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Od redakcji

M

inisteredukacjinarodowej,KrystynaSzumilas,ustaliłatrzy
kier unki realizacji polityki oświatowej państwa na rok
szkolny2012/2013.Sąto:
1.Wspieranierozwojudzieckamłodszego,w tymobniżeniewieku
szkolnegodo6lat.
2.Wzmacnianiebezpieczeństwaw szkołachi placówkachoświatowych.
3.Podniesieniejakościkształceniaw szkołachponadgimnazjalnych.
Bezpieczeństwow szkołachi placówkachrozumianejestbardzo
szeroko.Zapewnienieuczniomprzezszkołębezpiecznegootoczeniaoraztroskao bezpiecznezachowaniaobejmująszerokiaspekt
działań.Nabezpieczeństwootoczeniawpływmająmiędzyinnymi:przygotowaniekadry
szkołyz zakresuBHPorazzapewnieniewar unkówpracyi uczeniasięzgodniez tymiprzepisami,umiejętnośćprawidłowegoreagowaniaw sytuacjachtrudnych,czyliw tzw.sytuacjachkryzysowych,umiejętnośćudzielaniapierwszejpomocy,zapewnieniebezpieczeństwadrogidoszkoły,ochronaprzedagresjąi przemocą,a takżebezpiecznywypoczynek.
Z koleitroskao bezpiecznezachowanieuczniawiążesięz przygotowaniemgodorozwiązywaniasytuacjikonfliktowych,prowadzeniazdrowegostylużycia,zarównow obszarze
sprawnościfizycznej,prawidłowegożywienia,jaki unikaniauzależnień,a takżeumiejętnegokorzystaniaz Internetu.
Wydajesię,iżw każdejszkolei placówcetematytesąaktualne,częstopor uszanei znajdująswojemiejscew programachwychowawczychi profilaktycznych.Dlaodświeżenia
spojrzeniawartojednakspojrzećdomateriałówMEN,zamieszczonychtakżenastronie
WWWnaszegoOśrodka.
Obszarem,któr yw tymrokuznalazłsiętakżepodszczególnąpiecząMinisterstwaEdukacjiNarodowej,jestpracaośrodkówdoskonalenianauczycieli(zgodniez nowymrozporządzeniemw sprawieplacówekdoskonalenianauczycieliz dnia31października2012roku).Wynikającez tychprzepisówobowiązkiukier unkowująrównieżproblematykęartykułówpublikowanychw „Uczyćlepiej”.W numerze,któr yoddajemydoPaństwarąk,
zamieściliśmym.in.tekstydotycząceróżnychaspektówbezpieczeństwaw szkołachi placówkachoświatowych.
Zapraszamdolektur yartykułudraPiotraGindrycha,któr yzwracauwagęnakoniecznośćprowadzeniabadańw zakresiepotrzebucznióww sytuacjachkryzysowych,jak
niepowodzeniaszkolne,niepełnosprawność,nieprzystosowaniespołeczne,itp.Autor
przedstawiawłasnąpropozycjędiagnozyi organizowaniawsparciaedukacyjnego.
DrJolantaBor yszewskaprezentujewynikibadańprzeprowadzonychwśródnauczycieligimnazjównatematfunkcjonowaniaw szkołachpomocypsychologiczno-pedagogicznej.Jednymz wniosków,któregoniemożnalekceważyć,jestkoniecznośćwspółpracyszkołyzespecjalistamiz różnychdziedzin–zależnieodzidentyfikowanychpotrzeb.
TematempracoholizmuwśróduczniówzajmujesięSabinaSadecka,którapodważastereotypucznia-prymusa.W jejtekścieznajdąPaństworzeczowewskazówki,jakrozpoznać
i pomócuczniomchorobliwieskupionymnaswoichwynikachw nauce.
Konsumentamijesteśmywszyscy,alezwłaszczamłodychludzinależydobrzeprzygotowaćdobezpiecznegopor uszaniasięw gąszczuprzepisówprawakonsumenckiego.W te
tajnikiwprowadzaZdzisławaPiasecka,doradcametodycznyds.nauczaniaprzedmiotów
ekonomicznychi przedsiębiorczościw ODNw Poznaniu.
ZapraszamPaństwadoowocnejlektur y!
Ewa Superczyńska
– redaktor naczelna „Uczyć lepiej”;
dyrektor ODN w Poznaniu
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Wtajemniczanie
w sztukę filmową
W edukacji filmowej są dwa ważne momenty, których nie wolno
nauczycielowi zlekceważyć − przygotowanie ucznia do odbioru filmu przed
projekcją oraz dyskusja po jego obejrzeniu.

N

asze szkolne prelekcje, ponieważ mają
spełniaćwielefunkcji,sątrochęinneniż
teklasyczneDKF-owskie,adresowanedo
dorosłegoi wyrobionegowidza.Myjednakrównieżprzestrzegaćmusimypewnychogólnych
zasad.Przedewszystkimpilnowaniaczasu.Prelekcjadlamłodzieżyniepowinnaprzekroczyć15
minut;dladzieciz koleimożetobyćnajwyżej
kilkaminut,poświęconychwybranymelementomfilmu.Ponadtoprelekcjaniemożepolegać
nastreszczaniufilmuaniteżrozwiązywaniu
problemupostawionegoprzeztwórców.Wygłoszona w gronie nieco bardziej „wtajemniczonych”,możeconajwyżejkończyćsięjegozasygnalizowaniem. Dobrze jest usytuować film
w określonymkontekściehistoryczno-estetycznym,pokrótcepowiedziećnp.o wyznacznikach
danegogatunku,stylureżysera;podaćinformacjedotyczącereżysera,aktorów−aletylkotak,
abyukładałysięw pewiensystemwiedzyo filmie.Zwrócićmożemytakżeuwagęnaróżnorodnośćśrodkówfilmowych,szczególneichzaistnieniew pokazywanymfilmie.WażnejestbowiemnietylkoCO,aleJAKzostałoopowiedziane.
Zakładamy,żenasiuczniowiebędąumielito
wszystkoz czasemdostrzecsamodzielnie.
Wbrewopiniiniektórychpopularyzatorówfilmu,uważam,żepodczasprelekcjiuprawniona
jestjegoocena,jakrównieżentuzjastycznazapowiedź.Conieznaczy,żezawsze(jeśliw ogóle)
młodziodbiorcymusząnaszsąd,naszepreferencjepodzielać.Wartoteżcytowaćopiniekrytyków,historykówfilmu,czylisądyzobiektywizowane.Cociekawe,w przypadkufilmówdawniejszychmogąpojawićsiępewneprzesunięcia
naskaliocen.
Naturalnie,prelekcjebędąsięróżnić,i toniekiedybardzozasadniczo.Nietylkozewzględu
nafilm,cooczywiste,aleprzedewszystkimze
względunaadresata−jegooczekiwania,wrażliwość,doświadczenieżyciowe,poziomwiedzy,
a takżezewzględunakonkretnecele,kuosiągnięciuktórychzmierzamy.

Dyskusja, czyli wyprawa
w głąb drugiego umysłu
Wartośćdyskusjijakometodyanalizyi interpretacjifilmuwynika,popierwsze,z ogólnych
właściwości,jakiecharakteryzująkażdądobrą
dyskusjęi podrugie,zespecyficznychwłaściwości,któresąznamiennedladyskusjio filmiejako
4

dzielesztuki.Dyskusjaprowadzidorozwinięcia
postawyrównocześnieotwarteji krytycznej.Postawaotwartacechujeludzitolerancyjnych,a tolerancjaz pewnościągodnajestwypracowania.
MariaOssowskaprzytaczaopinięKarlaPoppera,
którydopatrywałsiękorelacjimiędzytolerancją
a myśleniemracjonalnym,bowiemczłowiekmyślącyracjonalniejestskłonnydobraniapoduwagęargumentów„za”i „przeciw”wewszelkiej
sprawie,zakładająctymsamym,żeracjamoże
byćpostronieprzeciwnika.Wiadomo,żenadmiernapewnośćsiebieprowadzidonietolerancji.Dyskusjazatemuświadamia,żemożnasię
głębokoróżnić,a mimotowspółistniećzesobą.
W dyskusjio filmiewychowankowieodkrywająswojewłasnezapatrywaniai upodobania,
którychzazwyczajniechcązdradzićlubniemają okazji ujawnić. Młodzi odbiorcy zaczynają
w pewnejchwilijakgdyby„zastępczo”mówić
o własnychproblemach,najgłębiejprzeżywanychi najczęściejnieujawnionych.I nienależy
sięobawiać,żeprzeżycieutworufilmowegozostanie„zagłuszone”.Zostanieonoraczejodpowiednioukierunkowane.
Ważnejestwłaściwerozpoczęciedyskusji.
Lepiejniewychodzićodgeneralnego„ataku”
nagłównyproblemfilmu,aleraczejodswobodnejwymianywrażeń,copozwolinapsychicznerozładowanieprzeżyciafilmowego.Jeszcze
lepszym rozwiązaniem jest ukierunkowana
rozmowa(pytania,polecenia),gdyżw swobodnej wymianie zdań możemy zagubić się
w mniejistotnychszczegółach.Z krótkiejwymianyzdańwydobywamyproblemwspólnie
z uczniamilubzręczniegoim„podrzucamy”.
Pytania,którekierujemydouczestnikówdyskusji,niemogąsugerowaćodpowiedzi,powinnybyćjednaktakskonstruowane,abyzachęcały do zajęcia własnego stanowiska. Bardzo
ważnejesttakżezachowanieżywejatmosfery
dyskusji,którapoczątkowotoczysięmiędzy
nauczycielema młodzieżą,następniezaśmiędzy uczniami. Oczywiście, żywa i ciekawa
rozmowarozwiniesiętylkowtedy,gdyjejtreściąstaniesiędyskusyjnyfilm.
Dyskusjatoformasprawdzonaw praktyce
szkolnej,hołubionaprzezwielunauczycieli,
choćtakżewielusięjejlęka,bowiemjest jak
majonez, może się nie udać, nawet jeśli posiada się wszystkie potrzebne składniki (AndreBazin).A jakieskładnikisąniezbędne?PoUczyć lepiej 3/2013

