych.
W każdymz przedstawionychobszarów
tematycznych,opróczcennychinformacji,
umieszczono zadania pozwalające na
sprawdzeniezdobytejwiedzy.Treścii stopieńtrudnościzadańdostosowanezostały
dowiekuuczniów.

Przykład zadania dla uczniów szkoły
podstawowej

Najprostszezadaniawymagająpołączenianazwyz fotografią,zdecydowanietrudniejszesąte,którepolegająnawpisaniunazwylubczęścizdania.Zaproponowanećwiczeniai sposobyutrwalaniawiedzymają
różnąformę,np.krzyżówkilubzadaniawyboru.Wszystkierozwiązaniamożnaznaleźć
naplatformie,dziękiczemuuczeńmożesamodzielniekontrolowaćstopieńopanowaniamateriału.Szczególniewartościowesą
ćwiczenia związane z rozpoznawaniem
drzewi krzewów.Jesttoumiejętność,którejbrakujenietylkouczniom,alerównież
dorosłym.Dlawszystkichużytkowników
platformyprzygotowanotakżepuzzle.Jest
toformanaukipoprzezzabawę.Każdy,kto
tylkozechce,możeułożyćfotografięrośliny
z różnejwielkościelementów.
Nauczyciele mogą także wykorzystać
materiały dydaktyczne umieszczone na
platformie.Wskazówkii kartypracysądo5
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stępne po zalogowaniu się (login i hasło
możnauzyskaćpowysłaniue-mailanaadres:kontakt@wlin.pl).
Dodatkowym walorem materiałów
umieszczonychnaplatformiejestbogaty
zbiórkolorowychfotografii,prezentujących
gatunkidrzewi krzewów,zdjęciazwierząt
związanychz martwymdrewnem(m.in.
gatunki chrząszczy rzadko spotykanych
w naturze).Możnatutakżeobejrzećkrótkie
filmyz pachnicądębowąi jelonkiemrogaczemw roligłównej.W obszarzezwiązanymz meteorologiąi klimatologiąznajdzie-

myzdjęciailustrującemiędzyinnymilokalneoznakipogody.
Zachęcam do korzystania z platformy
WLIN,któradziękiprzejrzystejstrukturze
i łatwejdostępnościzapewniaatrakcyjną
formę zdobywania wiedzy. Różnorodność
udostępnionegomateriałustwarzamożliwośćwykorzystaniagonalekcji,aletakże
możestanowićformęsamodzielnejpracy
ucznia w domu. Wskazówki metodyczne
pozwoląnauczycielomprzygotowaćsięzarównodozajęćterenowych,jaki doprowadzeniadziałańprojektowych.

Platforma WLIN (www. wlin. pl) jest jednym z produktów
projektu „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska
oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”.
Projekt był współfinansowany ze środków MF EOG. Beneficjentem projektu było Nadleśnictwo Łopuchówko,
partnerami: Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe PAN w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Katedra Entomologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakład Badania Środowiska Rolnego i Leśnego PAN, Urząd Gminy w Suchym Lesie,
PTOP Salamandra.
2
Łysy Młyn – zbudowany na miejscu starego młyna
drewniany budynek, w którym znajduje się ekspozycja
martwego drewna i Leśne laboratorium.
1

Gabriela Wojciechowska
– kierownik Pracowni Doradztwa ODN w Poznaniu;
konsultant metodyczny i merytoryczny platformy WLIN

Jakkształtować
językucznia?
Kształcenie językowe to główne zadanie integrujące całe nauczanie języka
polskiego jako szkolnego przedmiotu ogólnokształcącego.1

N

apoczątkulatsiedemdziesiątychdwudziestego wieku ukazała się książka
ZygmuntaSaloniegopt.:„Błędyjęzykowe w pracach pisemnych uczniów liceum
ogólnokształcącego”. Pozycja ta stanowiła
pierwszekompleksowei poważneopracowaniebłędówuczniowskichi choćwielejużlat
minęłoodjejopublikowania,ciąglemożeona
stanowićpunktodniesieniadladzisiejszych
badaczyjęzykauczniaoraznauczycielistarającychsięwykształcićświadomychużytkownikówtegożjęzyka.RozprawaSaloniegodotyczyróżnychtypówbłędów.Kiedyrozpoczynałam własne badania nad poprawnością
językową uczniowskich tekstów pisanych,
zwłaszczaw zakresieskładni,stanowiłaona
3U]\NïDGEïÚGX

dlamnieważnypunktodniesienia,choćsamazastosowałaminnąmetodęklasyfikowaniai analizowaniabłędów.
ZygmuntSaloni2,pisząco błędachskładniowych, wyróżnia ogólne tendencje w składni
związkówwyrazowych.Zaliczadonichmechanizmypowstawaniabłędówskładniowych
działające niezależnie od rodzaju związku:
atrakcję3,zagubieniestrukturyzwiązkui tendencjędoskrótu.Dalejautorporządkujeswoje
rozważania,wyróżniającnastępującetypybłędów:błędyw zakresiezwiązkuzgody,błędy
w zakresiezwiązkurządu,nadużywaniekonstrukcjibiernych,usterkiw szykuwyrazów,
błędyw użyciuspójnikówi zaimkówwzględnych,wykolejeniaimiesłowowychrównoważ0HFKDQL]PEïÚGX

nikówzdań,błędyw zakresiekonstrukcjidłuższychodcinkówtekstu.
W niniejszymartykuleproponujęwłasnezestawienieróżnychtypówbłędówjakoprzykładówprzyglądaniasięjęzykowiuczniai propozycjomanalizytegożjęzykapoprzeprowadzonej pracy klasowej, pracy domowej czy
jakiejkolwiekinnejformiewypowiedzipisemnej.Niechodziteżbynajmniejo ścisłąklasyfikacjębłędów,raczejo wskazaniemechanizmów
ichpowstawania,którew jakikolwieksposób
wiążąsięz budowągrupsyntaktycznychlub
zdań.
Przykładybłędównapodstawieksiążki„Myśleći pisać.Mechanizmybłędówskładniowych
w pracachpisemnychuczniów”:4.
3URSR]\FMDSRSUDZ\

%}'<=$&+2'=k&(:=:,k=.$&+6<17$.7<&=1<&+,*583$&+6.$'1,2:<&+
%}'<:=$.5(6,((/,36<
7DPSR]QDMHLELHU]HĂOXE](OĝELHWÈ%LHFNÈ.

UHGXNFMDVFKHPDWXUHNF\MQHJR]PLDQDUHNFMLF]DVRZQLNDSR]QDMH]ELHUQLNRZHMQDQDU]ÚGQLNRZÈ

7DP SR]QDMH (OĝELHWÚ %LHFNÈ L ELHU]H ] QLÈ
ĂOXE.

¿\FLHĂZ$OHNVHJR]QDF]QLHUöĝQLïRVLÚRGĂZ
)UDQFLV]ND.

HOLSVDHOHPHQWXSRĂUHGQLHJRZVWUXNWXU]H]DNïöFHQLHZïDĂFLZ\FKUHODFMLWUHĂFLRZ\FK

¿\FLH ĂZ $OHNVHJR ]QDF]QLH UöĝQLïR VLÚ RG
ORVöZĂZ)UDQFLV]ND.

=DĂ SRVWDZD SR]\W\ZLVW\F]QD XMDZQLD VLÚ
SU]HGHZV]\VWNLPZFKÚFLQLHVLHQLDSRPRF\LQQ\PW\PXERJLPSRWU]HEXMÈF\PDWDNĝHSUDFD
XSRGVWDZSUDFDRUJDQLF]QD

SRPLQLÚFLHWUHĂFLSUHG\NDW\ZQ\FK Z\UDĝRQ\FK
U]HF]RZQLNLHP RGVïRZQ\P  EUDN SRZLÈ]DQLD
IRUPDOQHJRF]ïRQöZQRPLQDOQ\FK]GDQLD

=DĂSRVWDZDSR]\W\ZLVW\F]QDXMDZQLDVLÚSU]HGH
ZV]\VWNLPZFKÚFLQLHVLHQLDSRPRF\LQQ\PW\P
XERJLP SRWU]HEXMÈF\P D WDNĝH Z SURSDJRZDQLXKDVHïSUDF\XSRGVWDZSUDF\RUJDQLF]QHM

EïÚGQD DNRPRGDFMD GZXVWURQQD Z ]ZLÈ]NX
SLHUZV]HJR DUJXPHQWX SRGPLRWX  Z\UDĝRQHJR
V]HUHJLHP L SUHG\NDWX RU]HF]HQLD  Z\UDĝRQHJR
ğQLW\ZQÈ RVRERZÈ IRUPÈF]DVRZQLNDZOLF]ELH
SRMHG\QF]HM

1DXZDJÚ]DVïXJXMÈ,NDUL'HGDO

%}'<:=$.5(6,($.202'$&-,5,.2127$&-,6
1DXZDJÚ]DVïXJXMH,NDUL'HGDO
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3URSR]\FMDSRSUDZ\

3U]\NïDGHPWXPRĝHE\Ê Achilles, Herakles czy
Hektor.

naruszenie zgody realnoznaczeniowej w zakresie kategorii liczby (szereg rzeczowników osoboZ\FKZIXQNFMLSRGPLRWXSRZLÈ]DQ\]RU]HF]Hniem imiennym w liczbie pojedynczej)

3U]\NïDGDPL WX PRJÈ E\Ê Achilles, Herakles
czy Hektor.

'ODWHJR WHĝ XSDWUXMÈ SU]\ZöGFÚ ZĂUöG LQWHOLgencji.

]PLDQD UHNFML F]DVRZQLND XSDWUXMÈ ] GRSHïQLDF]RZHM QD ELHUQLNRZÈ HNVSDQVMD ELHUQLND Z
IXQNFMLGRSHïQLHQLDEOLĝV]HJRNRQWDPLQDFMDNRQVWUXNFMLXSDWU\ZDÊNRJRF]HJRLZLG]LHÊNRJRFR

'ODWHJR WHĝ XSDWUXMÈ SU]\ZöGF\ ZĂUöG LQWHOLgencji.

=NROHLPLWR1DUF\]LHNWöU\]DNRFKDïVLÚZVDP\PVRELHLXPDUï]PLïRĂFLPöZLQDPRHJRizmie, ]DSDWU]HQLX Z VRELH R P\ĂOHQLX W\ONR
w kategoriach „ja”.

analogia synonimiczna, zmiana rekcji rzeczowQLND RGVïRZQHJR ]DSDWU]HQLH Z NRJR FR SRG
ZSï\ZHPUHNFMLU]HF]RZQLND]DNRFKDQLHZNLP
czym

=NROHLPLWR1DUF\]LHNWöU\]DNRFKDïVLÚZVDP\PVRELHLXPDUï]PLïRĂFLPöZLQDPRHJRizmie, ]DSDWU]HQLX Z VLHELHRP\ĂOHQLXW\ONR
w kategoriach „ja”.

%}'<:=$.5(6,($1$)25<7
/XGQRĂÊ QLH ZLHU]\ïD ĝH XGD LP VLÚ SRNRQDÊ
ZURJD DOH G]LÚNL LFK Z\WUZDïRĂFL L VSU\WRZL
.PLFLFDXGDïRLPVLÚ]Z\FLÚĝ\Ê

QDGXĝ\ZDQLH]DLPNöZZIXQNFMLDQDIRU\F]QHM]Dstosowanie anafory w liczbie mnogiej (im, ich, im)
GOD]DVWÈSLHQLDU]HF]RZQLND]ELRURZHJROXGQRĂÊ

/XG]LHQLHZLHU]\OLĝHXGDLPVLÚSRNRQDÊZURJDDOHG]LÚNLZ\WUZDïRĂFLZV]\VWNLFKLVSU\WRZL
.PLFLFDXGDïRLPVLÚ]Z\FLÚĝ\Ê

&]ïRZLHN ĂUHGQLRZLHF]D E\ï SU]HNRQDQ\ ĝH
ĝ\FLH Z F]\VWRĂFL SRNRUQH ]DSHZQL LP ĝ\FLH
wieczne.

]DVWÈSLHQLH U]HF]RZQLND Z OLF]ELH SRMHG\QF]HM
]DLPNLHPZOLF]ELHPQRJLHM]HZ]JOÚGXQDXRJöOQLDMÈF\FKDUDNWHUWUHĂFLU]HF]RZQLNDF]ïRZLHN

&]ïRZLHN ĂUHGQLRZLHF]D E\ï SU]HNRQDQ\ ĝH
ĝ\FLH Z F]\VWRĂFL SRNRUQH ]DSHZQL PX ĝ\FLH
wieczne.