lecamuwadzeplan,któr yjestpropozycjącałościowegospojrzenianamożliwyprzebieg
sprawniei pożytecznieprzeprowadzonejdyskusji1.Wielezajęćprzeprowadziłam,pamiętająco tychwskazówkach.
I PRZYGOTOWANIEDYSKUSJI
1.Prowadzącyoglądaprzewidzianydodyskusji
film(dwarazy,jeślitomożliwe)orazzdobywao nimwiadomości.
2.Opracowujeszkicsytuacyjnyprzyszłejdyskusji:
a)podejmujepróbęodpowiedzinapodstawowe
pytania:jakajesttreśći problematykafilmu?
orazjakiecelemożnazapomocąfilmui dyskusjiosiągnąć?
b)przygotowujemożliwieróżnedrogiosiągnięciazamierzonychcelów;
c)starannieobmyślapytaniaotwierającedyskusję.
IIPRZEBIEGDYSKUSJI
1.Częśćwstępna:
a)prowadzącystawiapytania,doktórychnawiążew dyskusji;
b)proponujeswobodnąwymianęzdań,np.natematscen,którewywarłyszczególnewrażenie;
c)wyjaśniasceny,zachowaniabohaterów,którychuczestnicydyskusjiniezrozumieli.
2.Częśćgłówna:
a)nazwanieproblemui postawieniebezpośrednich
pytań,dotyczącychzasadniczegoproblemu
b)przyjęciejakopunktuwyjściadorozmowynp.
tytułufilmu,głównychscen(w tymzwłaszczapierwszeji ostatniej);
c)odniesieniesiędopostacifilmowych;
d)wyjaśnieniei próbarozwiązaniaprzedstawionegow filmieproblemu.
Na każdym etapie odnosimy się do tego,
JAKfilmjestzrobiony,a nietylkoCOopowiada.Dziękitemudookreślimyfunkcjęwszystkichartystycznychśrodków:planówfilmowych,gryaktorskiejw kontekścieepokiczy
gatunku filmowego. Interesować nas może
kostiumfilmowy,symbolikakolor ulubprzeciwnie−znaczenieczarno-białegoobrazu;
muzykalubjejbrak,itp.
Każdadyskusjanatematfilmuuruchamia
rozmaitekonteksty:literackie,malarskie,filmowe.Pewnedominantypojawiająsięw naturalnysposób,np.odwołaniadomalarstwaVermeerapodczasrozmowyo „Dziewczyniez perłą”
PeteraWebberaczytematprzemocyw trakcie
dyskusjinatematfilmu„Słoń”GusavanSan-
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ta.Wszystkiestricte wychowawczeproblemy
równieżujawniająsięw sposóboczywisty,unikajmyjednakuproszczeń.Rozmowao filmie
wymaganietylkowiedzy,wrażliwościestetycznej,alerównieżtaktupedagogicznego.
Dyskusjajestobokprelekcjinajlepsząmetodą przekazania wiedzy o filmie, formą

przygotowaniadoodbior uobrazówfilmowychorazdoskonałąmetodąwychowawczegooddziaływaniapoprzezsztukę.Jestbowiemznakomitąmetodąkształtującąumiejętności formułowania własnych opinii,
akceptacjiróżnychstanowisk,radzeniasobie z emocjami w publicznych wystąpie-

niach,comaznaczenienietylkowedukacji
filmowej.
1

Na podstawie Henryk Depta: Film i wychowanie,
Warszawa 1975.

Elwira Rewińska
– polonistka, filmoznawczyni,
współpracuje z Gdańskim Centrum Kultury Filmowej,
Pałacem Młodzieży oraz DKF „Żak” w Gdańsku

Wielozmysłowość w edukacji

Zimna gładkość szkła
i łaskotanie brzoskwiń
Nowoczesna edukacja polisensoryczna nawiązuje do Konfucjańskiej zasady:
Słyszałemi zapomniałem,widziałemi zapamiętałem,zrobiłemi zrozumiałem. „Audio-foto-czucio-gramy” to autorska propozycja ćwiczeń dydaktycznych rozwijających percepcję wielozmysłową.

L

udzka zmysłowość była przedmiotem
szczególnegozainteresowaniafilozofii,literatur yi sztukplastycznychodczasów
starożytności.Postrzeganieprzypomocywieluzmysłównaprzestrzeniwiekówwartościowanojakojednoz najistotniejszychdziałań
egzystencjalnych człowieka. Zbigniew Herbertw „Martwejnaturzez wędzidłem”pisał:
dawni mistrzowie apelowali nie tylko do oka
– ale budzili inne zmysły – smak, węch, dotyk, słuch nawet. Więc obcując z ich dziełami odczuwamy najzupełniej fizycznie –
kwaśny smak żelaza, zimną gładkość szkła,
łaskotanie brzoskwini i welurów, łagodne
ciepło dzbanów, suche oczy proroków, bukiet
starych ksiąg, powiew nadciągającej burzy1.
Sposobypolisensorycznegopercypowaniarzeczywistościi wynikającez nichteoriepoznaniawyznaczyłytakistotnenurtyrefleksjifilozoficznejjaksensualizm,empiryzmczydeterminizmorazsilnieoddziaływałynaodbiór
tekstówliterackichi dziełsztuki.Dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych i medycznych, szczególnie neurobiologii i genetyki,
przyczyniłsiędodalszejintensyfikacjibadań
nad mechanizmami wielozmysłowego postrzeganiarzeczywistości.
Wielozmysłowośćtokategoriawspólnadla
wieludziedzinnaukowych.Termintenfunkcjonujewewspółczesnejhumanistyce(szczególniew literaturoznawstwie,historiisztuki,
filozofiii antropologiikulturowej),jestprzedmiotemzainteresowanianaukspołecznych
(w odniesieniu do współczesnych środków
masowegoprzekazu,reklamy,strategiiinformacyjnych), wyznacza nowe kier unki badawczew obrębietakichdziedzinnaukowych
jakneuropsychologia,neurobiologiaczykognitywistyka.Nastykubardzoróżnychobszarówrefleksjibadawczejukształtowałysiękluczowedlawielozmysłowościpojęcia:lektura

wielozmysłowa,słowarzeźbiarskie,synestezja,eur ytmia,somaestetyka,dydaktykadotyku,audiodeskrypcjai kompensacjazmysłowa. Ich interdyscyplinarność podkreśla
przedewszystkimfakt,żeodbiórróżnychtek-

Autor: Sylwia Pragłowska

stówkulturyorazformprzekazujesttympełniejszyi znaczniebardziejnośnyznaczeniowo,gdywymagaprzełamywaniadotychczasowychograniczeńpoznawczych,będących
częstokonsekwencjąpodziałunanaukihumanistycznei przyrodnicze.
Uczyć lepiej 3/2013

Efektywność nauczania
polisensorycznego
Poznanieotaczającegoświata,którezyskujenowywymiardziękirównoczesnemuuaktywnieniuwieluzmysłów,wyznaczyłozupełnienowykierunekwewspółczesnejedukacji.
W pedagogice ów szczególnie podmiotowy
procespozyskiwaniawiedzyi umiejętności
zyskałmianonauczaniapolisensor ycznego.
Toobecniejedenz najbardziejdynamicznych
nurtówrozwojowychdydaktykiXXIwieku.
Wielozmysłowośćjakokategoriarozumienia
świata,literatur yi sztukiumożliwiamłodemu człowiekowi odkrywanie zupełnie nowychprzestrzeniwrażliwości,zachęcadowędrówkiw głąbwłasnegoumysłu,pokazuje
potencjał,jakimdysponujeczłowiekpoprzez
doświadczanieswojejcielesności.Nauczanie
polisensor ycznesprzyjaprzewartościowaniu
sposobówdotychczasowegorozumieniaotaczającegoświatai możeprzyczyniaćsiędoreinterpretacjitekstówkulturowych.
Nowoczesna edukacja wielozmysłowa
uwzględniarównieżtakistotnezałożenie,że
proces nauczania-uczenia się ma sprawiać
uczniom satysfakcję, bawić, wyzwalać ich
fantazję,rozbudzaćwyobraźnię,zachęcaćdo
indywidualnejwędrówkipoświecieznaków.
Nauczaniepolisensorycznepowinnomotywowaćmłodychludzidopodejmowaniasamodzielnychdziałańpoznawczychz wykorzystaniemnarzędzi„filologiiwieluzmysłów”.Ten
typ działań edukacyjnych zwiększa zatem
efektywnośćprocesupodmiotowegonauczania-uczeniasię–zgodniez sentencjąKonfucjusza:Słyszałem i zapomniałem, widziałem
i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem.
Nauczanie polisensor yczne jest skutecznyminstrumentemdydaktycznegooddziaływanianauczniaw różnychsytuacjachszkolnych. Sprzyja indywidualizacji nauczania
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uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
uczniówo specyficznychpotrzebachedukacyjnych(np.uczniówz dysleksją,dysgrafią,
dysortografią).Przyczyniasięrównieżdorozwojuofertydydaktycznejdlagrupyuczniów
z deficytamisensor ycznymi:naprzykładaudiodeskrypcjęz powodzeniemwykorzystuje
sięw dydaktyceszkolnejuczniówniewidomychi słabowidzących,natomiastkompensacjazmysłowamożestaćsięistotnąstrategiąedukacyjnądlauczniów,którzyw sposób
trwałyutracilijedenzezmysłówlubuległon
poważnemuuszkodzeniu.

Propozycja metodyczna
i samokształceniowa dla nauczycieli
Obecnościzagadnień„filologiiwieluzmysłów”wewspółczesnejhumanistycejestpoświęconaksiążkaAnetyGrodeckieji AnnyPodemskiej-Kałuży„Wielozmysłowość.Filozofia
i dydaktyka”2,którąopublikowałoniedawno
poznańskie Wydawnictwo Naukowe UAM.
Wprawdzieopracowanietostanowikompendiumpomocniczedlastudentówfilologiipolskiej,alejestonorównieżadresowanew bardzodużymstopniudonauczycieli,szczególnie nauczycieli j. polskiego w gimnazjum
i szkoleponadgimnazjalnej.
Kompetentny szkolny polonista to homo
eruditus (wg Władysława Kopalińskiego
„człowiekwykształcony”3),któr yw ramach
integracjitreścinauczaniaz zakresukształcenialiterackiego,kulturowegoi językowego
dostrzegakoniecznośćkształtowanianowych
przestrzeni odbior u zmysłowego ucznia.
Z myśląo takichnowocześnieuczącychnauczycielachw drugiejczęściopracowaniazamieszczonoobszernyzestawpropozycjimetodycznych,któremożnaefektywniewykorzystaćnietylkonalekcjachjęzykapolskiego.
Tenrozbudowanyrozdział,podznaczącym
tytułem„Dydaktykaw kręguwielozmysłowości”,zawieralicznemateriały,któresprzy6

jająrozwijaniuumiejętnościanalizyi interpretacjipolisensor ycznejuczniów.Przedmiot
takzdefiniowanychczynnościstanowiąstaranniedobraneteksty,zwłaszczaz dziedziny
literatury,filmu,muzyki,malarstwa,grafiki,
rzeźby,performance’u artystycznego.Działania na rzecz równoczesnego uaktywnienia
doświadczeńwzrokowych,słuchowych,dotykowych,organoleptycznychi węchowychnauczycielmożerealizowaćdziękizaproponowanymprzezAutorki„audio-foto-czucio-gramom”. Są to zróżnicowane pod względem
treścii formyćwiczenia,którew różnymstopniui w wieluperspektywachpoznawczych
motywujągimnazjalistówi licealistówdoposzukiwaniadoświadczeńpolisensor ycznych
w otaczającejrzeczywistości,w literaturze
i sztuce,w kulturzepopularnej.„Audio-foto-czucio-gramy”cechujerezygnacjaz opisuposzczególnychczynnościpercepcyjnychczłowieka(wzroku,słuchu,dotyku,smakuczy
węchu) na rzecz działań wpisujących się
w zakresfilologiiwieluzmysłów–efektem
finalnymokazująsiędoznaniapolisensoryczne, a więc doznania złożone, które zostają
uaktywnionew świadomościodbiorcy.Zadaniateuzupełniająwskazówkiinterpretacyjne,któreprzybliżąszkolnemupoloniściematerię i zakres podejmowanych poszukiwań
poznawczych–mogąonestanowićpodpowiedzidydaktyczne.Dodatkowo,niebezznaczeniajestfakt,żenapodstawie„audio-foto-czucio-gramów”równieżnauczycielzyskuje
możliwość oceny własnych predyspozycji
w zakresiepercepcjiwielozmysłowej.Z myśląo działaniachsamokształceniowych,tak
często i chętnie podejmowanych przez nauczycieliw ramachdoskonaleniawarsztatu
zawodowego,Autorkiprzygotowałyantologiętekstówfilozoficznych.Topierwszaczęść
książki–„Filozofiaw kręguwielozmysłowości”.FragmentyklasycznychutworówArystotelesa,Platona,św.Tomaszaz Akwinu,Diderota, Ernsta Macha zostały tak zestawione
z wypowiedziamiwspółczesnychmyślicieli:
Maurice’a Merleau-Ponty’ego,AntoniegoKępińskiegoczyRichardaShustermana,abyodbiorcauzyskałwglądw wielowiekowątradycjędyskursuo polisensorycznymdoświadczaniuświata.Dlanauczyciela,przygotowanego
mer ytor yczniedoodbiorutekstówfilozoficznych,toformazaproszeniadointelektualnej
przygodyi zachętadosamodzielnegoposzukiwaniaodpowiedzinapytanieo istotępotęgi
percepcjiwielomazmysłami.
Narzędziemniezwyklepomocnymw poruszaniusiępozłożonejmateriinajnowszych
ustaleńz zakresupoznaniawielozmysłowegojest„Słownikpojęćprzydatnych”,któr y
„dookreśla”znaczeniowopropozycjelekturowez wcześniejszychczęści.Jakoznaczącapomocdydaktycznaumożliwiaonkompetentnemunauczycielowikorzystaniez szeregu
haseł,którewiążąideęnauczaniapolisensorycznegozewspółczesnąantropologiąkulturową,szczególniew zakresieteoriikomuniUczyć lepiej 3/2013

kowania i technologii informatycznych.
Wśródprzywołanychw „Słowniku…”terminówznalazłysiętakdyskutowanew ostatnimczasietelematyczność,immersja,teoria
wyuczonychasocjacjiczyteżneurosieciowa
teorianarracji(NTN).Kolejnąpropozycjąadresowanądlanauczycielijestwybórliteraturyzwiązanejz zagadnieniamiwielozmysłowości. Sugestie lekturowe, proponowane
przezAnetęGrodeckąi AnnęPodemską-Kałużę,
nauczycielmożez powodzeniemwykorzystać podc zas proj ekt ow an ia lekc ji na
wszystkichpoziomachnauczania,w trakcie przyg ot ow yw an ia zad ań sprawd zaj ącychwiedzęi umiejętnościuczniów,wreszciew czasiedodatkowychzajęćpozalekcyjnych.Takiewszechstronneujęciezagadnień
omawianejproblematykiw obszarzewspółczes nejedukac jisprzyj ainn ow ac yjn ejdydaktyceszkolnej.

Wykłady otwarte
W dyskurso rolii znaczeniudoświadczeniawielozmysłowegow nowoczesnejszkole
wpisujesięcyklwykładówotwartych„Wielozmysłowośćw kulturzei edukacji”,któreod
października2012gromadząlicznychSłuchaczyw poznańskimOśrodkuDoskonaleniaNauczycieli.Dotychczasw ramachtakcennej
inicjatywyodbyłysięwykładydrhab.Anety
Grodeckiej(„Filozoficznei innepodstawywielozmysłowości”w październiku2012)i drAnnyPodemskiej-Kałuży(„Dydaktykaw kręgu
wielozmysłowości”w listopadzie2012).Z myślą o nauczycielach, poszerzających zakres
kompetencji zawodowych, przewidziano
w najbliższychmiesiącachkolejnewystąpieniaproblemowePrelegentów.
Będąto:
06.02.2013
dr Maciej Błaszak (UAM):
Wielozmysłowaużyteczność
narzędziumysłu
10.04.2013
dr hab. Robert Bartel, prof.
nadzw. UAP: Arteterapia
a rozwójosobowości
05.06.2013
Małgorzata Taraszkiewicz,
psychologedukacyjny,ekspert
INE:Nauczaniepolisensorycznew kontekściediagnozystrategiiuczeniasięuczniów.
Wykładyodbędąsięw OśrodkuDoskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (godz. 16.00 –
17.30),ul.Górecka1,salaA.
1

Herbert Z., Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993,
s. 112.

2

Grodecka A., Podemska-Kałuża A., Wielozmysłowość.
Filozofia i dydaktyka, Poznań 2012.

3

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe,
Warszawa 1999, s. 443.

dr Anna Podemska-Kałuża
− adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury
i Języka Polskiego UAM w Poznaniu,
autorka publikacji z zakresu wielozmysłowości,
edukacji wielokulturowej, poetyki odbioru tekstów
kultury, indywidualizacji nauczania uczniów
o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dydaktyka
Wybrane instytucje prawa konsumenckiego

Mądry konsument
przed szkodą
Dobrze wyedukowany konsument powinien być świadomy swoich
przywilejów, wynikających z prawa konsumenckiego − stosunkowo młodej
dziedziny w polskim systemie ustawodawczym.

T

emat,któryproponuję,jestważnydlanauczycieliz kilkuwzględów.Popierwsze,
stanowiwymógnowejpodstawyprogramowejz przedmiotupodstawyprzedsiębiorczościdlaczwartegoetapuedukacyjnego(zapisw nowejpodstawieprogramowej1.9,1.10,
1.11);podrugie,pozwolilepiejprzygotować
uczniówdocorocznejWielkopolskiejOlimpiady Wiedzy Konsumenckiej odbywającej się
w ŚwiatowymDniuKonsumenta;potrzecie,
umożliwipoznaniewłasnychpraww zakresie
byciakonsumentemnarynku.

W Polsceprawokonsumenckietostosunkowomłodadziedzina,którazrodziłasięna
skutekimplementacjiprawaeuropejskiego
(dyrektywy unijnej) do polskiego systemu
prawnego. Jej efektem jest m. in. Ustawa
z dnia27lipca2002r.o szczególnychwarunkachsprzedażykonsumenckiejorazzmianie
Kodeksucywilnego(Dz.U.nr141,poz.1176,
z póz.zm.).W odwołaniudotegoaktuprawnegoprzedstawiamporównaniedwóchnajważniejszychinstytucjiprawakonsumenckiego, czyli niezgodności towar u kon-

sumpcyjnegoz umową orazgwarancji,
któr ychcelemjestochronai bezpieczeństwo
konsumentanarynku.
Na wstępie należy przede wszystkim
uświadomićsobie,kogodotycząteprzepisy.
Kimzatemjestkonsument?Zgodniez definicjązawartąw Kodeksiecywilnym,zakonsumentauważasięosobęfizycznądokonującączynnościprawnejniezwiązanejbezpośrednioz jejdziałalnościągospodarcząlub
zawodową.