%}'<%8'2:<.216758.&-,32/,35('<.$7<:1<&+
QLHZïDĂFLZH UR]EXGRZDQLH RU]HF]HQLD LPLHQQHJR SRSU]H] GRGDQLH F]ïRQöZ RU]HF]QLNRZ\FK
Z\UDĝRQ\FK SU]\PLRWQLNDPL OXE LPLHVïRZHP
EUDN MHGQROLWRĂFL IRUP\ L UöZQRZDĝQRĂFL WUHĂFL
UöZQROHJï\FKF]ïRQöZEUDNZïDĂFLZHMVWUXNWXUDOL]DFMLWUHĂFLZ]GDQLX

: GUDPDWDFK URPDQW\F]Q\FK PLïRĂÊ E\ïD ]DZV]H EDUG]R JïÚERND FHQLRQD SU]HZDĝQLH QLHV]F]ÚĂOLZDL ZLÚFSRQLHZDĝ NRñF]\ïDVLÚWUDJHGLÈJïöZQHJRERKDWHUD.

3UDFD Z\NRQ\ZDQD SU]H] UXV\ğNDWRUöZ QLH V]HUHJRZDQLHLSU]\ïÈF]DQLHNROHMQ\FKF]ïRQöZQRminalnych bez ich „zanurzenia” w strukturze zdania
SU]\QRVLLPHIHNWöZEH]RZRFQ\Z\VLïHN.

3UDFD Z\NRQ\ZDQD SU]H] UXV\ğNDWRUöZ QLH
SU]\QRVLHIHNWöZ, ich Z\VLïHNMHVWEH]RZRFQ\.

3HZQHJR GQLD QD VSDFHU]H SRNïöFLï VLÚ ] DGPLnistratorem, NWöU\ ]DQLHF]\ĂFLï U]HNÚ ] NWöUHM
NRU]\VWDOLFKïRSL

zastosowanie najprostszego sposobu relatywizaFMLWUHĂFLSRSU]H]SRZWöU]HQLHZVNDěQLND]HVSROHQLHZQLHUöZQROHJï\FK]GDQLDFKVNïDGRZ\FK

3HZQHJR GQLD QD VSDFHU]H SRNïöFLï VLÚ ] DGPLnistratorem, SRQLHZDĝ]DQLHF]\ĂFLïRQU]HNÚz
NWöUHMNRU]\VWDOLFKïRSL

3RSU]\MHěG]LHGR3ROVNLELHU]HXG]LDïZZRMQLH
JG]LH SR]QDMH +LSROLWD :LHORVïDZVNLHJR NWöUHPXXUDWRZDïĝ\FLH

UR]V]HU]HQLH]DNUHVXXĝ\FLD]DLPNDZ]JOÚGQHJR
JG]LHZïDĂFLZHJRW\ONRMDNRZVNDěQLNZSURZDG]DMÈF\]GDQLHSRGU]ÚGQHRNROLF]QLNRZHPLHMVFD

3RSU]\MHěG]LHGR3ROVNLELHU]HXG]LDïZZRMQLH
3R]QDMHZöZF]DV+LSROLWD:LHORVïDZVNLHJRNWöUHPXXUDWRZDïĝ\FLH

:UHV]FLHSRVWURQLH3RODNöZ]DZV]HVWDï%öJ
F]XZDïDQDGNUDMHP2SDWU]QRĂÊ%RVND:REHF
F]HJRWDNLQDUöGQLHPöJïSU]HJUDÊ

QLHZïDĂFLZDVHJPHQWDFMDVNïDGQLRZDWHNVWX
XVDPRG]LHOQLHQLHF]ïRQXNWöU\IRUPDOQLHSRZLQLHQVWDQRZLÊF]ÚĂÊVNïDGRZÈ]GDQLD]ïRĝRQHJR

:UHV]FLHSRVWURQLH3RODNöZ]DZV]HVWDï%öJ
F]XZDïDQDGNUDMHP2SDWU]QRĂÊ%RVNDZREHF
F]HJRWDNLQDUöGQLHPöJïSU]HJUDÊ

Powyższezestawienieprzykładówbłędów
językowych,pochodzącychz pracpisemnych
uczniów,możezostaćwykorzystanew ćwiczeniachświadomościorazsprawnościjęzykowej.
Możnabowiemzaproponowaćuczniom„tabelę−dziurawca”,w którejznajdziesiękilkaopisanych przykładów, natomiast zadanie
uczniów,w zależnościodstopniatrudnościmateriału,będziepolegałoalbojedynienapodaniupoprawnejwersji,albonawetnapodjęciu
próbywyjaśnieniamechanizmupopełnionego
błędu.Takiezadaniejestćwiczeniem,którepowinnopojawićsięjakoelementpoprawynp.
pracyklasowej,kiedynauczycielzaproponuje
w tabelinie„obce”,alepochodzącez konkretnychpracprzykłady.Pozostajetow zgodzie
z ideąnowejpodstawyprogramowej,cowyjaśniaprof.JerzyBartmińskiw komentarzudo

tejże,w częścidotyczącejnaukio języku:Wielemiejscapoświęconow podstawienietylko
analiziei interpretacjitekstówliterackichi innychtekstówkultur y,lecztakżesztucetworzenia tekstów własnych przez uczniów
–z podkreśleniempotrzebysystematycznej
i świadomejpracynaddoskonaleniemumiejętnościodbiorui konstruowaniazróżnicowanychgatunkowowypowiedzi.8

: GUDPDWDFK URPDQW\F]Q\FK PLïRĂÊ E\ïD ]DZV]H EDUG]R JïÚERND FHQLRQD SU]HZDĝQLH QLHV]F]ÚĂOLZD NRñF]ÈFD VLÚ WUDJHGLÈ JïöZQHJR
ERKDWHUD F]ÚVWRVDPREöMVWZHP 

R. Pawłowska: Możliwościi potrzebyuczniaa szkolne
wdrażanie sprawności mówienia i pisania, w: Uczeń
w świeciejęzykai tekstów, pod red. J. Nocoń, E. Łuckiej
– Zając, Opole 2010, s. 107.
2
Z. Saloni: Błędyjęzykowew pracachpisemnychuczniów
liceumogólnokształcącego.Próbaanalizyjęzykoznawczej, Warszawa 1971.
3
atrakcja – przesunięcie granic związku wyrazowego i dodawanie określenia do niewłaściwego wyrazu. Za: Z. Saloni, op. cit., s. 38.
4
B. Udzik: Myśleći pisać.Mechanizmybłędówskładniowychw pracachpisemnychuczniów, Kalisz 2009.
1
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akomodacja − dostosowanie się jednej jednostki składniowej do oczekiwań drugiej. Za: S. Karolak: Akomodacja, w: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod.
red. K. Polańskiego, Wrocław 1999, s. 24.
6
konotacja – zdolność do otwierania miejsc pozwalająca
odwoływać się do istniejących w języku stałych schematów. Za: S. Karolak: Konotacja, w: Encyklopedia..., op.
cit., s. 311.
7
anafora − system odniesień funkcjonujący w tekście, relacja, która wiąże dwa wyrażenia: anaforyzowane i anaforyczne występujące w tym samym zdaniu lub w różnych
zdaniach należących do jednego wypowiedzenia wielozdaniowego określonego jako tekst spójny. Za: Z. Topolińska: Składnia grupy imiennej, w: Składnia, pod red.
Z. Topolińskiej, Warszawa 1984, s. 326-327.
8
J. Bartmiński: Naukao językuw podstawieprogramowej,
w:Podstawaprogramowaz komentarzami, t. 2., Język
polskiw szkolepodstawowej,gimnazjumi liceum, s. 6162. (podkreślenie słów kluczowych dokonane przez autorkę artykułu).
5

dr Beata Udzik
– adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury
i Języka Polskiego IFP UAM w Poznaniu
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Atoczytaj,ktociekawy…
Spotkanie z lekturą szkolną staje się dla młodego człowieka wyzwaniem na
miarę Himalajów. Czy polonista może godzić się na bylejakość odbioru
literatury? Czy powinien raczej „iść na wojnę” ze skrzeczącą pospolitością?
Fascynacji tekstami kultury nie wzbudzi jednak, pytając: czy Kmicic walczył
pod Prostkami?

S

łowaDziennikarza,bohatera„Wesela”,
skierowanedoCzepcaz pewnądoząironiikażdypolonistamógłbypowtórzyć
swoimuczniom,którzyprzychodząnalekcje
i oczekująstreszczenialektur y.Powszechny
stałsię,niestety,zwyczajnieczytaniatekstów.
Oczywiście,nasipodopieczni„starannieprzygotowująsiędolekcji”,zaopatrującsięw tekstywydawnictwaGregopatrzone„wnikliwą”
analiządzieła,polegającąnaomówieniupodstawowychwątkówi motywóworaznapowierzchownejcharakterystycebohaterów.
O zgrozo!Cibardziejambitniuczniowielicząnato,żetekstliterackidasięsprowadzić
dokilkubanalnychzdańi frazesów,którez łatwościąmożnaprzyswoić.Jesttoniewątpliwie znak czasów, w któr ych uroda języka
i oryginalnastylistykapowoliodchodządolamusa.Zasprawąwspółczesnejtechnikijęzyk
masłużyćinformacjiprzekazywanejjaknajszybcieji jaknajkrócej,w sposóbjasny,niewymagającyododbiorcyżadnegomyślenia.
Takwięcspotkaniez lekturąstajesiędlamłodegoczłowiekawyzwaniemnamiaręHimalajów. Przebrnięcie przez gąszcz epitetów
i metafor,rozpoznanieokreślonegoprąduartystycznego,zwrócenieuwaginanowatorską
kreacjębohatera–tozadanianiewykonalne
dlakogoś,ktoswojąprzygodęz tekstemograniczadoskrótowegoodtworzeniafabuły.Jeszczetrudniejszaokazujesięinterpretacjatekstówpoetyckich,boktow XXIwiekuczyta
wiersze?!Naszczęścieodprzyszłegorokuma
zmienićsięformułaNowejMaturyi napoziomiepodstawowympojawiąsiętekstyspoza
kanonu,w znanej(?)uczniowistylistyce.
Wiadomym jest fakt, że osiemnastoletni
„gapowicz”(ten,którynieodrywawzrokuod
stronFacebooka)znajedyniestylSMS-ów,jak
mawiałZbigniewHerbert,pozbawionychurodykoniunktiwu.Cogorsza,zastrzeżeniabudzi również forma zapisu w uczniowskich
wypracowaniach–brakdbałościo ortografię,interpunkcję,a nawetznakidiakrytyczne.Każdypolonistarównieżprzyznamirację,
żeobniżyłasięnietylkojakośćwypowiedzi
uczniowskich,aletakżeichforma(zarówno
pisemna–obowiązkoweniechlujstwo,mająceświadczyćo „bogactwiemyśli”,jaki ustna,polegającananiedbałejartykulacji).Wobeczalewającegonasbełkotumożemyprzyjąć dwie postawy: buntu albo rezygnacji.
Oczywistymjestfakt,żezgodanadegradację
8

kulturybyłabyzaparciemsięwłasnychideałów. Dlatego też polonista winien konsekwentnieegzekwowaćznajomośćtreścilektury.Byjąposiąść,należynietylkoczytać,ale
przedewszystkimprze-czytać,toznaczynie
tylkosięgnąćpotekst,alerównieżprzemyśleć
go.Wiadomymjest,żewiedzauczniowskanie
wystarcza,byzrozumiećzłożonośćliteratury,
aleprzyszłystudentwiniensamdążyćdoodkrywaniaprawdy(błądzącnietylkopostronachWikipedii,aleprzedewszystkimpofachowychi rzetelnychopracowaniachsporządzonychprzezpracownikówuniwersytetów
lubIBL-u).Dużarolaw tymszkolnychbibliotek,którezamiastkusićsięnazakupnajtańszychwydańlektur,powinnywzbogacaćksięgozbiórwewzorcoweopracowaniatekstów
BibliotekiNarodowej.
Równieżpoloniścimogą„iśćnawojnę”ze
skrzeczącąpospolitością…Narzędziwalki
pomysłowemunauczycielowiniezbraknie.
Wystarczy wrócić do tradycyjnych sprawdzianówzeznajomościtekstulektury.Odradzamjednakzadawaniepytańo charakterze
jedynieodtwórczymi faktograficznym(pomysłowyi sprawnymanualnieuczeńszybko
w zaopatrzonejw Internetkomórcewyszuka
potrzebneinformacje).Polecamzadaniazwiązane z próbą interpretacji tekstu. Zamiast
więcpytać:CzyKmicicwalczyłpodProstkami? lubCzymwsławiłsięgłównybohater
podCzęstochową?,lepiejpoprosićnp.o wyjaśnienieznaczeniaproroctwaŁuszczewskiego dla rozwoju fabuły i dziejów bohatera.
Możnateżzaproponowaćuczniom,bypodali
conajmniejtrzyprzykładytoposuoblężonej
twierdzyw „Potopie”pozawalkąo klasztor
w Częstochowiei zinterpretowaliróżneich
ujęcia (np. komiczne, patetyczne). Oczywistymjestfakt,żeniewszyscyzaliczątakitest,
aleprzecieżistniejąróżnemożliwościpoprawyocenyniedostatecznej–doczytaći próbowaćzrozumiećprzecieżkażdymoże.
Równieżjednymzesposobówzachęcania
dozmierzeniasięz tekstemliterackimstaje
się prośba o wyszukanie bon motów (nie
w mniejszejilościniżkilkunastu,w przypadkutakżywegoi barwnegojęzykajakwypowiedzibohaterów„Wesela”).Następnienauczycielmożezebraćpraceuczniów,dodać
swojepropozycjei nasprawdzianiezapytać
nietylko,skądpochodzidanycytat,aletakże
poprosićo jegointerpretację.PróbąprzełamaUczyćlepiej2/2011

niaoporuw analizietekstupoetyckiego(takiego,któr ybogatyjestw środkiartystyczne)możebyćzadaniepolegającenadokonaniu przekładu intersemiotycznego. Wbrew
pozorom nie jest to czynność prosta dla
uczniów,którzyprzywyklidotego,żekulturanarzucaimgotoweobrazy.Trudnośćwięc
poleganauruchomieniuwyobraźni,a zarazemzmobilizowaniusiędowysiłkuintelektualnego, by odrealnionemu słowu nadać
„określonekształty”.Należyrównieżpamiętaćo tym,żemłodyczłowiekciąglejeszcze
odbierabodźcezeświataprzypomocyemocji
i posługujesięjęzykiememocji(np.cośjest
„fajne”lub„niefajne”,„zajebiste”albo„nudne”).Polonistapowinienwięcbyćpotrosze
wychowawcą i próbować „wcielić się”
w uczniaka,a możejakGombrowiczowskiJózionachwilę,choćw wyobraźni,powrócić
doszkoły.Takaczynnośćmożeułatwićzrozumienie świata nastolatków. Zdobyte „doświadczenia”należywykorzystaćprzyomawianiutekstówliterackich.Przewrotniemożnazacząćcharakterystykębohateraodsłów
„Nielubię,bo…”np.NielubięCezaregoBaryki,bobieganawiecei słuchadoktrynerów,a politykatonudaalboNielubięgo,bo
choćuganiałsięzaspódniczkami,toi tak
dyskutowałz nudnymGajowcem.Zadanie
uczniówpolegałobywtedynaobaleniupowyższychhipotezw oparciuo argumentydotyczącezarównotreści,jaki faktyodnoszące
siędohistoriiPolski.
Przykładyprzymuszenia(albojakktośwolizachęcenia)młodzieżydoczytanialektury
możnabymnożyćw nieskończoność.Każdy
wytrawny polonista ma niewątpliwie
w swejgłowiebankpomysłów.Istotaproblemupoleganatym,byniegodzićsięnabylejakość odbior u literatur y, by buntować się
przeciwkouczniowskiejpostawielekceważeniaznajomościkultury(wszakmaturęotrzymujesięjużod30%!)i głoszeniawyższości
technokratynadhumanistą.Myślę,żezbiorowe nieposłuszeństwo nas, nauczycieli,
sprzeciwwobecmiałkościkulturymasowej
musiprzybraćformy„rewolucyjne”!Niebójmysiękonsekwentniekaraćocenąniedostatecznąkażdego„gapowicza”,któryniechce
byćczytelnikiem.
Małgorzata Borczyńska
– nauczycielka języka polskiego
w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

Inspiracje
Wystawa „5 zmysłów. Audiodeskrypcja”

Zobacz,dotknij,powąchaj,
posmakujiposłuchaj
Wystawie towarzyszy projekt edukacyjny pod tym samym tytułem.
Przedsięwzięcie adresowane jest do społeczności osób niewidomych i słabo
widzących, ale może być też wartościowym doświadczeniem dla wszystkich,
którzy chcą spojrzeć na sztukę z innej perspektywy.

W

ystawa prezentowana w Muzeum
Narodowymw Poznaniugromadzi
dwadzieścia sześć obiektów. Większośćz nichtodziełapochodzącezezbiorów
Muzeum. Znalazły się wśród nich obiekty
znaczące−międzyinnymidziełaJózefaPankiewicza, Józefa Chełmońskiego czy Jacka
Malczewskiego,zaprezentowanew zupełnie
nowymkontekście.Motywemprzewodnim
wystawysązmysły.W kolejnościto:WZROK,
SŁUCH,DOTYK,WĘCH,SMAK.Każdyzezmysłów,prezentowanyw osobnejprzestrzeni,
opisanyjestzapomocąpięciuobiektów,któregocharakter yzują.Dzieła,którepojawiły
się na wystawie, są bardzo zróżnicowane
podwzględemczasupowstania,stylu,technikii środkówwyrazu;wspólnymmianownikiem dla każdej grupy jest opisywany
przezdziełazmysł.W większościwypadków
skojarzeniazmysłowenarzucająsięsame−
w przestrzeniWĘCHUpojawiasięobrazJózefa
Pankiewicza„Targnakwiaty...”,a w kategoriiSMAK„Ucztau BenvenutaCelliniego...”
ZygmuntaWaliszewskiegooraz„Pijącychłopiec”EugeniuszaZaka.
Abywzmocnićzmysłowenawiązania,na
wystawiepojawiająsiędodatkoweobiekty
w postaci rekwizytów charakter yzujących
dzieła.W przestrzenizadedykowanejzmysłowiWĘCHUsątopudełkaumieszczoneprzy
każdymdziele,w którychzamkniętezostały
zapachynawiązującedotreściprzedstawień
plastycznych.SMAKzyskałdodatkowąoprawęw postacispecjałówpojawiającychsięna
obrazach,któreprzybrałykształtmartwej
natur yprzeznaczonejdodegustacji.W sali
poświęconejDOTYKOWImożnadotknąćfragmentuzbroi,sukni,szachownicy,zbliżonych
do tych, które pojawiają się na obrazach.
W przestrzeni zadedykowanej SŁUCHOWI
możnapodziwiaćzabytkowąlutnię,aletakżesamodzielniespróbowaćwydobyćz niej
kilkadźwięków.
Niecoinnepomocezgromadzonow przestrzeniWZROKU.Sątoplanszeprzedstawiającefragmentyprezentowanychdzieł,w którychobrazzostałzniekształconyprzezróżne
schorzenia oczu. Sąsiadujące z planszami
oryginałypozwalająocenići docenićwagę
zmysłuwzroku.

Metoda audiodeskrypcji
Wystawa „5 zmysłów. Audiodeskrypcja”
jest zaadresowana do osób niewidomych
i tych,któreborykająsięz chorobamiwzroku.
Z tegowzględuprzestrzeńwystawyzaaranżowanazostaław specjalnysposób(bieżniki
dlalasek,brajlowskieetykietydzieł),umożliwiającyadresatomtegowydarzeniakomfort
i bezpieczeństwopodczaszwiedzania.
Każdyznajdującysięnawystawieobiekt
opatrzonyzostałopisem,któregomożnawysłuchaćdziękisystemowiaudioprzewodników.Opisydziełwykonanezostałymetodą
audiodeskrypcji,polegającąnaopisiezjawisk
wizualnychjęzykiemwerbalnym.Opisaudiodeskrypcyjnydziełplastycznychzasadzasię
na zaprezentowaniu podstawowych infor-

macjidotyczącychautora,czasupowstania
oraztechniki,w jakiejwykonanodzieło.Następnieopistakicharakter yzujeistotneelementyprzedstawieniaplastycznego–omawiającco,jaki w któr ymmiejscusiępojawia.Zewzględunaczytelnośćopisuunikasię
charakter ystyki zbyt szczegółowej, co ma
znaczeniew odniesieniudodzieło rozbudowanej narracji i mnogości przywołanych
przezartystęelementów.

Integracja społeczna poprzez sztukę
Jednymz głównychcelówprojektuedukacyjnego„5zmysłów.Audiodeskrypcja”jest
integracja społeczności osób niewidomych
i widzących. Ambicją organizatorów było
stworzeniewystawy,któradlaosóbboryka-

Wbrewmuzealnymzasadom:„Prosimydotykać!”
AmbalażTadeuszaKantora
Uczyćlepiej2/2011
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Inspiracje
jących się z dysfunkcją wzroku okaże się
szansąnazapoznaniesięz wybranączęścią
zbiorówMuzeumNarodowegow Poznaniu,
natomiastdlawidzącejczęścipubliczności
staniesięatrakcyjnymwydarzeniempolegającymchoćbynaniecodziennym,alternatywnym sposobie prezentowania dzieł sztuki.
Wydajesię,żejednoczesneoglądaniedzieła
i słuchaniejegoopisumożebyćciekawym
doświadczeniemdlawidzącychodbiorców,
choćbyzewzględunakoniecznośćzatrzymaniasięprzednimniecodłużej.
Wystawapozwalającadotknąć,posmakowaći powąchaćwszystkiego,copojawiasię
na płótnie czy w przedstawieniu rzeźbiarskim,przełamujestereotypdotyczącyjakości
i sposobupercypowaniasztuki.Tuodbywać
sięonomożew sposóbbezpośredni,naprostych,przekładalnychnawrażeniazmysłowezasadach.Takikontaktzesztukamipięknymi–właśniedziękizgromadzeniuwokół

nichdodatkowychrekwizytów,służącychdo
zabawyw samodzielneodkrywanienowych
wrażeń–maszansęstaćsiępodstawąwykształceniapostawyaktywnegouczestnictwaw wydarzeniachkulturalnychorazsłużyćmożepogłębieniuwłasnychzainteresowań,upodobańi fascynacjizwiązanychze
sztuką.
Projektedukacyjny,któregoczęściąjestwystawa,zakładaprzeprowadzenieszereguspotkań,lekcjimuzealnychi wykładów,naktórezaproszonesądzieciniewidomei widzące.
Zajęcia,któr ymtowarzysząmateriałyedukacyjne(np.książeczkadotyczącawystawy),
skoncentrowane są wokół tematyki zmysłowego percypowania sztuki oraz audiodeskrypcji.
Realizacjataksformułowanychzamierzeń
niesiezesobąkonsekwencjęw postaciszansynastworzenieokolicznościsprzyjających
integracjispołecznej.Muzeummożeokazać

Geografia i przestrzeń

Kulturoweasocjacje
przestrzenigeograficznej
Przestrzeń, w jakiej człowiek żyje, determinuje jego postrzeganie świata
i zachowanie. Jak wielkie ma ona znaczenie dla geografii, można się
przekonać na podstawie prowadzonych nad nią badań.

S

pośród wszystkich dyscyplin naukowychjedyniegeografiaprezentujeprzestrzenne syntezy badanych zjawisk
i procesów.Termin„przestrzeńgeograficzna”jestjednakobarczonypoważnąskazą.
W znaczeniunajczęściejużywanymoznaczaprzestrzeńbadanąprzezgeografię.Mamytuzatemdoczynieniaz błędemlogicznymzwanymidemperidem (tosamoprzez
tosamo).WedługT.Bartkowskiegotermin
został wprowadzony dość przypadkowo.
FrancuskisocjologM.Sorreużyłgoporaz
pierwszyw roku1957dlaodróżnienia„przestrzenisocjologa”od„przestrzenigeografa”
i w takimznaczeniujeopisywał.Późniejsi
popular yzatorzyjegokoncepcjiużywalijuż
terminuprzestrzeńgeograficzna.Współczesnafizykaumieszczazachodzącezdarzenia
w czterowymiarowymkontinuumzwanym
czasoprzestrzenią,któregoskładnikamisą
trzywymiar yprzestrzenneorazczas.Żaden
z tychskładnikówniejestbezwzględny.Wymiaryprzestrzenneulegająoddziaływaniom
grawitacyjnym,a czaszależyodruchuobserwatora względem obserwowanego ciała.
Dla potrzeb geografii wys tarczaj ące jest
przyjęcieprzestrzeninewtonowskiej.Jestto
takzwanaprzestrzeńabsolutna.Należyją
rozumiećjakowielki,niezmiennyi nieskoń10

czonypojemnik,istniejącyniezależnieod
materii.Przestrzeńgeograficzna,w której
obiekty i zdar zen ia są lokal iz ow an e przy
pomocyukładuwspółrzędnychgeograficznych, ma właś nie char akter przestrzen i
newtonowskiej.

sięmiejscem,w którymspotykająsięludzie
z diametralnieróżnymdoświadczeniemżyciowym,przyczymróżnicatawynikawyłączniez faktuposiadaniazmysłuwzroku
lubjegobraku.
W tejperspektywieuczestnictwow projekcie młodych odbiorców ma dodatkowy
aspektuwrażliwienianapotrzebyinnych
i oswojenia(sic!)z nieznanym.Oswojenieto
dotyczyzresztąnietylkoprzełamaniastereotypówzwiązanychz niepełnosprawnością,aletakże–a możeprzedewszystkim
–wyrobieniaprzekonania,któretowarzyszyćpowinnokażdemu–takżeosobieniewidomej–iżmuzeum,opera,teatri kinosą
dlawszystkich.
Ewa Drążkowska
– kurator wystawy i projektu edukacyjnego
„5 zmysłów. Audiodeskrypcja”; historyk sztuki i muzyk;
zajmuje się pracą z młodzieżą oraz rewitalizacją
kultury muzycznej Kaszub

W latach60.XXwiekuw geografiidokonałasięrewolucja.Podejściailościowe,zastosowanemodelematematycznepozwoliłynasformalizowanierelacjizachodzących
w przestrzenigeograficznej.WedługWęcławowiczapodstawowymipojęciamizwiązanymiz przestrzeniąstałysię:„prawoprzestrzenne, relacje przestrzenne, interakcje
przestrzenne,któretraktowanojakoodrębneodzawartościspołecznej.”
Geografia,porządkującswojepolebadawcze,jakimjestprzestrzeńgeograficzna,wyróżniaspecyficznedziedzinyzwanesferami.
Przyjrzyjmysiętejspośródnich,którazwiązanajestz obecnościąi działalnościączłowieka,jegokulturą.W szerokimznaczeniu
tęczęśćprzestrzenigeograficznejmożemy
nazwaćantroposferą.Zewzględunajejspecyficznewłaściwościzasadnejestjejpodzielenienaczęśćmaterialnąi niematerialną.