Tabela: Porównaniedwóchinstytucjiprawakonsumenckiego:niezgodnościtowarukonsumpcyjnegozumowąorazgwarancji.
1LH]JRGQRĂÊWRZDUXNRQVXPSF\MQHJR]bXPRZÈ

*ZDUDQFMD

PODSTAWA PRAWNA
8VWDZD]RV]F]HJöOQ\FKZDUXQNDFKVSU]HGDĝ\NRQVXPHQFNLHM 8VWDZD]RV]F]HJöOQ\FKZDUXQNDFKVSU]HGDĝ\NRQVXPHQFNLHM
RUD]R]PLDQLH.RGHNVXF\ZLOQHJR ']8QUSR]]SöěQ]P
RUD]R]PLDQLH.RGHNVXF\ZLOQHJR ']8QUSR]]SöěQ]P
DEFINICJA
%H]SRĂUHGQLDRGSRZLHG]LDOQRĂÊVSU]HGDZF\ZREHFNXSXMÈFHJR]DWRZDU
QLH]JRGQ\]XPRZÈ
7RZDUNRQVXPSF\MQ\MHVWQLH]JRGQ\]XPRZÈMHĝHOL
*ZDUDQFMDMHVWVZRERGQ\P]RERZLÈ]DQLHPJZDUDQWD2NUHĂODRERZLÈ]NL
ľQLHQDGDMHVLÚGRFHOXGRMDNLHJRMHVW]Z\NOHXĝ\ZDQ\
JZDUDQWDZSU]\SDGNXJG\ZïDĂFLZRĂÊVSU]HGDQHJRWRZDUXQLHRGSRZLDľMHJRZïDĂFLZRĂFLQLHRGSRZLDGDMÈZïDĂFLZRĂFLRPFHFKXMÈF\PWRZDU
GDZïDĂFLZRĂFLZVND]DQHMZGRNXPHQFLHJZDUDQF\MQ\P
WHJRVDPHJRURG]DMX
ľQLHRGSRZLDGDRF]HNLZDQLRPGRW\F]ÈF\PWRZDUXWHJRURG]DMXRSDUW\P 8G]LHOHQLHJZDUDQFMLQLHMHVWREOLJDWRU\MQH
QDVNïDGDQ\FKSXEOLF]QLH]DSHZQLHQLDFKVSU]HGDZF\SURGXFHQWD
*ZDUDQWPDVZRERGÚZRNUHĂOHQLXZDUXQNöZLWHUPLQXRERZLÈ]\ZDQLD
OXEMHJRSU]HGVWDZLFLHODZV]F]HJöOQRĂFLQLHXZ]JOÚGQLD]DSHZQLHñZ\- JZDUDQFML
UDĝRQ\FKZR]QDNRZDQLXWRZDUXOXEUHNODPLHRGQRV]ÈF\FKVLÚGRZïDĂFLZRĂFLWRZDUXZW\PWDNĝHWHUPLQXZMDNLPWRZDUPDMH]DFKRZDÊ *ZDUDQFMDSRZLQQDRNUHĂODÊQD]ZÚLDGUHVJZDUDQWDOXEMHJRSU]HGVWDZLFLHODZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHMF]DVWUZDQLDLWHU\WRULDOQ\]DVLÚJRFKURQ\
ľ]RVWDïQLHSUDZLGïRZR]DPRQWRZDQ\LXUXFKRPLRQ\MHĝHOLF]\QQRĂFLWH
JZDUDQF\MQHM
]RVWDï\Z\NRQDQHZUDPDFKXPRZ\VSU]HGDĝ\SU]H]VSU]HGDZFÚOXE
SU]H]RVREÚ]DNWöUÈSRQRVLRQRGSRZLHG]LDOQRĂÊDOERSU]H]NXSXMÈFHJR
ZHGïXJLQVWUXNFMLRWU]\PDQHMSU]\VSU]HGDĝ\
2%/,*$725<-12¥m
2ERZLÈ]XMH]PRF\SUDZD EH]Z]JOÚGXQDWRF]\SURGXNWPDJZDUDQFMÚ  1LHPDRERZLÈ]NXMHMXG]LHODQLD
2'32:,('=,$/12¥m
%H]SRĂUHGQLÈRGSRZLHG]LDOQRĂÊSRQRVLVSU]HGDZFD]DZDGOLZ\SURGXNW
2GSRZLHG]LDOQRĂÊSRQRVLJZDUDQW VSU]HGDZFDSURGXFHQWLPSRUWHU
WRZDUQLH]JRGQ\]XPRZÈ 
OXEKXUWRZQLN 
7(50,12%2:,k=<:$1,$
2ERZLÈ]XMHODWDRGGDW\]DNXSXSURGXNWX ZSU]\SDGNXU]HF]\
2NUHVREMÚFLDJZDUDQFMÈ]DOHĝ\RGJZDUDQWD
Xĝ\ZDQ\FKPLQLPXPURNMHĝHOLVWURQ\WDNSRVWDQRZLÈ 
63262%<5(./$0$&-,
1LHRGSïDWQDQDSUDZDSURGXNWX
:\PLDQDQDSURGXNWQLHXV]NRG]RQ\
Naprawa produktu.
*G\QDSUDZDOXEZ\PLDQDMHVWQLHPRĝOLZDMHĝHOLVSU]HGDZFDQLH]GRïD
:\PLDQDQDSURGXNWQLHXV]NRG]RQ\
XF]\QLÊ]DGRĂÊĝÈGDQLXZRGSRZLHGQLPF]DVLHOXEJG\QDSUDZDDOER
Z\PLDQDQDUDĝDïDE\NXSXMÈFHJRQD]QDF]QÈQLHGRJRGQRĂÊQDVWÚSXMH
REQLĝHQLHFHQ\OXE]ZURWSLHQLÚG]\]DZDGOLZ\SURGXNW

Uczyć lepiej 3/2013

7

Dydaktyka
1LH]JRGQRĂÊWRZDUXNRQVXPSF\MQHJR]bXPRZÈ
*ZDUDQFMD
DECYDOWANIE O SPOSOBIE REKLAMACJI
Sposób reklamacji wybiera konsument
Sposób reklamacji wybiera gwarant.
35=('8¿(1,(7(50,185(./$0$&-,
1LHXOHJDSU]HGïXĝHQLX MHG\QLHZSU]\SDGNXZ\PLDQ\QDQRZ\SURGXNWļ
0RĝOLZRĂÊL]DVDG\SU]HGïXĝHQLDJZDUDQFMLRNUHĂODRQDVDPD
ZWHG\GZXOHWQLWHUPLQUR]SRF]\QDVLÚQDQRZR
7(50,132:,$'20,(1,$635=('$:&<*:$5$17$2:<.5<&,8:$'<
7HUPLQZMDNLPQDOHĝ\SRZLDGRPLÊJZDUDQWDRZDG]LHRNUHĂOD
2ķQLH]JRGQRĂFLĵQDOHĝ\SRZLDGRPLÊZFLÈJXPLHVLÚF\RGVWZLHUG]HQLD
JZDUDQFMD-HĝHOLJZDUDQFMDQLHSU]HZLGXMHWDNLHJRWHUPLQXPRĝQD
ZDG\ SRSU]HNURF]HQLXWHUPLQXVSU]HGDZFDPRĝHQLHSU]\MÈÊUHNODPDFML 
WR]URELÊZRNUHVLHRGSRZLHG]LDOQRĂFLJZDUDQWD
32'67$:$5(./$0$&-,
'R]ïRĝHQLDUHNODPDFMLQLHMHVWNRQLHF]Q\SDUDJRQ. Konsument musi
MHGQDNXGRZRGQLÊLĝQDE\ïWRZDUXGDQHJRVSU]HGDZF\0RĝHWR]URELÊQD
Dokument gwarancyjny.
SRGVWDZLHQSIDNWXU\SDUDJRQXZ\FLÈJX]NDUW\SïDWQLF]HMGRNXPHQWX
JZDUDQF\MQHJRSRGSLVDQHJRSU]H]VSU]HGDZFÚ
7(50,1=$$7:,(1,$5(./$0$&-,
6SU]HGDZFDSRZLQLHQXVWRVXQNRZDÊVLÚGRUHNODPDFMLZFLÈJXGQL
NDOHQGDU]RZ\FK ]JïRV]HQLHUHNODPDF\MQHSU]\JRWRZXMHVLÚZHJ]HPSODU]DFKļRU\JLQDïGODNOLHQWDNRSLDGODVSU]HGDZF\ -HĂOLWHJRQLH]UREL
2ERZLÈ]XMÈFHSU]HSLV\QLHRNUHĂODMÈWDNLHJRWHUPLQX0RĝHRQMHG\QLH
XZDĝDVLÚĝHX]QDïURV]F]HQLH]DX]DVDGQLRQH%UDNRGSRZLHG]LZWHUPLQLH
Z\QLNDÊ]GRNXPHQWXJZDUDQF\MQHJR
GQLQLHXSUDZQLDMHGQDNGRRGVWÈSLHQLDRGXPRZ\6SU]HGDZFDPD
RERZLÈ]HNQDSUDZLÊOXEZ\PLHQLÊWRZDUZRGSRZLHGQLPF]DVLH
RNUHĂODVLÚWDNĝHURG]DMWRZDUXLFHOMHJRQDE\FLD 
5(./$02:$1,(352'8.7835=(&(1,21(*2 :<35=('$¿35202&-$
-HVWPRĝOLZH]]DVWU]HĝHQLHPĝHQLHGRW\F]\ZDG\NWöUDE\ïDSRZRGHP
=DOHĝ\RGWHJRF]\WDNLSURGXNWSRVLDGDNDUWÚJZDUDQF\MQÈ
REQLĝHQLDFHQ\ LQQHZDG\PRĝQDUHNODPRZDÊ 
.26=7<'267$5&=(1,$:$'/,:(*2352'8.78'2635=('$:&<*:$5$17$
*ZDUDQWQLHSRQRVLNRV]WöZGRVWDUF]HQLDZDGOLZHJRSURGXNWX FK\ED
.RV]W\SRQRVLVSU]HGDZFDZW\PUöZQLHĝNRV]W\GHPRQWDĝXURERFL]Q\
ĝHJZDUDQFMDVWDQRZLLQDF]HM 3RGREQLHZSU]\SDGNXNRV]WöZPRQWDĝX
ponownego zamontowania itp.
LGHPRQWDĝX