Kair, Giza. Przenikanie się przestrzeni zurbanizowanej, historycznej i pustyni.
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Inspiracje
Technosferajesttowyróżnionaz antroposferyczęść„sztuczna”,reprezentowanaprzez
krajobrazywielkomiejskiei przemysłowe,
punktoweźródłaenergii,liniekomunikacyjnea takżepolaenergetyczne.
Natomiast część wyrażającą duchowy
wymiarludzkościnazywasięnoosferą.Istniejąrozlicznerelacjepomiędzyprzestrzeniąa żyjącymiw niejludźmi.Najczęściejdostrzegany jest wpływ człowieka na przestrzeń,rzadziejrelacjaodwrotna.A mamy
tu do czynienia z interakcją, ze ścisłym
i dwukier unkowymoddziaływaniem.
Tworzącprzestrzennąstrukturęantroposfer y, a konkretniej technosfer y, której elementamisąjednostkiosadniczeorazdrogi
komunikacyjne,postępowanow większości

cuskapromienistagwiazda,pozwalazoptymalizowaćdługośćdrogi.Alejestteżłatwiej
sięzgubićw przestrzenikolejnychplaców
i rond. Wzor y te wydają się być zapisane
w strukturachmentalnychludzinależących
do różnych kręgów kulturowych. Model
amer ykańskiejkratownicyjestw swejistocieegalitarny,niewyróżniającw jakiśwyraźnysposóbżadnegomiejsca.Modelpromienistejgwiazdyjestbardziejelitarny,niektóremiejscasąw nimbowiemważniejsze.
Hallopisujeciekawyprzypadek,kiedynadzorowałpracezespołufrancuskichwspółpracowników.Otóż,przyszedłdoniegojedenz nichz żądaniem,abyuczyniłgokierownikiemgrupy.Napytanie−dlaczego,
odpowiedział:„Przecieżsiedzęnaśrodkupo-

Góry Świętokrzyskie. Krajobraz rolniczy jest przestrzenią, w której dobrze się czujemy
i odpoczywamy.

przypadków racjonalnie. Tam, gdzie
ukształtowanie terenu determinowało
kształtsieci,dostosowywanojądoprzyrodniczegowzorca.Natomiasttam,gdziewarunkipozwalałynaswobodniejsządziałalność,koniecznościąstawałsięwybórmodelukształtowaniaprzestrzeni.WedługHalla
w cywilizacjizachodniejistniejądwapodstawowe takie modele. Są to: kratownica
i promienistagwiazda.Pierwszyz nich,chociaż kojarzony dzisiaj z zabudową miast
amer ykańskich,wywodzisięz Europy.Osady rzymskie zakładane były właśnie
w oparciuo takiukład.Przecinającesiępod
kątemprostymulice,tworzyłystrukturęłatwądozałożeniai łatwądoorientowania
się.TakjakstarożytnymRzymianomprzypisuje się zmysł praktyczny, tak również
współczesnym Amer ykanom nieobcy jest
pragmatyzm. W kratownicy amer ykańskichmiastniełatwosięzagubić,znajdowanie drogi jest proste („trzecia przecznica
w prawo”),aledrogajestzwykledłuższa.Na
tymtleeuropejska,a bardziejnawet,fran-

koju.”ModelpromienistejgwiazdyobowiązujeweFrancjinietylkow strukturzeurbanistycznej,leczrównieżw strukturzespołecznej.
Istniejerównieżrelacjaodwrotna.Przestrzeń,w jakiejczłowiekżyje,determinuje
jego postrzeganie świata i zachowanie.
W pracy„Psychologiaw badaniachmiędzykulturowych”W.Pricei R.Crapopowołują
się na badania W. Riversa z początku XX
wiekuprzeprowadzonewśródPapuasówzamieszkujących Wyspę Murraya oraz ludu
Todaz południowychIndii.Riversodkrył,że
przedstawicieletychspołecznościzdecydowanieczęściejniżEuropejczycyniewidzą
złudzeniaoptycznegoMüllera-Lyera,polegającegonapostrzeganiudwóchrównychodcinkówzaznaczonychstrzałkamizwróconymirazdowewnątrz,raznazewnątrz.Większość mieszkańców naszego kręgu
kulturowego widzi je jako odcinki różnej
długości.Konkluzjabadańbyłazaskakująca. Złudzeniu temu nie dają się zwieść
członkowiespołeczności,którebudujądomy
Uczyćlepiej2/2011

okrągłelubowalne.Europejczycymieszkający w domach prostokątnych i żyjący
w przestrzeniuporządkowanejprzezodcinkii kątyprostew procesierozwojuintelektualnegoi psychicznegonabierająskłonnościdopodleganiatemuzjawisku.
Inne wyniki uzyskał Rivers, badając
w tychsamychspołeczeństwachinnyrodzaj
złudzenia,zwany„złudzeniempionowo-poziomym.”Polegaononaobserwacjifigur y
złożonejz dwóchjednakowejdługościodcinków,tworzącychodwróconąliteręT.CzłonkowiebadanychpopulacjiczęściejniżEuropejczycywidzielijejakoodcinkiróżniącesię
długością.Kolejnebadaniaprzeprowadzone
przezSegalla,Campbellai Herskowitsaw roku1966wykazały,żepodatnośćnatozłudzenie uzależniona jest od właściwości przestrzeni,w jakiejżyjąróżnespołeczności.Osoby zamieszkujące otwarte przestrzenie
częściejwidząteodcinkijakomająceróżną
długość. Natomiast zamieszkujący przestrzeń,którajestograniczonanaprzykład
przezgęstelasyjakw przypadkuPapuasów,
rzadkoulegajązłudzeniupionowo-poziomemu.Szerokii otwartyhor yzontwykształca
wśródludzitakąpercepcjęprzestrzeni,która
pozwalanadostrzeganiei właściwerozumieniezasadperspektywy.Przedstawiciele
zachodniegokręgucywilizacyjnegoniemają
większychproblemówz interpretacjąodległościi głębiprzedstawionychnaobrazach
namalowanychz zastosowaniemzasadperspektywy.Transponowanieprzestrzenitrójwymiarowej(krajobraz)w dwuwymiarową
(obraz)orazwłaściwejejpostrzeganieprzez
odbiorców,jestnietylkowynikiemwykształcenia,alerównieżprzebywaniaw pewnym
typieprzestrzeni.Turnbullopisałprzypadek
wojownika z plemienia Bambuti żyjącego
w gęstymlesie.Wojownikzabranyz własnegootoczenianaotwartąprzestrzeńtraktowałdostrzeżonew oddalistadozwierzątjakoznajdującesięblisko„owady”lubminiaturowebawoły.
Przestrzeńwidzianaz perspektywykulturowejpokazujenampopierwszeszerokiepolebadawczegeografii.Podrugieuzmysławia,
że przestrzeń, w której funkcjonujemy, ma
charakterznakowyi czytaćjąmożemyniczymtekst.Wartozwrócićuwagęnateaspektyw szkolnymnauczaniugeografii.
Wojciech Wiecki
– doradca metodyczny w ODN w Poznaniu,
nauczyciel geografii w I LO w Poznaniu
Bibliografia:
Bartkowski T.: Metodybadańgeografiifizycznej, Warszawa-Poznań 1977.
Hall E.: Ukrytywymiar, Warszawa 2000
Price W., Crapo R.: Psychologiaw badaniachmiędzykulturowych, Gdańsk 2003.
Turnbull C. M.: Leśniludzie, Warszawa 1996.
Walmsley D. J., Lewis G. J.: Geografiaczłowieka.Podejście
behawioralne, Warszawa 1997.
Węcławowicz G.: Geografia społeczna miast, Warszawa
2003.
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Okomunikacji
znastolatkami
wpięciulekcjach
Porozumiewanie się z nastolatkami wymaga rozumienia ich komunikacyjnych potrzeb i znajomości strategii dobrej rozmowy. Dobrze więc
wiedzieć, na czym polega np. „zasada słonia” i jak posługiwać się
„językiem korzyści”.

K

onformistyczne wobec rówieśników,
bezkompromisowew stosunkudoopiekunów, zmienne, gwałtowne, narcystyczne−takiesą.Nastolatki.Burząnasz
spokój, atakują, prowokują, męczą. Brzmi
znajomo,prawda?Zwykliśmymyślećo nastolatkachjako pedagogicznymutrapieniu.
W wersjiłagodniejszej−jako nauczycielskimwyzwaniu.
A jeślibypotraktowaćswojekomunikacyjne
potyczkiz adolescentamijakolekcję?Niechto
będzielekcjatwórczegorozwiązywaniaproblemów,pełnejszacunkui empatiirozmowy,negocjacji,perswazji.Zgodniez buddyjskąmaksymą,najlepszymnauczycielemjestdlanas
ten,o którymzwykliśmymyśleć:„trudnyczłowiek”.Zamieńmysięzatemnamomentmiejscami,wsłuchajmyw komunikacyjnepotrzebynaszychnastoletnichuczniów,a porozumienie−nietylkoz nimi−staniesięłatwiejsze.
Oto,conasinastoletniuczniowiechcąnam
przekazaćo istociekomunikacji.

Lekcja pierwsza − nie blokuj komunikacji
Nastolatkiszczególniewrażliwesąnajęzykowezabiegi,którezamiastupłynniaćkomunikację,hamująją.Wyłączająsię,gdysłyszą,zwłaszczaw sytuacjioceny,tzw.wielkie
kwantyfikatory:„nigdy”,„zawsze”,„każdy”,
„wszystko” (Dlaczego Ty zawsze się spóźniasz?Nigdy nieprzygotowujeszsiędozajęć!).Czysprawiedliwejestjednakstwierdzenie,żeKażdy w naszejklasiemaproblem
z jasnymwyrażaniemswoichmyśli?Czyna
pewno„każdy”i czy„zawsze”?Uważajmy,
abynieuogólniaćzaczęstozachowańswoichpodopiecznych,bow okresiedojrzewania
potrzebabyciapotraktowanymsprawiedliwiejestwyjątkowosilna.Opisujmyichzachowania (Dziś kilkanaście osób zgłosiło
nieprzygotowaniedozajęć,cosięstało?),ale
niewyciągajmyogólnychwniosków,które
pozatezachowaniawykraczają.
Równieniekorzystnejestporównywanie
uczniówmiędzysobą.Nastolatki−jakwynikaz prawidłowościposzczególnychetapów
rozwojupsychicznego−toosobnikibardzo
12

skupionenasobie.Odczuwająmocnoswoją
odrębność,czasemnieprzystawalność,a czasamiteżwyższość.Niewielezatemmożeich
zirytowaćbardziejniżnauczycielskiprzytyk:
Dlaczegoniemożeciebyćtacyjak1c? lub
Znamnieoddziśprzypadkitakichjakwy
− zdolnych acz leniwych. Rozmawiając
z nastolatkiem,szukajmypunktówodniesienia w zewnętrznych standardach, a nie
w przykładachosóbtrzecich.