Wartojeszczedodać,żeopróczstandardowych przywilejów, wynikających z wyżej
opisanychinstytucjiprawakonsumenckiego,konsument,któr yzawieraumowękupnapozalokalemprzedsiębiorstwalubnaodległość(przezInternet,telefon,sprzedażwysyłkową czy w obecności akwizytora),
podlegadodatkowejochronie(ustawaz dnia
2marca2000r.o ochronieniektór ychpraw
konsumentów oraz odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznyDz.U.z dnia31marca2000r.)i możenp.odstąpićodumowybezpodaniaprzyczyny,składającstosowneoświadczeniena
piśmiew terminie10dni(pismomożebyć
wysłanelistem,faksemlubmailem).Termin
liczysięoddniawydaniarzeczylubzawarciaumowyo usłudze.Towarnależyzwrócić
najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Niestety,
konsumentponosikosztodesłaniatowar u.
Natomiastprzedsiębiorcamarównież14dni
nazwrotwpłaconejprzeznaskwoty.
Aby jednak skorzystać z tego przywileju,
musząbyćspełnionedwawarunki:
•sprzedającymusibyćprzedsiębiorcąa kupującykonsumentem;
•zakupniezostałdokonanyw drodzelicytacji.
Należyjednakpamiętaćo pewnychwyjątkach.Przepisy,naktór ychopieramartykuł,
8

niedotycząinwestycjikapitałowych,ubezpieczeń,usługbankowych,aukcjiinternetowychi nieruchomości.Teumowyregulowane są odrębnymi przepisami. Ponadto, nie
możnazrezygnowaćbezpodaniaprzyczyny
z zakupudokonanegonaodległośćczyodstąpićodumowyw terminie10dniw następującychsytuacjach:
•gdyumowadotyczyłaturystyki,zakwaterowania,transportu,rozrywki,gastronomii;
•z usługirozpoczętejzanaszązgodąprzed
upływem10dni;
•z zakupionychkasetvideo,audio,programówkomputerowychpousunięciuichoryginalnegoopakowania;
•z produktulubusługiwykonanejwedługindywidualnegozamówienia
•z produktu,któryulegaszybkiemuzepsuciu;
•z prenumeratyprasy;
•z usługw zakresiegierlosowychi zakładów
wzajemnych.
Nazakończeniewartopodkreślić,żekonsument przed dokonaniem zakupu powinien
otrzymaćpełnąinformacjęo danychdotyczącychsprzedawcy(nazwa,adres,itp.),o właściwościachtowarulubusługi,o sposobiezapłaty,łącznejceniei wszystkichopłatach(w tym
pocztowychi podatkach),któreponosikonsument,o terminiei sposobiedostawytowaru,
prawie do odstąpienia od umowy, miejscu
i sposobieskładaniareklamacji.
Uczyć lepiej 3/2013

Znajomośćwłasnychprawi obowiązków
jest niezmiernie ważna na wymagającym
współczesnymrynku,a dobrzewyedukowanegokonsumentaniepowinnoniczaskoczyć.
1

Światowy Dzień Konsumenta –pierwszy raz obchodzony w 1983 r. w USA, w rocznicę przełomowego przemówienia prezydenta J. F. Kennedy’ego, wygłoszonego 15 marca 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych, dotyczącego projektu ustawy o ochronie praw
konsumentów, w której zawarł on cztery podstawowe
prawa konsumenta: prawo do informacji, do wyboru,
do reprezentacji, do bezpieczeństwa. W Polsce dzień
ten obchodzony jest od 2000 r.

Zdzisława Piasecka
– doradca metodyczny ODN w Poznaniu,
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu
Bibliografia:
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. nr 141, poz. 1176, z póz. zm.)
Joanna Affre, Monika Urban-Piotrowska: Niezgodność towaru z umową – obowiązki sprzedawcy i uprawnienia konsumenta, „Poradnik Kupca”
http://www.kochanski.pl/images/stories/pdfs/noncompliance_of_goods_with_the_contractmup.pdf {dostęp
20.12.2012 r.}
ABC konsumenta – co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji, Federacja Konsumenta
http://www.federacjakonsumentow.org.pl/story.php?story
=390 {dostęp 19.12.2012 r.)
Strony internetowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
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Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych w Poznaniu

Wspomnień czar
Chciałbyś odbyć z uczniami emocjonującą podróż w czasie? Przywrócić zapomniane kałamarze? Dokonać obliczeń arytmetycznych na przedwojennym kalkulatorze? Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Poznaniu udostępnia historyczne eksponaty oświatowe.

B

ezpowrotnie miniony świat zaklęty
w szkolnych sprzętach i dokumentach
możnaznaleźćw WydzialeZbiorówSpecjalnych Pedagogicznej Biblioteki Publicznej
w Poznaniu.RegionalnaIzbaPamiątekOświatowychprzyPBPgromadzi,przechowujei udostępniania eksponaty związane ze szkolnictwemwielkopolskim.Dziękitejdziałalności
możemyuratowaćprzedzniszczeniemdokumentyi pamiątki,którenieznalazłymiejsca
w archiwachi muzeach,a mająwartośćhistoryczną.
Zbioryzostałypodzielonenadziałyzawierające:
•niepublikowanepracenauczycieliwielkopolskich(w tympracemagisterskie);
•pamiętnikii wspomnieniaorazkronikii albumy;
•dokumentyżyciaspołecznegoi archiwalia
(np.jednodniówki,foldery);
•dokumentację fotograficzną placówek
oświatowych;
•pamiątkiszkolne(np.medale,proporczyki,
odznaki,plakietki);
•muzealia(pomoceszkolne,sprzęti akcesoria
szkolne,sztandary,elementystroju);
DonajciekawszycheksponatówRIPOnależą:drewnianeliczydła;astrolabium −pomiarowyprzyrządastronomicznyużywany
w nawigacjidopoczątkuXVIIIwiekudowy-

Aritmos – przedwojenny kieszonkowy
kalkulator

znaczaniapołożeniaciałniebieskichnadhoryzontem,poprzedniksekstantu;aritmos −kieszonkowyaparatdoliczenia;modelmaszyny
parowej;modeldecymetrasześciennego;modeldrewnianyśrubymikrometrycznej;ławki
szkolnei stolikiuczniowskiez okresumiędzywojennegoorazpierwszychlatpowojennych;
ręcznedzwonkiszkolne;tabliczkiz rysikiem

przeważniez placówkamioświatowymi.Jednym z nich jest Regionalna Izba Pamiątek
Oświatowychw Poznaniu.
Ciekawajesthistoriategomałegomuzeum,
działającegoprzyplacówceoświatowej.Otóż
jegopocząteksięga1984roku,kiedypowołane
zostałoprzezIreneuszaKróla,ówczesnegokuratora oświaty i wychowania w Poznaniu.
MiałtobyćpoczątekdziałalnościprzyszłegoRegionalnegoMuzeumOświatyi Wychowania
w Poznaniu.SiedzibaIzbymieściłasięwówczasw SzkolePodstawowejnr40w przyul.
Garbary82.W strukturzePedagogicznejBibliotekiWojewódzkiejjakoWydziałZbiorówSpecjalnychzaczęłafunkcjonowaćod1986(decyzją kuratora Stefana Barłoga). W 1993 roku
muzeumwrazz bibliotekąprzeniesionezostałynaal.Niepodległości34,a stamtądnaul.Bułgarską19,gdzieobecniemieszcząsięPubliczna
BibliotekaPedagogicznaorazRegionalnaIzba
PamiątekOświatowych.
Drewniane liczydła

z 1912roku;piórnikiuczniowskie;kałamarze;
reprodukcjemundurkówz okresumiędzywojennego;zeszytyuczniowskie;sztandary;dziennikilekcyjne;arkuszeocen(np.albumświadectwszkolnychz lat1903-1926zeszkoływ Lusowie); dokumenty osób zasłużonych dla
oświaty(zbiórliczy167sztuk);fotografiebudynkówszkolnychz okresumiędzywojennego.
Naszczególnąuwagęzasługująkronikii księgipamiątkowe(zbiórliczy65woluminów).
Źródełkoncepcjiutworzeniainstytucjigromadzącejpamiątkioświatowenależyszukać
na początku XX wieku. Pierwsze Muzeum
Szkolnenaziemiachpolskichpowstałow 1903
rokuweLwowie,zorganizowaneprzezTowarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Radę
SzkolnąKrajowąorazPolskieTowarzystwoPedagogiczne.Gromadziłoonom.in.książki,czasopismaorazpamiątkizwiązanez wychowaniemi nauczaniem(w 1927rokuposiadało20
tysięcydrukówi 2tysiąceeksponatów).Niestety,z powodówfinansowychprzetrwałotylko
do1931roku.Marzeniemnauczycieli,pracownikównaukii osóbzwiązanychz oświatąbyło powołanie Centralnego Muzeum Dziejów
Oświatyi Wychowania.Takąnieudanąpróbę
podjętow 1973roku.Dalszedziałaniaw latach
1975-1985 przyniosły powstanie kilkunastu
małych regionalnych muzeów związanych
Uczyć lepiej 3/2013

Kałamarze i pióra

Z dokumentacjązbiorumożnasięzapoznać
nastroniewww.pbp.poznan.pl(w zakładceRegionalnaIzbaPamiątekOświatowych).Eksponaty są udostępniane placówkom oświatowym na wystawy rocznicowe oraz z okazji
DniaEdukacjiNarodowej.Studencikorzystają
zezgromadzonychmateriałów,piszącprace
magisterskie, bibliotekarze wykorzystują je
w czasielekcjibibliotecznych.
Zbiorysąudostępnianebezpłatniew godzinachpracyBibliotekipowcześniejszymuzgodnieniuterminu.Kontakt:ap@pbp.poznan.pl
Arleta Piontek
− nauczyciel bibliotekarz
w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu
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Korczakowskie
inspiracje
Janusz Korczak − rozpoznawalny dzisiaj przez większość jako symbol
poświęcenia dla podopiecznych − wciąż potrafi inspirować do refleksji na
temat uczenia oraz wychowania.

E

choKorczakowskichideimożnaodnaleźć
w wieluteoriachznanychmyślicieli,chociażby:w pedagogiceniedyrektywnejCarla
Rogersa,AbrahamaMaslowa,ThomasaGordona,w pedagogiceantyautorytarnejAlexandra
Neilla,pedagogicedialoguJanuszaTarnowskiego,pedagogicesercaMariiŁopatkowejetc.Inspirujeteżnauczycieli–praktyków,czegodowodemsąlicznepracenadesłanenakonkursliteracki zorganizowany przez Ośrodek
DoskonaleniaNauczycieliw Poznaniunawypowiedźpisemnąw dowolnejformie:,,Niezmuszajdziecidoaktywności,leczwyzwalajaktywność”.
PropagowaniekoncepcjiwychowaniaJanuszaKorczakaorazprzybliżeniepostacitegowybitnegopedagoga,a takżeukazaniewpływujegomyślinawspółczesnąpedagogikęstałosię
najważniejszymcelemprojektu,,Kiedyśmieje
siędziecko,śmiejesięcałyświat”.KoniecRoku
JanuszaKorczakazbiegłsięw OśrodkuDoskonaleniaNauczycieliw Poznaniuz podsumowaniemprojektu,w którymwzięłoudziałprawie
dwustu wielkopolskich nauczycieli. Wraz ze
mną, autorką przedsięwzięcia była Urszula
Wittchen – również nauczyciel konsultant
w ODNw Poznaniu.Wewspółpracyz KuratoriumOświatyw Poznaniu,PolskimStowarzyszeniemim.JanuszaKorczaka,Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
poznańskąPublicznąBibliotekąPedagogiczną
zorganizowałyśmydwiekonferencje,wystawę
pracliterackichi plakatówpoświęconychJanuszowiKorczakowiorazwspomnianyjużkonkursliteracki.Nadesłanepracez całegowojewództwawielkopolskiegoukazująistotętego,
conajbardziejwartościowew myśliKorczakowskieji wewspółczesnejpedagogice:szkołanależydodzieci,toonesąaktoraminaszkolnejscenie,a dorosły–nauczycieltowarzyszydziecku,
stwarzamuwarunkidowszechstronnegorozwoju.Wartowięcsięgnąćpoteliterackieteksty,
abyzobaczyć,najakróżnychpoziomachdzieckorealizujeswojąaktywnośćw zależnościod
wieku,możliwościintelektualnychczyfizycznych,rodzajuplacówki,w którejprzebywa.
WśródpracnagrodzonychznalazłsięciekawyesejlaureataIInagrodykonkursuliterackiegoAdamaŻuczkowskiego,nauczycielaz Gimnazjumim.KrzysztofaŻegockiegow Kębłowie.
AutorwiążemyśliKorczakaz koncepcjąteatru
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ubogiegoGrotowskiego,proponującpozbycie
sięw szkolnejrzeczywistościartefaktówwspółczesnejcywilizacjinarzeczuczuć,wrażliwości,
bazowanianadziecięcejwyobraźni,budowania autentycznych relacji między dzieckiem
a dorosłymopiekunem.

bardziej autentyczny, emocjonalny sposób poznawania i przeżywania świata. Jak pisał Janusz Korczak: „dzieci są poetami i myślicielami”. Czy coś z tego wynika dla pedagogiki? wynika. Zupełnie inny sposób spojrzenia na
pedagogiczną praktykę i zwłaszcza polską (choć

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla nauczycieli (od lewej: Ewa Superczyńska
– dyr. ODN; H. Kaczmarek – laureatka I miejsca; T. Olejnik – wyróżniona; A. Żuczkowski
– laureat II miejsca; N. Ampuła-Woźniak – laureatka III miejsca; A. Płaziak-Janiszewska
– koordynatorka projektu; J. Szychowiak – współorganizatorka projektu; J. Marchewka
– juror konkursu)

Poniżejfragmenteseju.
CZYM JEST PEDAGOGIKA PROSTEJ
KREACJI?
„Dzieci mają własnego Boga” − usłyszałem
przypadkowo w jakimś filmie amerykańskim,
który dla mnie, zajętego czymś zupełnie innym,
leciał jak woda we włączonym ciurkiem telewizorze. Zdanie to mnie zafrapowało. Zastanawiałem się, co może znaczyć wyrwane z określonego
kontekstu. Czy dotyczy tylko relacji wertykalnej:
dziecko − Bóg? A może dotyczy wRAżlIwOśCI, POZYCJI DZIECKA w śwIECIE. To
z pewnością modyfikuje również jego stosunek
do Boga? Musi w jakiś sposób modyfikować − pomyślałem.
I odkryłem! Rzecz dawno już przecież odkrytą! Rzeczywiście, dzieci mają zupełnie inną,
utraconą przez nas dorosłych wrażliwość, inny,
Uczyć lepiej 3/2013

nie tylko) rzeczywistość oświaty. Dobry wychowawca to, zdaniem Korczaka, taki, który: „nie
wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie
ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.”
Bazując na doświadczeniach Jerzego Grotowskiego − twórcy „teatru ubogiego”, Teatru
laboratorium − proponuję wprowadzić do
szkoły „pedagogikę ubogą”, którą nazwałem
(może trafniej) PEDAGOGIKą PROSTEJ
KREACJI. Metoda teatralna Grotowskiego
polegała na odrzuceniu wszystkiego, co przeszkadza w wyrażaniu stanu kondycji ludzkiej,
wyrażaniu autentycznych przeżyć, co przeszkadza w prawdziwym porozumieniu. Został
więc aktor z całą swoją cielesnością i duchowością (nierozerwalne dwa w jednym) oraz
widz – człowiek. Spotykali się razem w tym
samym miejscu i czasie, by dotknąć tajemnicy
istnienia. Teatr bez tradycyjnej sceny, bez sce-

Inspiracje
nografii, świadomie ubogi... bez jakichkolwiek
„fajerwerków”.
Proponuję więc pedagogikę ubogą – pedagogikę prostej kreacji wcale nie dlatego, że rzeczywistość polskiej szkoły jest finansowo uboga. Ale dlatego, że edukacja i wychowanie cierpią na brak dziecięcej wrażliwości i wyobraźni.
Dlatego pozostają poza dzieckiem, nie trafiają do niego. Jak pisał Korczak: „nie dorastamy do jego uczuć!” Musimy go zatem traktować poważnie − jak człowieka, jak szefa
w pracy, jak każdego dorosłego.
Od uczuć, ma rzeń, swo bod ne go wy ra ża nia swoich przeżyć oddzieliliśmy się już dawno kor do nem kon we nan sów, za ha mo wań,
tak zwa nych „za sad” − na każ dą oka zję.
Dziecko podskórnie czuje, co jest naprawdę
ważne, podskórnie wyznaje filozofię (tak, filozofię!) BYć A nIE MIEć. Bez zahamowań

wy ra ża też swo je od czu wa nie świa ta, wła sną ekspresję.
Proponuję skorzystać z wyobraźni, emocjonalności dziecka dla odnowienia pedagogiki. Otóż
warto czasami odejść od komputerów, pomocy
naukowych i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze (najlepiej byłoby, gdyby dydaktyka splatała się nierozłącznie z wychowaniem) w pustej klasie lub poza szkołą − w lesie,
na pobliskim trawniku. Można przeprowadzić
lekcję matematyki, wykorzystując kamienie, pozbierane, a potem ożywione przez wyobraźnię
dzieci. Można w pustej sali zagrać scenkę teatralną z baśni lub z życia dzieci i ich rodziców, korzystając z rekwizytów, czyli tego, co dziecko ma pod
ręką. Dlaczego piórnik nie może zostać mieczem,
a kartka papieru gazetą ojca, który właśnie odpoczywa i nie ma czasu na rozmowę z próbującym się do niego przytulić synem?

niech polska szkoła stanie się „laboratorium” twórczych doświadczeń. niech będzie
szkołą ciągłych wychowawczych poszukiwań,
szkołą „in statu nascendi”. I, na Boga! Bez rutyny, bo rutyna w pedagogice oznacza śmierć
autentycznego wychowania. wychowujmy, ale
pozwólmy się również wychowywać przez naszych wychowanków.
Ten proces musi być dwustronny, partnerski.
Musi być „żywym życiem”, sprzężeniem zwrotnym.. (...)
Adam żuczkowski
Za najcenniejszy efekt Korczakowskiego
projektu uważam to, że podejmowanym
działaniomtowarzyszyładojrzałarefleksja
pedagogiczna.
Alina Płaziak-Janiszewska
– nauczyciel konsultant ds. nauczania
języka polskiego i etyki ODN w Poznaniu

Wychowanie

Uwaga! Pracoholik
Uczeń perfekcjonista i pracuś jest chlubą i dumą szkoły. Zwykle nie sprawia
pedagogicznych problemów. Dlaczego nauczyciel miałby sobie zaprzątać
nim głowę?