Lekcja druga − chwal z głową
Nieumiejętniewyrażonepochwałymogą
narobićwielezłegow chwiejnejstrukturze
poczuciawłasnejwartościnastolatka.Adolescentwidzibowiembardzowyraźnieswoje
niedociągnięcia,niezgrabności,niepowodzenia,a w swoichmocnychstronachmusisię
utwierdzać nieskończoną ilość razy. Z całkiemuzasadnionązatemnieufnościąmoże
onpodejśćdostwierdzenianauczyciela,jaki
tojestgenialny,wyjątkowy,ponadprzeciętnieutalentowany.Naszenadmiernieoptymistycznepochwałymogąbowiemwywołać
w nimpoczuciazawstydzeniai winy(Gdybyonwiedział,żez niemieckimidziemizupełnieprzeciętnie.)lubnadmiernej,demotywującejpresji(Teraz,niestety,niebędęmógł
sięprzyznać,gdyczegośniezrozumiem.).
Chwalącnaszychuczniów,opisujmyzatem
ichkonkretnezachowania,nieosobę(np.Bardzopodobamisięesej,któr yoddałeś.).
Przyokazjijednakwartosięrównieżzastanowić,jakczęstochwalęswoichuczniów,
i toniekonieczniew zakresieosiągnięćszkolnych.Czysąuczniowie,którymnigdyniepowiedziałemnicdobrego?W okresiedojrzewaniauczniowieniczymgąbkichłonąsłowa
uznania,nawetjeśliichnonszalanckiezachowanieświadczyo czymśwręczprzeciwnym.

Lekcja trzecia −spójrz na omawianą
kwestię oczami swojego ucznia
Poznanieświatanaszychuczniówwiąże
się z uważnym słuchaniem tego, co chcą
namprzekazać.To,conapapierze,wygląda
banalnie,w praktycejestbardzotrudnedo
Uczyćlepiej2/2011

zrealizowania.Spróbujmy.Pomocnyokazać
się może eksper yment w postaci „godziny
nieprzerywania”.Każdegodniaustalmysobiepodczaslekcjigodzinę,w którejnieprzerwiemywypowiedziuczniażadnymstwierdzeniemanipytaniem.
Nastolatki są wyjątkowo wyczulone na
różnice międzypokoleniowe i wynikające
z nichryzykoniezrozumienia.Z rozbawieniem przyjmują nauczycielskie pogadanki
o zagrożeniachpłynącychz zażywanianarkotykówczyteo koniecznościuczeniasięhistorii.Niezawszetrafiajądonichrozsądne
argumentyświatadorosłych.Stająsiępodejrzliweprzysłowach:janawaszymmiejscu,to…;oczywistymjest,żenajlepszedla
gimnazjalisty to... Dotarcie do nastolatka
wymagabowiem,nietyleracjonalnej,spójnejargumentacji,coodwołaniasiędojego
potrzeb,motywatorówi systemuwartości.
Skonstruujzatemswojąperswazyjnąwypowiedźtak,byzawrzećw niejkorzyściważnedlaosobyw wiekudojrzewania.Nienakazuj,niestrasz,używajjęzykakorzyściTwojegorozmówcy(Abyściemoglibezproblemu
cieszyćsięwakacjami,zróbciejużdziś...).
Gdyzaśzabrakniecipomysłów,jakrozwiązaćproblem,zaprośuczniówdotego,bysami
sięz nimuporali(Jakrozwiązalibyścieproblemniskiejfrekwencjinalekcjifizyki?).

Lekcja czwarta − czytaj między wierszami
Kontakt z nastoletnimi uczniami bywa
wyczerpujący.Pewniewiększośćz nasmiała
okazjęodswojegopodopiecznegousłyszeć:
Nie,bonie!Nicmnietonieobchodzi.Niech
się pan/pani przestanie mnie czepiać! Jest
wieletechnikradzeniasobiez takimiwypowiedziami,częśćz nichnależydotzw.sztuki
asertywnej rozmowy. Proponuję jednak
w tymmiejscu,byprzyjrzećsiętympełnym
buntui złościwypowiedziomjakozasłonie
dymnej,maskującejrzeczywistykomunikat.
Na poziomie jawnym mamy do czynienia
z kontestacją,atakiem.Cojednakmówinam
tawypowiedźucznianapoziomieukrytym?
Możemaskujepoczuciewiny,lęk,niskiepoczuciewłasnejwartościucznia,rozgoryczenie.Ważne,abyspróbowaćdociec,jakieniezrealizowanepotrzebykryjąsięzategorodzaju wypowiedziami. Jeśli zadamy sobie
takiepytania,łatwiejnambędziepowstrzy-
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maćsięprzedsłownąpotyczkąz uczniem,
a w konsekwencjiodnieśćsiędorzeczywistegosensujegowypowiedzi(Rozumiem,żejesteśzdenerwowanykoniecznościąodpowiadanianapytanie,naktórenieznaszodpowiedzi.).

Lekcja piąta − rozmawiaj z uczniami tak,
jak chciałbyś, aby oni rozmawiali z Tobą
W diadzie nauczyciel − uczeń to ten
pierwszyjestmodelem/wzoremkomunikacji.Nieoczekujwięcodswoichpodopiecznych reguł komunikowania się, któr ych
samniespełniasz.ToTywytyczaszstandardy,pokazujesz,jakkomunikująsięosoby

dorosłe.Gdyjesteśzmęczony,zir ytowany,
w jakichkolwieksytuacjachtrudnychstosuj zasadę słonia. To mądre zwierzę, gdy
znajdujesięw niebezpieczeństwie−zwalnia.Tazasada−zwalnianiatempamówienia,tempadyskusjigdytylkorobisięgorąco,możeuchronićCięprzedwychowawczymiwpadkami.
Szanuj,jeślichceszbyćszanowany.Martin
Buberpowiedział:Wychowanietospotkanie
dwóch podmiotów, nauczyciela i ucznia,
człowieka z człowiekiem, Ja i Ty. Relacja
Ja−Tyzakładaempatię,zrozumienie,sympatię.Imbardziejdostrzeżeszw nastolatku

człowieka, tym większe prawdopodobieństwo,żeodwdzięczyCisiętymsamym.
Toniewszystkielekcje,jakichnatematkomunikacjiudzielićnammożenastolatek.Zapewnekażdyz nasmaw zanadrzujeszcze
kilkapodobnychprzykładów.Wykorzystajmywnioskipłynącez komunikacjiz adolescentamipodczastrudnychrozmówz dorosłymi. A naszym uczniom pozwólmy, aby
w myślbuddyjskiejmaksymy,dalejnasinspirowali.
Sabina Sadecka
– wykładowca i doktorantka w Wyższej Szkole
Psychologii w Warszawie

Wychowanie

Dzieckoprzewleklechore
wśrodowiskuszkolnym
Jedną z trosk wychowawczych jest adaptacja społeczna ucznia, zarówno
w szkolnym środowisku rówieśniczym, jak i w przygotowaniu go do
funkcjonowania w dojrzałym życiu. Szczególnie trudne jest to w przypadku
dzieci przewlekle chorych. Na wymiar problemu wskazują dane
statystyczne dotyczące zachorowań oraz wyniki badań ujawniające
społeczne stereotypy na temat chorych.

Z

adanianauczycielapedagoga,pracującegoz dziećmii młodzieżąwydająsięcoraz
trudniejsze,takjakcorazbardziejskomplikowanestajesięfunkcjonowaniew dynamiczniezmieniającejsięrzeczywistości.Przedmiotemtroskipedagogajestjużnietylkonauczanie i wychowanie, ale także aktywne
wspieraniewychowankawjegocodziennych
trudachzwiązanychz dojrzewaniemi adaptacjąspołeczną.Szczególnieprzemyślanychoddziaływań wymaga sytuacja, w której podopiecznydoświadczawykluczeniaspołecznego.
Oczywiście,przyczynyodrzuceniamogąmieć
bardzoróżnepodłoże,począwszyodkulturowego(np.przynależnośćdomniejszościnarodowychczyreligijnych),poprzezekonomiczne(np.
bieda),ażdopsychofizycznego(np.niepełnosprawność).
Kwestią,naktórąchciałabymzwrócićszczególną uwagę, jest problem postrzegania „odmienności”związanejz konsekwencjamichorobynowotworoweji jejleczenia.Problemjesttym
ważniejszy,żedramatyczniewzrastaliczbazachorowańdzieci.Jakpodająstatystyki,w Polsce
nanowotworyzłośliwezapadaokoło1500dzieciroczniei około300umieraw wynikutychchorób.W trakcieintensywnejterapiijestkażdego

rokuponaddwatysiącedzieci,a sześćtysięcy
wymagamonitorowaniapozakończonymleczeniu1.Tymczasemw naszymspołeczeństwie,
najczęściejw środowiskachwiejskich,funkcjonująpostawy,którychwyznacznikamisąprzekonaniakształtowaneprzezpotocznerozumienietejchorobyi jejprzyczyn,a częstoteżirracjonalnewręczwyobrażeniao niej.W rezultacie
negatywnychstereotypówutrwalasięwobec
chorychnanowotworypostawadyskryminacjii marginalizacjispołecznej.
Okoliczności,o którychmowa,sątymbardziejbulwersujące,gdydotykajądzieciz chorobąnowotworową,powracającedoszkołymacierzysteji macierzystegośrodowiskarówieśniczego po długiej hospitalizacji i intensywnej
terapii.Bezwątpienia,każdorazowotakipowrót
stajesięogromnymwyzwaniem,zarównodla
samegochorego,jakteżdlacałejspołeczności
szkolnej,dlajegorówieśnikówi pedagogów.Stajesięonwyzwaniemtymbardziej,żeobecnie
kontynuacjęnaukiorazdobrykontaktz nauczycielamii macierzystymśrodowiskiemrówieśniczymchoregouważasięzanieodzownyelement
wieloaspektowychdziałańwspierającychgo,
zawierającychistotnepodłożeterapeutyczne2.
Jednocześniestwierdzasięnapodstawiebadań,
Uczyćlepiej2/2011

żemacierzysteśrodowiskaniesąprzygotowane na spotkanie z chorymi dziećmi. Personel
szkołyczęstoobjawiaskłonnośćdoizolowania
choregoodrówieśników,abyw tensposóbuniknąćproblemóww klasachszkolnych,a także
emocjonalnychurazówu rówieśnikówchorego
i u samychsiebie3.
Szkołymacierzystechorychnanowotwory
dzieciw niewielkimstopniuuruchamiajądziałaniamającenacelukształtowaniedobrejkomunikacjichoregoi jegorówieśników,coprzecieżmogłobyzapobiegaćproblemomw kontaktachkoleżeńskich.W konsekwencjichore
dzieciniezwykleczęstospotykająsięz nieprzychylnymireakcjamizestronyśrodowiskarówieśniczego.Nierzadkosątoreakcjeagresywne,takiejakwyśmiewanie,drwiny,ubliżanie
i dokuczanie,okazywanieniechęcii obojętności.Bywająteżreakcjedeprecjonujące,takie
jakprzyglądaniesię,celowezawstydzanielub
lekceważenie,jakrównieżzachowaniapseudopozytywne,np.okazywanienadmiernego
współczuciaczylitości.Wszystkotosprzyja
tworzeniusięu chorychpoczuciazagrożenia
i przeświadczenia o możliwości doznania
krzywdy.Stająsięoniwobectegoosamotnieni
i doznająprzykrychemocji,któreprzeradzają
sięw głębokiecierpienie.Zaczynająpostrzegać
chorobęjakopiętnoi generalizująswąodmiennośćchorobowąnacałąosobowość,copowoduje,żeobniżasiępoczucieichwłasnejwartościi poziomsamoakceptacji.Wypracowująnegatywną opinię o sobie samym i nabierają
13
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przekonania,żeniepotrafiąsprostaćwymaganiomokreślonychrólspołecznych,coprowadzi
docałkowitejichsamoizolacji.
W obszarzeporuszanegotematuszczególnegoznaczenianabierapostawapedagogawobec
choregodziecka,któraodgrywaćmożeważną
rolęterapeutyczną,wspomagającąprocesleczenia,podwarunkiemjednak,żebędziesięonacechowaćpełnądojrzałościąemocjonalną.Odpowiedniepostępowaniez chorymdzieckiemmożejeskutecznieuaktywniaći odwracaćjego
uwagęodprzykrychdoświadczeńzwiązanych
z chorobą.Poprzezindywidualnykontaktz chorym,pedagogmożegowspomagaćw samoakceptacji,wewłaściwejsamooceniei kształtowaniu umiejętności nawiązywania kontaktów
z dziećmizdrowymi,a takżew upatrywaniurealnychcelówżyciowychi szansnaichosiągnięcie.Pedagogmożeteżpomagaćdzieckuw zdobywaniuwiedzy,umiejętnościi nawykówniezbędnych w jego późniejszym życiu, życiu
z chorobąnowotworową.Zindywidualizowana
pracaz dzieckiemobarczonymchorobąnowotworowązawszejestbezcenna,tymbardziej,że
pedagogjestniekiedyjedynąosobą,z którąchoredzieckomożeporozmawiaćnatematnurtującychjeproblemów.
Drugimobszaremdziałańpedagogapowinnabyćgruparówieśnicza,w którejfunkcjonuje
chory,a takżecałeśrodowiskoszkolne.Oddziaływaniapowinnyskupiaćsiętutajnakształtowaniupoprawnychpoglądównatematchorób
nowotworowych,budowaniupozytywnychpostawwobecchoregodziecka,postawakceptacji,