W

ydawałobysię,żeobrazucznióww XXI
wiekuskrystalizowałsięjużjakiśczas
temui wolnojużtylkonarzekaćnaich
lenistwo,marazmi „tumiwisizm”.Wołami ich
do odrabiania lekcji nie zaciągnę −słyszęczęstoodznajomychnauczycieli.Wbrewpowszechnymskargomnawszechogarniającyzanikwewnętrznejuczniowskiejdyscypliny,chcęprzyłożyćlupępsychologadouczniówzapracowanych,
ambitnych,gniewającychsięnakażdąpiątkę
minus(Czy jutro mogę poprawić?),utyskującychnaklasowewyjściedoteatru(Ja już mam
ten termin zarezerwowany na lekcje chińskiego),popadającychw konfliktyz tymi,którym
zdarzasięosiągnąćlepszeodnichwyniki.
Dlaczegow ogólenauczycielmiałbyzawracaćsobiegłowę(i takjużwystarczającozajętą)tymi,którzypozorniekłopotówniesprawiają?Sąprzecieżzawszedoskonaleprzygotowani, świetnie zmotywowani, często
stanowiąchlubęi dumęszkoły.Anodlatego,że
życietychuczniówbywanaznaczoneogromnympsychicznymcierpieniem.Doświadczają
onistresunieproporcjonalnegodoichwieku,
niemającprzytymadekwatnychnarzędziregulacjiemocjonalnejw sytuacjipresji,wywieranejrealnielubtylkoobecnejw ichgłowach.
Ichrozwójintelektualnygór ujenademocjonalnym,a zdarzasię,żenauczyciel(i nietylko
on)manieświadomątendencjędostawiania

międzytymidwiemadziedzinamiżyciaznak
równości.
Zar ysowanyponiżejproblemmiewawiele
odsłon.Możemywśródswoichpodopiecznych
obserwowaćskrajnychperfekcjonistówlub/
orazniezmordowanychpracusiów.Zapracowanyczwartoklasistamożeuczyćsięnaklasówkęz polskiegow godzinachodczwartejdo
szóstejrano,bowstydzisięzawieśćnauczycielai rodzicówocenąniższąniżcelująca.Inną
z wersjitegoproblemujestnadmierneangażowaniesięw przedmioty,w któr ychosiąga
sięsukcesy,a zupełnezaniedbanietych,w którychperfekcjaniejestmożliwa.Naprzykład
uczeńświetnyz przedmiotówścisłychskłania
swoich rodziców do tego, by pomogli mu
w zwolnieniugoz zajęćwychowaniafizycznego,gdyżniechce,bytrójkanaświadectwie
psułamuśredniąocen.
Z którymkolwiekz „imzów”niemielibyśmy
doczynienia,wartozdaćsobiesprawę,żewystępujeonzawszenakontinuum.Jednymz biegunówsązachowaniazdrowe,zdradzającelekkie
znamionaperfekcjonizmui/lubpracoholizmu,pomagającenaszymuczniomw realizacji
postawionych(przeznas/przeznich)celów;na
drugimkrańcuzaśznajdziemyzachowaniadysfunkcyjne,utrudniająceuczniomnormalnefunkcjonowaniei stojącenadrodzedoichpełnego
emocjonalno-społecznegorozwoju.
Uczyć lepiej 3/2013

Jakrozpoznaćuczniówbędącychw nierównowadze,przeprowacowanych,chorobliwieskupionychnaswoichwynikach?
•Lampkaostrzegawczapowinnanamsięzapalić przy uczniach wyjątkowo utalentowanych,wybitnych.Naukaprzychodziimz łatwością,potrafiąwięcdużoczasupoświęcićnauspołecznianiesię,sport,spontanicznązabawę.Bywa
jednak,żełatka„zdolnych”zlałasięz poczuciem
ichtożsamościi zrobiąwszystko,abynierunął
tenwyśrubowanywizerunek.Drobnaporażka
możesprawić,żeosobatakawycofasięzupełnie
z obszarudziałań,w którym–w jejrozumieniu
–jestkiepska.Narażonajestteżnaryzyko prokrastynacji,czyliodwlekaniaw nieskończoność
oddaniaprojektu,wypracowania,zadaniadomowego.Możliwejestteż,żekosztemsnu,wypoczynkui zdrowiabędzieprzygotowywaćsię
dozajęć,bytylkoocenaponiżejpiątkinieznalazłasięnaświadectwie.
•Gdynajlepszaocenaniewywołujew danym
uczniupozytywnegooddźwięku,jesttokolejny
sygnałdoobserwacji.Mechanizmtendoskonale opisał Andre Agassi w swojej książce
„Open.Autobiografiatenisisty:Wygrana nigdy nie jest tak dobra, jak zła bywa porażka,
a dobre samopoczucie nie trwa tak długo jak
chandra.
•Uczniowieosiągającybardzodobrewynikimająteżczęstotendencjędoupartegoskupiania
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Wychowanie
sięnaprzyszłości.Gdyzachwycamysięjego
doskonałymesejem,tenmartwisięjużnadchodzącąolimpiadą.Zjawiskotodoczekałosię
w psychologiispecjalnejnazwy−myślenie
teleskopowe.Polegaononawyolbrzymianiu
przyszłychcelówprzyrównoczesnymminimalizowaniudotychczasowychosiągnięć.Jeślizdarzysięzaśklasowympracusiompowrócićmyślamidoprzeszłości,tonajczęściejwedług formuły: Gdybym tylko wtedy nie
zapomniał o wysłaniu pracy na konkurs.
•Typowedlapracoholikówi perfekcjonistówjest
myślenie„wszystkoalbonic”(Albo stworzę
coś doskonałego, albo nie jest to nic warte.).
•Pedagogicznejczujnościwymagająteżuczniowie,którzywoląpracęw pojedynkę odzadań grupowych, zwłaszcza ci, którzy argumentująswójwybórtak:Nikt nie zrobi tego
zadania lepiej niż ja.
•Uczeń-pracoholikbywakrytycznywobecinnych,możestalerywalizować,pozycjonowaćsięwobecosiągnięćinnych(pozostałecechy,zachowaniakolegówi koleżanekmogądla
niegoniemiećżadnegoznaczenia).Zdarzało
misięw swoimgabineciespotkaćrodziców,
którychdzieckoszantażowałokolegów,bynawetniepróbowaliprzebićgow rankinguocen
lubwdawałosięz tegopowoduw bójki.
•Zastanawiającamożeteżbyćniechęćdodni
wolnychodszkoły,weekendów,wycieczek
klasowych.Pracoholicznyuczeńmożenerwoworeagowaćnawszelkiezmianyw grafiku
zajęć,przesuwanielekcjiczyodwoływanieich.
Silnepoczuciewiny,odczuwanegdyczekana
niegonieodrobionapracadomowa,możeskutecznieodebraćmuradośćz typowychrozrywekwiekuszkolnego.
•Uwagę nauczyciela powinno zwrócić tzw.
wyłączaniesięucznia,jegopsychicznanie-

obecnośćnazajęciach.Przyczyntakiegostanu
mogąbyćtysiące,jednymz możliwychjestteż
oczywiścieprzeładowaniegrafikuzajęć,lęk
przed czekającymi szkolnymi wyzwaniami,
nieuświadamianybuntprzedotrzymanąetykietką„najlepszego”ucznia(tzw.reaktancja).
Symptomów,o którychbyłamowa,nienależy rozważać w izolacji. Trzeba je uzględniać
w kontekściem.in.uwarunkowańrodzinnych
i osobowościowychucznia.Wedługbadańbrytyjskichpsychologów,pracoholizmwśróddzieci
jest dodatnio skorelowany z poczuciem lęku,
a odwrotnie koreluje się z poczuciem własnej
wartościi sprawczości.Przeciążenipracąuczniowedźwigająnaswoichbarkachnietylkowizerunekidealnegoucznia,ciążąimteżstałeobawyo to,byniezawieśćrodzicówi nauczycieli.
Międzyswoimiosiągnięciamia poczuciemwłasnejwartościstawiająznakrówności.Każdanaganaodnauczycielarujnujeimpozytywnyobrazsiebie.
Problempracoholizmustatystycznieczęściej
dotyczyteżdzieci,któreprzyszłynaświatw rodziniejakopierwsze.Spędzająonewięcejczasu
z dorosłymi,w efekcieczęstomierząswojeosiągnięciastandardamiosóbdorosłych.W grupie
ryzykasąteżuczniowe,którychrodzicezdradzająznamionaperfekcjonizmu.Zupełnienaturalnieprzychodzitakimrodzicomjednoz najbardziejznienawidzonychprzezlatoroślpytań:Dlaczego nie dostałeś piątki?. Pracoholizm
i nadmierneskupienienaefektachbywateżformąucieczkiodproblemów,z którymimłodyczłowiekniepotrafisobieporadzić(identyczniejest
z pracoholizmemdorosłych).Niewieluzdajesobiesprawę,żepracoholizmjestteżformąuzależnieniai generujew organizmieefektybiochemiczneporównywalnedotych,któretowarzyszą pozostałym uzależnieniom. Organizm