a takżenarozwijaniuzdolnościdoempatiii prospołecznychzachowań,sprzyjającychdobremu
współżyciuz chorymi niesieniumupomocy,
tymbardziejteż,żewsparciei pomocdrugiemu
człowiekowisąbliskieznaczeniowochoćbytakim wartościom, jak tolerancja czy równość
i dlatego uważane są powszechnie za jeden
z podstawowychcelówwychowania.
Pedagog zarówno w pracy indywidualnej
z chorym,jaki ześrodowiskiemrówieśniczym
choregomożewykazywaćsięogromnąinicjatywąi wykorzystywaćnieomalwszystkiemetody
wychowania,np.metodęperswazji,nagradzania,metodęzadaniowąi oddziaływańgrupowych,a takżepowszechnieznanetechnikiwychowania,takiejaktechnika wymianyopinii,
socjodrama,wzmacnianiepozytywnychoddziaływańniewerbalnychczyteżtechnikęorganizowaniawolnegoczasui stwarzaniesytuacji,
któreintegrowałybydziecizdrowez chorymkolegąbądźkoleżanką.
Warto dodać, że rola i zadania pedagoga
w tymobszarzeniesąłatwechoćbydlatego,że
dotykająwielkiegocierpieniadziecka.Ponadto
obarczone są niezwykłą odpowiedzialnością
i wymagajądojrzaleukształtowanegoświatopogląduorazgłębokohumanistycznejpostawy,
a przedewszystkimteżugruntowanejwiedzy
natematchoróbnowotworowychi ichistoty,
przyczymniechodzitutajo fachowąwiedzę
medyczną,botakąrzeczjasnadysponująwykonawcyzawodówmedycznych,alez pewnościąwiedzęnabytązeźródełwiarygodnych,naj-

lepiejprzywspółudzialeinstytucjimedycznych
czyosóbz wykształceniemmedycznym.
Wobecpowyższego,niebezznaczeniateżwydajesiępostulat,abyrównieżodgórniewdrażać
programyedukacyjnedotycząceróżnychaspektówchoróbnowotworowychi kierowaćjedo
różnychgrupodbiorcównakażdymszczeblu
kształcenia,począwszyodszczeblapodstawowego.Ważnejestjednak,abywszelkiedziałania
tegotypubyłyświadome,kompleksowei systematyczne,a sprzymierzeńcemw ichrealizacji
stawalisiępedagodzy,którzymająmożliwość
wpływanianazmianępoglądówspołecznych,
przezcoteżskuteczniemogąwalczyćz przesądamii uprzedzeniamispołecznymi.
Samoteżzaangażowaniepedagogóww proceswspieraniawychowankóww sytuacjach
trudnychpowinnobyćbardziejakcentowane
w perspektywierozwiązańsystemowych,związanychz kształceniempedagogóworazrozwijaniemichkompetencjii etykizawodowej.
Kowalczyk J.: Onkologia dziecięca w Polsce
–osiągnięciaiwyzwania, (w:) www.brpd.gov.pl, 2006.
2
W Międzynarodowych Rekomendacjach Komitetu
Psychospołecznego Międzynarodowego Towarzystwa
Onkologów Dziecięcych bardzo mocno podkreśla się
rolę szkoły macierzystej w powrocie chorego do
środowiska rówieśniczego i terapeutyczny wpływ tego
czynnika na chorego.
3
Deręgowska J.: Dziecko z chorobą nowotworową
wrodzinie.Diagnoza–wsparcie, Poznań 2010.
1

dr Justyna Deręgowska
– pedagog, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
autorka książki pt. „Dziecko z chorobą nowotworową
w rodzinie. Diagnoza – wsparcie” oraz wielu innych
publikacji o podobnej tematyce.

Zarządzanieszkołą

Wokółindywidualizacji
kształcenia
Wrażenie chaosu pojęciowego wokół indywidualizacji procesu kształcenia,
poczucie braku jednoznacznej wykładni tej idei w odniesieniu do praktyki
szkolnej − to przyczyny licznych kontrowersji. Na początku powiedzmy sobie
wprost: szkoła to nie miejsce prowadzenia lekcji dla każdego ucznia osobno.
Wszak instytucja ta wyrasta z idei upowszechniania wiedzy w uspołeczniony
sposób. Czy indywidualizacja procesu nauczania jest zatem potrzebna
współczesnej szkole i co oznacza w aspekcie edukacyjnym oraz
organizacyjnym?

N

apierwszączęśćpytanianietrudnoodpowiedzieć.Jeślizanajważniejszycel
współczesnejedukacjiuznamyrozwój
ucznia,toindywidualizacjajestinstrumentem,pozwalającymnajegoefektywnąreali14

zację.Odpowiedźnapytanie−jakindywidualizacja powinna wyglądać w praktyce
szkolnej−jestbardziejskomplikowana.Co
staćsięmożeprzedmiotemindywidualizacji
w przypadkukonkretnegoucznia?CzywyUczyćlepiej2/2011

starczy zapewnić dzieciom i młodzieży
kształceniezorientowanenapojedynczego
ucznia?Czynależyrównieżdostosowywać
procesdydaktycznydomożliwościi tempa
rozwojuposzczególnychuczniów?Czypowinniśmypielęgnowaćw uczniachpoczucie
wyjątkowości i odrębności, uwzględniając
ichspecyficznepotrzebyedukacyjne?
Każdyz wymienionychaspektówmaswój
rewersi awers.Błędnierozumianaindywidualizacjamożeprowadzićdoosłabieniakompetencjispołecznych.Nienależywięczapominać,żekształceniew duchuindywidualizacji
tom.in.uczenie,jakbyćprzydatnyminnym.

Zarządzanieszkołą
Z koleiw indywidualizacjirealizowanejw ramachprogramukształceniaspecjalnegoniezwykleważnejest,abyniekoncentrowaćsię
nadeficytachuczniów,lecznadostosowaniu
metodnauczaniadoichmożliwościpsychofizycznych.Wartotakżezwrócićuwagęna
wypracowaniemądregokompromisuwobeckonfliktuwymagańmiędzyindywidualnympodejściemdouczniaw procesienauczaniaa obowiązkiemprzygotowaniago
do wystandar yzowanych egzaminów zewnętrznych.
Problemy związane z realizacją procesu
kształceniapoprzezindywidualizacjębyły
podejmowanenaseminarium„Indywidualizacja–pomiędzyideologiąa praktyką”,zorganizowanymprzezInstytutBadańEdukacyjnychw Warszawie1.W czasiedyskusji,
w którejuczestniczylireprezentanciśrodowiskaakademickiego,nauczyciele,pracownicy
poradnipsychologiczno-pedagogicznych,zastanawianosięmiędzyinnyminadrozumieniempojęcia„indywidualizacja”,nadmożliwościamiindywidualizacjiprocesukształceniaw kontekścienowychtechnologii,a także
nadkoniecznościązmianw systemiekształcenianauczycieli,abyodpowiednioprzygotowaćkadrępedagogicznądoradzeniasobie
z nowymizadaniamiszkoły.
Nie czuję się upoważniona do rozstrzygnięćw żadnejz powyższychkwestii.Chciałabym jednak zwrócić uwagę na jeden
z aspektówindywidualizacjiprocesukształcenia, mianowicie na organizację pracy
szkołyi oddziałuklasowego.
Indywidualizacja na poziomie grup
homogenicznych
Skorow kontekścierozwojuucznianajważniejszesąjegoosobistepotrzebyi możliwościedukacyjne,zadaniempierwszorzędnympowinnobyćposzukiwaniesposobudostosowania strategii kształcenia do tych
potrzeb. Warunkiem wstępnym może być
zorientowanie organizacji nauczania na
kształceniegrupuczniówo podobnychzdiagnozowanychpotrzebach.Trudnośćpolega
natym,żeoddziałyklasowe(w szkołachpublicznych)odtwarzajązróżnicowaniepopulacji,a nauczanieodbywasię„równymfrontem”.Zasadaformowaniaoddziałuklasowegoniezgadzasięwięcz dominującązasadą
pracydydaktycznej–indywidualizowaniem
potrzebi możliwościuczniów.

Rozwiązanietejsprzecznościprzyniosło
RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejz 17 listopada2010r.w sprawiezasad
udzielaniai organizacjipomocypsychologiczno-pedagogicznejw publicznychprzedszkolach, szkołach i placówkach. W myśl
prawaindywidualizacjęprocesukształcenia
rozumiesięjakokoniecznośćorganizowania
przezszkołędlagrupuczniówzewzględu
nazdiagnozowaneichpotrzebyi możliwościedukacyjno-społecznedodatkowychzajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych
w formieklasterapeutycznych,zajęćrozwijającychuzdolnienia,zajęćdydaktyczno-wyrównawczych,zajęćspecjalistycznycho charakterzeterapeutycznym,zajęćzwiązanych
z wyboremkierunkukształceniai zawodu
poradi konsultacji2.
Dziękitemu,żew szkoleistniejąoddziały
klasowe,aleniewszystkiezajęciaodbywają
sięw tychsamychgrupach,funkcjekształcenia indywidualnego i grupowego mogą
zachowaćrównowagę.
Indywidualizacji na poziomie oddziału
zróżnicowanego
Innegotypuorganizacjętegoprocesuwymusza poziom danego oddziału i danego
przedmiotu.Szczegółowewymagania,jakie
państwostawiaszkołom,w zakresieindywidualizowania przebiegu różnych zajęć
edukacyjnych,w tymw zróżnicowanymoddziale określone zostały w załączniku do
RozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejz dnia9listopada2009r.w sprawienadzoru pedagogicznego, w obszarze Procesy,
w wymaganiu:„Prowadzonesądziałania
służące wyrównywaniu szans edukacyjnych”,w kryteriumnapoziomB:„W szkole
prowadzonesądziałaniauwzględniająceindywidualizacjęprocesuedukacji”.
W trakcieewaluacjizewnętrznejnauczycieleproszenisąo wskazaniesposobówindywidualizacjiprocesuedukacji.Naogółodpowiadająw kontekścieprowadzeniajejna
swoich obowiązkowych zajęciach lekcyjnychz całąklasą.Tymczasemchodziprzede
wszystkimo umiejętnośćzmniejszeniazróżnicowaniauczniówzapomocądoraźnego
tworzeniamałychgruppodlegającychzróżnicowanymoddziaływaniomdydaktycznym3. Przykładowo tworzyć można grupy
o różnymstopniuzaawansowaniakompetencjiucznióww danejdziedzinie.Grupowa

formapracymożezatemsłużyćnietylko
uczeniusięwewspółpracyczywzajemnym
uczeniusię,alei dostosowywaniukształceniadocechcharakter ystycznychuczniów.
Innymprzykłademmożliwymdozastosowaniaw szkolesąćwiczeniawielopoziomowe,czylitworzenieprzeznauczycielazbiorówzadańi ćwiczeńo różnymstopniuzaawansowania − łatwych, trudnych
i bardzo trudnych, które uczniowie mogą
wybieraći samodzielnierozwiązywaćpodczas zajęć. Formą indywidualizowania
kształceniajestgrupowanieuczniówwokół
wykonaniazadania(dobranegocelowo)obowiązkowegolubdodatkowego,czylinp.praca metodą projektu. Jeszcze innym zabiegiemjestpodążaniezakierunkiemi tempem
wykonywanego zadania/ćwiczenia przez
uczniów4.
Sposobównaformyorganizacyjne,wspomagająceprocesindywidualizacjikształceniajestwiele,ichdobórzależyodspecyfiki
grupy,z którąnauczycielpracuje,odomawianegozagadnieniaorazindywidualnejinwencjiprowadzącegozajęcia.
Podsumowującrozważaniao indywidualizacjikształcenia,chciałabymw pierwszej
kolejnościpodkreślićjejniezbywalność.To
zmianykulturowewymagajązindywidualizowanejstrategiinauczaniai wychowywania w przygotowaniu młodych ludzi do
funkcjonowania w nowej rzeczywistości,
w świeciepreferującympostawytwórcze.
Polskieustawodawstwooświatowenakłada
naszkołęobowiązektakiejorganizacjizajęć,
które sprzyjałyby indywidualnym potrzebomi możliwościomuczniów.Jakzwykle
jednak,najwięcejzależyodnauczycieli,czy
będąchcielii potrafiliróżnicowaćzarówno
metodydydaktyczne,jaki sposobymotywowaniauczniówdonaukii samokształcenia.
1

Seminarium odbyło się w maju br. Relację z dyskusji
można
przeczytać
na
stronie
http://badania.ibe.edu.pl/indywidualizacjanauczania

2

Patrz Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej …§ 4. 1. oraz § 6. 1.

3

Na tego rodzaju rozwiązania dydaktyczne zwraca uwagę K. Konarzewski: Sztukanauczania, Warszawa 2008,
s. 144.

4

Patrz B. Niemierko: Kształcenieszkolne.Podręcznikskutecznejdydaktyki, Warszawa 2007.

Adela Łabuzińska
– wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Konkursu (dawniej funkcjonującego pod nazwą „Słowo daję”),
którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny pod merytoryczną opieką profesora Jana Miodka.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się na stronie internetowej www.ojczyznapolszczyzna.pl
oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego do ogólnopolskiego Organizatora.
Regulamin Konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Koordynator rejonowy
Joanna Marchewka
tel. 61 85 84 764
Uczyćlepiej2/2011
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Nauczycielzpasią

Napytanianaiwnewciąż
niemaodpowiedzi
Stanisława Łowińska: Uczy Pan od
czterech lat w różnych szkołach. Jak
rozumiePanswojąpracę?
MichałDomagalski: Kiedyśwydawało
misię,żerolanauczycielasprowadzasię
główniedozawodowejpoprawnościi rzetelnościw dawaniuodpowiedzii przekazywaniuwiedzy,dzisiajwidzętoinaczej.
Od wiedzy ważniejsze są umiejętności.
Czasamiwcaleteżnietrzebaodpowiadać.
Przecieżna„pytanianaiwne”–jakjenazwałaSzymborska–wciążniemaodpowiedzi.Razemz uczniemnazywamproblemyi niewmawiammu,żeznamwszystkie rozwiązania. Staram się być
nauczycielemposzukującym.
Nauczycielposzukujący?
Toktoś,ktoposzukujenowychrozwiązań w swojej pracy. Nie mam jednak na
myślikogoś,ktozasiadaw ciepłymfotelu
i rozmyśla,kogoś,ktogrzebiew Internecie,
abyodnaleźćtamwymyślonąprzezkogoś
receptęnaciekawąlekcję.Nauczycielposzukujący to człowiek otwarty na świat
i potrafiącyreagowaćnapotrzebykonkretnychosób,jakimisąjegouczniowie.
Towszystko?
Toi takbardzodużo.Nauczycielpowinienbyćosobąposiadającąswojezainteresowania.Osoby,któremająjakieśhobby,inspir ująinnychdodziałania.Można
ograniczyćsiędorzemieślniczejzręczności,wówczasjednakw żadensposóbnie
obud zim y chęc i zdob yw an ia wied zy
i umiejętności.Ważnejestto,żebynietrafiaćw próżn ię,żeb yw głow achwyc howankówzostałocoś,copomożeimrozumiećotac zaj ąc yichświat.Nieosiąg niemy zbyt wiel e przy pom oc y poż ółk łych
zes zyt ów i najc ud own iejs zych met od
z oryginalnyminazwami,jeślizamkniemysięnadrugąosobę.Mojezaangażowaniew pracęzawdzięczamprzedewszystkim najbardziej zainteresowanym, czyli
uczniom.Jakoinstruktorteatralnystwierdzam, że byłoby dobrze, gdyb y koł a teatralneprowadzonew szkołachnieskupiałysięnaefektachfinalnychw postaci
przedstawieniaubarwiającegouroczystościszkolne,naktór ychnależyzaprezentowaćtzw.prog ramart ys tyczn y.W wyn ikutakpostawionychcelówuczeńnietylko nie dow iad uj e się nic zeg o na tem at
teatru,ale–coważniejsze–nierozwija
swoichzainteresowańaniumiejętności.
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Słusznejestoczywiściedążeniedozrealizowaniaspektaklu,alesamoprzedstawieniepowinnobyćzwieńczeniempracygrupy. Zanim dotrzemy do finału należy
przejść inne etapy. W podjęciu decyzji
o tym,jakitekstwybierzemyi w jakisposób podejmiemy jego realizację, zaangażujemyrównieżuczestnikówzajęćteatralnych.Zdajęsobiesprawęz pojawiających
sięwówczastrudności,uważamjednak,że
warto.Zależnieodpoziomugrupy(rodzaju
szkoły,zainteresowańuczniów)możnaten
etapzrealizowaćnakilkasposobów.
Naprzykład…
Kiedypracujemyz młodzieżąponadgimnazjalną,zainteresowanąróżnorodnąliteraturą,wówczasnasamymwstępiezaproponujmyjej,żebysamaposzukałatekstów,
a potem omówmy je (w całości lub we
fragmentach) razem. Gdy jednak są to
młodsiuczestnicylubtacy,którzynieuniosą trudu poszukiwań, zaproponujmy im
coś sami. Ważne, aby zaprezentować im
kilkazróżnicowanychpodwzględemtematyki i formy tekstów. Porozmawiajmy
z uczestnikamio ichoczekiwaniach,zapytajmy,czychcązrobićpoważnyspektakl
czykomedię.Pozwólmyimwybierać!
Ciekawym pomysłem na rozpoczęcie
pracy z grupą może być również próba
tworzenia własnego tekstu na zajęciach
lubw domu.Pisanietekstówz jednoczesnymmyśleniem,żetrzebabędziegopotemzrealizowaćnascenie,możeokazaćsię
nietylkoświetnymćwiczeniemredakcyjnym, ale także rozbudzić w poszczególnychuczestnikachnowezainteresowania.
Ktowie,czynieodkryjemyutalentowanegodramatopisarza?Dodatkowoci,którzy
w mniejszymstopniupotrafiąpodjąćtrud
prezentowaniasięnascenie,mogąokazać
sięrówniepomocnii poczućsiępotrzebni.
Rozumiem, że poprzez zajęcia teatralnew szkoleośmielaPankażdego
zainteresowanegouczniadoposzukiwaniai kształtowaniaswoichumiejętnościtak,bymiałonsatysfakcjęz podjętegotwórczegodziałania.
Tak.Jużpodczasprób,kiedyuczniowie
wcielająsięw poszczególnerole,również
nal eż y poz wol ić im na krea tywn ość.
W końcutodziecimająbardziejtwórczą
wyo braźn ię niż doroś li. Niech sprób uj ą
zbudowaćscenografię,niechprzedyskutują jej kształt, niech wreszc ie zdec yd uj ą
Uczyćlepiej2/2011

Michał Domagalski − nauczyciel
kontraktowy języka polskiego w Szkole
Podstawowej nr 59 w Poznaniu.
Jako instruktor teatralny m. in. zdobył
I miejsce w VII Prezentacjach Monodramów w Kaliszu, współpracował jako
aktor z Teatrem Studenckim KORBA
z Wrocławia, z Teatrem 24 z Kalisza.
Współpracuje z portalem Wywrota,
publikując recenzje.

o wykor zys tyw an ej podc zas spekt ak lu
muz yc e.Jeż el itomożl iw eogran ic zajm y
nas zą rol ę do koo rd yn ow an ia dział ań
uczniów.
Dośćczęstow trakc ieróżn egorodzaj u
zajęćteatralnychpomijasięćwiczenia,co
równ ież wyn ika przew ażn ie z pot rzeb y
zrea liz ow an iakol ejn eg oapel u.Ważn ym
jedn ak elem ent em dob rze pop row ad zonychzajęćteatralnychsąm.in.ćwiczenia
dykcji,którepozwoląuczniowizauważyć,
że nad niek tór ym i aspekt am i pow in ien
popracować.Dodatkowowartozaproponow ać zróżn ic ow an e zaj ęc ia dram ow e
i sceniczne.Celemowychzajęćuczyńmy
równieżcoświęcejniżsamopokazaniesię
naszkolnejscenie,gdyżjesttopracanad
tal ent em dziecka, kształt ow an iem jeg o
osob ow oś cii rozw ij an iempas ji.Ichnajmniejszesukcesy,któresączęstokroćniedostrzegalnedlainnych,dająimmotywację.Liczysięzaangażowaniei satysfakcja
z przełamanychbarier,np.tremy,niechęcidokolegów,nieumiejętnościwspółpracyz rówieśnikami.
Czyo kimśtakim–jakPan–możemy powiedzieć, że jest nauczycielem
z powołania?
Powołanietozbytdużesłowo.Powiedzmy,żedlamnietoktośtaki,ktomożewykonywaćtenzawód.Makutemusolidne
podstawy.Czybędzietwierdził,żetrafiłdo

Nauczycielzpasją
szkołyprzezprzypadek,czynazwietopowołaniem,tomniejważne.
Czyjednaknauczycielposzukujący,
pasjonatniejestw szkoleźlepostrzegany?
Wydajemisię,żemniejniżnauczyciel,
któr yniemazamiar uimnicpokazać.Dobrychrelacjimiędzyludźmi,a szczególnie
autor ytetu nauczyciela nie buduje się
wstawianiemocenniedostatecznychani
siedzeniemzapulpitem.Dużolepsząmetodąokazujesiępotraktowanieuczniajak
człowieka.Naprawdę,wartospróbować!
Niektórzyz nauczycielibojąsięprzyznać

doniewiedzylubbłędów,jakbychcielibyć
alfąi omegą,a w czasachtakiegodostępu
doinformacjiwcaleniejesttrudno,żeby
uczniowizdarzyłosięwiedziećo czymś,co
umknęłonauczycielowi.
CzywobectegoPanudziałaniutowarzyszyjakaśidea,przesłanie?
Oddawnabojęsiętakichpojęćjakidea
i przesłanie,gdyżkojarząmisięz ograniczeniem,z zamknięciemskomplikowanegoświataw jedną–częstozbytuogólniającą–sentencjębądźmotto,któreskaże
nasnaniemożliwośćdokonywaniazmian,
ponieważbędziemymusieliwówczastrzy-

maćsięowejreguły.Dzisiajprzesyłaćlepiejbukietypocztąkwiatową.Więcejprzyjemnościdajetoodbiorcy.Oczywiście,kiedychodzio kontaktz najmłodszymiwydajesię,żewszelkiemojezabiegizmierzają
dozmuszeniaich,żebymyślelii żebystaralisięprzejśćprzezżyciez podniesioną
głową.W skrócie,żebybylidobrymiludźmi.
ZMichałemDomagalskim
rozmawiałaStanisławaŁowińska
–nauczycielkonsultantODNwPoznaniu

Dobrepraktyki
III Europejskie Spotkanie Młodzieży w Poznaniu

Szkołaotwartychgranic
Prawa fizyki, wzory chemiczne, formuły matematyczne, daty historycznych
wydarzeń, reguły gramatyczne, schematy budowy organizmów – tego
z pewnością na co dzień w szkole nie brakuje. Czy są to jednak treści
wystarczające w kształceniu?

O

potrzebieedukacjimłodegopokolenia
niew oderwaniuodżycia,a właśnie
w naturalnymzwiązkuz nimpisał
w eposie narodowym Adam Mickiewicz:
Alecodzieńpostrzegam,jakmłódźcierpi
na tem,//Że nie ma szkół uczących żyć
z ludźmii światem.Odczasuwyrażenia
tejmyśliminęłydwastulecia,w ciąguktórychświatzdążyłsiębardzoprzeobrazić.
ZglobalizowanarzeczywistośćXXIwieku
wymagaznajomościzupełnienowychregułfunkcjonowaniaw świecie.Otwarcie
granici postępującyprocesmiędzynarodowegojednoczeniarodząkoniecznośćzdobywanianowychumiejętnościi radzeniasobiez nowymiproblemami.
Byc iaobyw at el emzjedn oc zon ejEur opyteżtrzeb asięnau czyć −pow ied ział
jedenz ponaddwóchtysięcyuczestników
EuropejskiegoSpotkaniaMłodzieży,które
odbyłosięwewrześniubr.w Poznaniu.To
jużtrzecietegorodzajuspotkanie,zorganiz ow an eprzezStow ar zys zen ieEurop ejskieCentrumSpotkańMiędzyWschodem
a Zachodem.Doudziałuw projekciezgłosił y się 52 wielkop ols kie szkoł y. Był y to
gimnazjai szkołyponadgimnazjalne,którew tymsamymterminiezaprosiłyswoichzagranicznychpartnerów.Uczniowie
orazichopiekunowiez całejEuropywzięliudziałw konferencjio tematyceeuropejskiej,w zajęciachsportowych,turniejach,

w konk urs achplas tyczn ych,konc ert ach
szkoln ychchórówi zes poł ówmłod zież owych, w przeds taw ien iach szkoln ych
grupteatralnych,w warsztatachdziennikarskich,teatralnych,tanecznychorazinnychciekawychprzedsięwzięciach.
Podejmowanietaklicznychwspólnych
inicjatywmiałouświadomićuczestnikom,
żepoprzeztwórczewspółdziałaniebudują
wiel ok ult urow e obl ic ze Europ y. Jedn ym
z celówSpotkaniabyłobowiemwypracowan iemod el uodd ział yw an iamłod zież y
nawizer unekwspółczesnejEuropy.
Bardzo cennym doświadczeniem dla
młodzieżybyłabezpośredniakonfrontacja
z kolegami, którzy reprezentowali różne
kraje,różnerasy,odmienneświatopoglądy,
różnewyznaniai religie,czasamiodmiennąorientacjęseksualnąi wieleinnychróżnic,wynikającychz ichpochodzeniai odmiennego wychowania kulturowego. Celem projektu było także przygotowanie
młodychludzidoprzełamywaniastereotypów,barierkulturowychi językowychoraz
budowanie poczucia wspólnoty międzyludzkiej,kształtowaniapostawtolerancji
orazprzeciwdziałaniaprzejawomdyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej,
płciowej. Ten aspekt wychowania jest
szczególnie istotny w sytuacji, w której
współczesnespołeczeństwatracąswojąhomogeniczność.Młodziludziespotykaćsię
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będącorazczęściejz odmiennościąkulturową na co dzień w swoim otoczeniu,
a tymbardziejw przyszłości,pracującnp.
w filiachswojejkorporacjiw Kopenhadze,
Par yżu,MoskwieczyAtenach.
Czymłodzieżprzygotowanajestdosygnalizowanych,dalekoidącychprzemian,
doakceptacjinowychjakościowoelementówżyciaspołecznego?W czasietrwania
III Europ ejs kieg o Spot kan ia Młod zież y
uczestnicypodjęliefektywnąwspółpracę
zeswoimikolegami,odnosilisiędosiebie
z szacunkiem,z ciekawościąobserwowali
efekt y swoj ej prac y, tak na scen ie, jak
i w trakciezajęćwarsztatowych.
Wyjściez klaslekcyjnychi podejmowaniedialogumiędzykulturowegow sposób
bezpośredniokazałosięmożliwedziękirealizacjinaszegoprojektu.Tobardzocenna
inicjatywa, która pozwala przygotować
uczniówdofunkcjonowaniaw świecie nieuchronnychzmiankulturowych.
Tomasz Bździak – wiceprezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem
a Zachodem w Poznaniu; student Polityki społecznej
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Międzykulturowość teatru
Działaniateatralne,którepodejmowanebyływ ramachtegorocznychEuropejskich Spot kań Młod zież y, umożl iw iał y
uczestn ikom z Pols ki, Niem iec, Ukrai ny,
Ros ji, Biał or us i i Franc ji włąc zen ie się
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Dobrepraktyki
etiudteatralnych.Niektórzypoprzestawali na byc iu wid zam i spekt ak li przyg ot owan ych przez rów ieś ników. Możn a był o
zob ac zyć ich kilkan aś cie w najw ażn iejszychtea traln ychprzes trzen iachPoz nania,prezentowanychw różnychjęzykach
i konw enc jachtea traln ych.Dlamłod ych
artystówz amatorskichteatrówprawdziwymzas koc zen iembyłbard zożyw yodbiórichprojektówartystycznych.Takstało się na przyk ład na spekt ak lu XX LO
„Przyk uc i do podł og i” w reż ys er ii Ann y
Rozm ian iec czy podc zas rec it al u Olg i
Szygendy.
Wydarzeniateatralneokazałysięwspaniałąprzygodąpoznawczą.Byłyzaproszeniemdopod róż ypomea nd rachludzk iej
psyc hik i, skłan iaj ąc ej do rozm ów aż po
świt, w różn ych jęz ykach, bo tea tr jest
przecieżuniwersalnymkodemludzkości.
Tea trdzięk item u,żejestsztukąnajb ardziejbezp oś redn ią,wręczdot ykaln ą,pozwala,abyjedenczłowiekmówiłwprost
dodrugiegoczłowieka.
Czekam ynaprzys złoroczn eSpot kan ia
Młodzieżyz Europyw Poznaniu.

WarszatyteatralnewXXLOwPoznaniu
Uniwersalnyjęzykteatrudziałaponadpodziałamiiróżnicami
w różneprzedsięwzięciaartystyczne.Na
warszt at ach tea traln ych młod zi lud zie

Wiesława Wójcik
– nauczycielka języka polskiego w XX LO w Poznaniu,
nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2011

mog li zap oz nać się z elem ent am i prac y
akt ors kiej lub przys tąp ić do twor zen ia

Ludzie,miejsca,zdarzenia
Rozmowa z Elżbietą Węgrzyn, aktorką Teatru Animacji w Poznaniu

Podajmysobiełapki
JoannaMarchewka:Dlaczegoteatrlalkowy?Dlaczegoakurattaformaaktorstwa?
ElżbietaWęgrzyn: O moimwyborzezadecydowałoprzekonanie,żejesttoteatr,któryma
najwięcejdopowiedzeniadziękitemu,żeposługujesięszerokągamąśrodkówi formprzekazu.Teatranimacjitozaproszeniedoświatabaśni,dotegowszystkiego,coprzypominanam
o pięknych,ważnych,a zarazemtrudnychsprawach.Teatrlalkowyczynitopoprzezestetycznyprzekazznakowy,więc„balansowaniena
cienkiejczerwonejlinii”niejestażtakryzykowne.Gdybyaktorw żywymplaniegrałnaprzykładdzieckoz porażeniemmózgowym,mogłobytookazaćsięnietaktem,niezręcznością,ale
lalka,maska,teatrcieniudźwignąwięcej.
Pozatym,studiującnawydzialelalkarskim,
osiąga się wszechstronność warsztatową −
oczywiście,z całymszacunkiemdlakolegów
z teatrudramatycznego.Uczononasnietylko
pracyz własnymciałem,alerównieżposługi18

wania się różnymi technikami lalkowymi –
sztukiożywianiatego,comartwe.
Jakwyglądapracanadrolą?
Miałamszansęsprawdzićsięw bardzoróżnymrepertuarze.GrałamRobertaw „Mięsopuście”−jesttowłaściwieroladramatyczna.
Bardzodużowątpliwościtowarzyszyłomiprzy
pracynadPinokiem.Kosztowałomnietowiele
zmagań,bonaprawdętrzebarozwagiw budowaniutegorodzajukreacji,żebynieokazaćsię
śmiesznymw sposóbniezamierzony.Czasami
rolętworzysięz wnikliwejobserwacjirzeczywistości.Kiedypracowałamnadroląadoptowanegochłopca,tytułowego„Jeża”z tekstuKatarzynyKotowskiej–jeździłamdodomudziecka. Z przejęciem obserwowałam dzieci…
bardzoporanione.Tedoświadczeniaprzełożyły
siępóźniejnascenę.
CzymjestdlaPaniteatr?
Tomojeżycie.Oczywiście,płacisięwysoką
cenęzatakiwybór.Nieżałuję,choćsukcesprzyUczyćlepiej2/2011

W roli Pinokia

szedłpóźno,alepóźno,nieznaczyprzecież„za
późno”.Potrafiętodocenići dzisiajniebojęsię
żadnychwyzwań,próbujęsięsprawdzaćna
różnychpolach.Zawszestarałamsięjednak

Ludzie,miejsca,zdarzenia
czymy,tymmniejnassłuchają.Ważnyjestgest
−życieskładasięz gestów.Jednymgestemmożemyzranić,alei wyrazićkomunikat:„kocham
cię”,„trzymajsię”,„jestemz tobą”.Siławzroku,patrzeniew oczy…Tosąteatralneumiejętności,alekluczemdoskutecznościjesti takcharyzma.
A coz tymmisjonarstwem,którezwykło
sięprzypisywaćobuinstytucjom,i szkole
i teatrowi?
Niemaw tymprzesady.Dopókibędzieistniał
teatr,dopótybędąistniećwrażliwiludzie.Dlategobardzoważnejestkształtowaniemłodego
widza,zaszczepianiemiłościdoteatru.
A ktozrobitolepiejniżnauczyciele?Śmiało
możemysobiepodaćłapkiw tejmisji.
Z ElżbietąWęgrzyn,
aktorkąTeatruAnimacjiw Poznaniu
rozmawiałaJoannaMarchewka
–nauczycielkonsultantODN
w Poznaniu

Teatr animacji wprowadza w świat baśni

bardzokonsekwentnieoddzielaćprywatnośćod
sceny,żebyniepogubićsięw tychświatach.Nie
katujęnajbliższychtym,żewciążjestemw roli;niecytujętekstów;niezadręczamsiebiei innych,żepropozycjiczasamibywamniej.
A cowydajesięPaninajcenniejszew doświadczeniuaktorstwa?
Tomożebanalne,copowiem,aledlamnie
ważnejest,żezostawiamśladw pamięciwidza.Teatrjestsztukąulotną.Kończysięspektakl.Oddajemykostiumy,lalkitrafiajądolamusa…Dlategoniezwykłymprzeżyciemdlaaktorajestjegorozpoznawalnośćpozasceną.Kiedyś
naulicymijającemniedzieckozareagowało:
„Mamo,mamo,zobacztoprzecieżLis!”Byłato
mojapierwszarolaw TeatrzeAnimacjiw Poznaniu w spektaklu „Szałaputki”. Wiele dla
mnieznaczy,bootworzyłamidrzwidokariery
zawodowej.
Powiemteżtak−miałamszczęścieniegrać
rólpięknychkrólewien.Aktoromcharakterystycznymudajesięuniknąćzaszufladkowania
w określonymtypieroli,dziękitemułatwiejjest
teżpogodzićsięz upływemczasu.A przecież
z doświadczeniaprzemijaniamożnawyszarpnąćcośtakbezcennegojakmądrość.Wierzę,że
przedemnąjeszczeperłydozagrania.
Idealnywidzto…
Taki,któryumiesięśmiaćkiedytrzebai potrafisięzadumać,kiedytrzeba.
A jeśliwidownięstanowiądzieci?
Dzieckojestnajtrudniejszymwidzem.Szybko
sięnudzii jakjest„niefajnie”,tonatychmiast
manifestujeswojeniezadowolenie.W teatrze
dramatycznym aktor chowa duszę w trze-

wiach,my,abyprzyciągnąćuwagęwidza,musimyokazywaćemocjew sposóbotwarty,czasaminadekspresyjny.Pytania,któreaktorzadajepubliczności,totakżesposóbnajejuaktywnienie.Aledopraszamsięlitościodtwórców
scenariuszy,abyz tymzabiegiemnieprzesadzali.Dziecimająskłonnośćdoprzejmowaniareakcji.Czasamiwystarczyjedengłosnasali,aby
wszystkie mu się poddały. Aktorowi bardzo
trudnoprzebićsięprzeztęzbiorowąspontaniczność.Trzebatowytrzymać,czasemzmienićscenariusz,a późniejumiejętniepowrócićz manowcówdoroli.Pozatymdziecitoskarżypyty.
PrawiezawszewypaplająLisowi,gdzieukryły
siękurczaki{spektakl„Szałaputki”}.Noi w zasadziemożnabyjużzejśćzesceny,a tujeszcze
dwaaktyprzednami!
Nauczycieleczęstomówią,żemusząbyć
w swoimzawodzieaktorami.A czyzawodowyaktordostrzegajakieśanalogiemiędzytymiprofesjami?
Szkołajestw pewnymsensieteatrem,a nauczycielpowinienbyćwyposażonyw charyzmę,podobnądotej,którapomagaaktorowi
przyciągnąćuwagęwidza.Żebyzainteresować
przedmiotem,trzebanajpierwzainteresować
sobą.Żebyinspirowaćinnych,trzebanajpierw
odnaleźćsiłęw sobie.Żebychcianonassłuchać,
musimyodpowiedniomówić.
Ba,alejaktozrobić?
Popierwszeniebaćsiębezpośredniegokontaktu.Młodzieżświetnietowyczuwa.W kontakcienajważniejszajestsiłaekspresji.Trzeba
przyjąć postawę zdecydowaną. Ważne jest
umiejętneużyciesiłygłosu−imbardziejkrzy-

ElżbietaWęgrzyn jest absolwentką
Akademii Teatralnej im.
Al. Zelwerowicza w Warszawie
− Wydział Lalkarski w Białymstoku;
po studiach aktorka teatrów
w Zielonej Górze i Opolu, a od 1997 r.
w Teatrze Animacji w Poznaniu.
Nagrodzona za rolę Chłopca
w spektaklu „Jeż” na Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu
(2009 r.); wcześniej za rolę
Dzwoneczka i Młoteczka
w spektaklu „Pozytywka” na
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Lalek w Opolu (2007 r.); za rolę
Prosiaczka w „Kubusiu Puchatku”
na Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Lalek w Toruniu (2000 r.).
Za osiągnięcia artystyczne otrzymała
Nagrodę Dyrektorów Teatru
Animacji (2006 r.).

Aktorka poprowadzi warsztaty dla nauczycieli: „Jak skutecznie komunikować się,
wykorzystując teatralne środki ekspresji” w ramach konferencji: Kultura języka w praktyce
szkolnej. Zapraszamy do Ośrodka.
Uczyćlepiej2/2011
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