przyzwyczajonydoprodukcjiendorfini adrenalinydomagasięich,gdytylkozdarzymusiępracowaćmniej.
Comożenauczyciel,gdyodkryjew swojej
klasiepracoholika/perfekcjonistę?
Interwencjepedagogiczneniesąw tymprzypadkułatwe.Każdemuz nauczycielitowarzyszy
pewnie wtedy dysonans pomiędzy zadowoleniemz pracowitegouczniaa lękiemprzedkonsekwencjami nadmiernego skupiania się przez
podopiecznegonapracy.Ważnejest,byokazywaćaprobatęuczniomniezależnieodotrzymywanychprzeznichstopni.Doceniaćcechycharakteru,zwracaćuwagęnastarania,a nietylko
efektyichpracy.Jakkolwiekbanalnietobrzmi,
topomimosystemubezdusznychtestów,należy
stalepodkreślać,żeponadstopniei punktyważniejszajestrealnawiedzai umiejętnośćjejzastosowaniaw praktyce.Wartoteżbyćdlauczniów
modelemkonstruktywnychzachowań,podczas
lekcjizaplanowaćchoćbykilkaminutnazregenerowaniesił,zapraszaćdoswojegoświata,opowiadająco momentach,gdydbamyo swojezdrowiefizyczne,rozwijamyzainteresowaniai relacje z najbliższymi. Nie bez znaczenia jest
przyjrzeniesiętemu,jakakulturapracypanuje
w naszejklasie,czy–przykładowo−wykształciłsięw niejsztywnypodziałnasłabychi dobrychuczniówi brakujemiejscanawszystkie
odcienieklasowychszarości.Premiujmyróżnorodnośćpostaw,kreatywność,swobodnemyślenie.Nadewszystkojednakmonitorujmyswójpoziompracoholizmui perfekcjonizmu.Beztego
naszedziałaniai przekazybędątylkopustymi
frazesami.
Sabina Sadecka
– psycholog, wykładowca i doktorantka
w Wyższej Szkole Psychologii w Warszawie

Diagnostyka

Czy kartkówki odejdą
do lamusa?
„Interaktywny system zbierania i analizowania odpowiedzi” to wyrażenie
zniechęcające technologicznym żargonem. Pod tą mało atrakcyjną nazwą
kryje się jednak narzędzie, które bardzo ułatwia pracę zarówno uczniom,
jak i nauczycielom.

K

ażdyz nasz pewnościąniejednokrotniezastanawiałsię,jakszybkoi skutecznieprzeprowadzićpomiarumiejętnościi wiedzy
swoichpodopiecznych.Spontaniczneodpytywaniepozwoliodrazuuzyskaćinformacjeo poziomieopanowaniamateriału,niepoznamyjednak
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pełnegoobrazuumiejętnościgrupy.Z koleiprzygotowaniepomiarupisemnego(np.kartkówki)
danampełniejsząinformacjęo poziomiewiedzy
całegozespołu,jednaknieotrzymamyjejodrazu.
Cozrobić,kiedytainformacjajestnampotrzebna
natychmiast?Cowięcej,potrzebujemyjejzarówUczyć lepiej 3/2013

now odniesieniudokażdegoucznia,jaki docałejklasy?
Wbrewpozoromniejesttozadanieniewykonalne.Umożliwiąnamtowspomnianeinteraktywnesystemyzbieraniai analizowaniaodpowiedzi.W swojejpracywykorzystujędwaz nich

Diagnostyka
−zintegrowanyz tablicamiinteraktywnymisoftwareo nazwieSMARTResponse orazuruchamianąw urządzeniachz systememiOSaplikację
eClicker.Mimożeprzeznaczenieobuprogramów
jest podobne, znacznie różnią się między sobą
(m.in.możliwościamii wymaganiami),dzięki
czemuw warsztacienauczycielamogąstanowić
narzędziawzajemniesięuzupełniające.Chciałbymprzyjrzećsiębliżejpierwszemuz nich.

Czym jest SMART Response?
Toaplikacjazintegrowanaz oprogramowaniemNotebook,służącadoprzygotowaniatestówi sondażyorazprzeprowadzaniaichpodczaszajęć.Jejnarzędziapozwalajądodatkowo
tworzyćlistyklas,analizowaćwyniki,sporządzaći przechowywaćraportyz przeprowadzonychpomiarów.
Interaktywnesystemyzbieraniai analizowaniaodpowiedziSMARTtrudnouznaćzanowość.
Odkilkulatdostępnesązestawyzłożonez odbiornika i kompletu nadajników (wyposażonych
w ekran LCD pilotów). Pracują one w oparciu
o łącznośćradiowąi zapewniająużytkownikom
bezprzewodowepołączeniew zasięgukilkudziesięciumetrów.Sprawdzająsięzatemnietylko
w typowychnieosieciowanychizbachlekcyjnych,
aletakżew większychsalachwykładowychczy
kinowych.Uczniowie(słuchacze)odczytująpytaniaz tablicyinteraktywneji odpowiadająnanie,
naciskającnaodpowiednieprzyciskipilota,a wyświetlaczumożliwiaodebranieinformacjizwrotnych.Systemytez pewnościąniewdarłysięprzebojemdopolskichszkółi uczelni.Owszem,niejednokrotnie widziałem je w użyciu, ale trudno
stwierdzić,bystałysięnarzędziemnacodzień
wykorzystywanym przez nauczycieli i wykładowców.
Wprowadzaneaktualnienaryneknajnowsze
wersje wspomnianych systemów dają jednak
szerszemożliwościichwykorzystania.Zmiany
polegająprzedewszystkimnaograniczeniuhardware’u i umożliwieniuudzielaniaodpowiedziza
pomocądowolnegourządzeniaobsługującegoInternet.Jesttorozwiązanieniezwyklewygodne
(ponieważuczniowierozwiązujątestyzapomocą
swoich prywatnych urządzeń mobilnych, np.
smartfonów, tabletów, laptopów) a zarazem
atrakcyjnezewzględówekonomicznych,gdyżzakupprzezszkołęzestawunadajnikówstajesię
zbędny.

Przygotowanie pomiaru
DziękiprogramowiSMARTResponse możemy
przygotowywaćankietyi tworzyćtestyzłożone
z zadańwielokrotnegowyboru(z jednymlubkilkomawerstraktorami)lubzadańprawda-fałsz.
Dziękikreatorowiichopracowywaniejestniezwyklełatwei zajmujemniejczasuniżzapisanie
tegosamegosprawdzianuw edytorzetekstu.Programsamsugerujewykonaniekolejnychkroków:
otwarcietestu,wybraniejegotypu,wpisaniepolecenia,wypełnienieokienopcjiodpowiedzi,a następniewybórwerstraktorów.Możliwejesttakże
przypisanie konkretnemu zadaniu określonej
wartościpunktowejorazdodaniekomentarza,

którypojawisięw momencie,w którymuczeń
udzielibłędnejodpowiedzi(możetobyćnaprzykładsugestiawyszukaniahasław encyklopedii,
prośbao przeczytaniekonkretnychstronw podręcznikulubnotatkiz lekcji).Posługującysiętą
aplikacjąnauczycieljestw stanieprzygotować
wiązkęzadańw trakciezajęć,a cozatymidzie
spontaniczniezadawaćpytania,dziękiktórym
nietylkourozmaicitoklekcji,aletakżenabieżącobędziemonitorowałpoziomwiedzyi umiejętnościswoichuczniów.
Przygotowującpomiarw domu,możnaurozmaicićtestelementamigraficznymilubinnymi
treściamimultimedialnymi.W trakciedłuższych
prezentacji,kiedypopewnymczasiespadakoncentracjaodbiorców,niezwykleprzydatnajest
możliwośćpołączeniaslajdówtypowoinformacyjnychzeslajdamizawierającymipytaniadotycząceprezentowanegomateriału.Jeżeliprzyjmiemy,żepowyświetleniukilkustroninformacyjnych pojawią się trzy pytania dotyczące ich
treści,jesteśmyw stanieutrzymaćwysokipoziom koncentracji odbiorców, a jednocześnie
zmusić ich do wysiłku przypominania sobie
przedchwiląprzyswojonychinformacji.Nikogo
chybanietrzebaprzekonywać,żeefektywność
takprzeprowadzonychzajęćbędzieo wielewiększaniżw przypadkutradycyjnegowykorzystaniametodpodawczych.

Testowanie
Abyprzeprowadzićpomiarz wykorzystaniem
programuSMARTResponse VE,opróczsamejinteresującejnasaplikacji,musimybyćwyposażeni
w tablicęinteraktywną,komputerz zainstalowanymprogramemNotebook orazwydajną(umożliwiającąpłynnytransferz urządzeńkilkudziesięciuklientów)siećWi-Fi.Pozatymkażdyuczestniksesjipowinienmiećurządzenieumożliwiające
połączeniez Internetem.Przygotowanyprzezprowadzącegotestzostajewysłanynazewnętrzny
serwer,systemgenerujei wyświetlaadresID,któryuczestnicywpisująw oknaswoichprzeglądarek.Poddanitestowaniuuczniowie,wykorzystującbezprzewodowąsiećWi-Fi,łącząsięz Internetemi podpodanymadresemznajdujączekające
nanichpytania.Terazmogązabraćsiędopracy.
Kilkamiesięcytemupoprosiłemswoichgimnazjalistów,bywypowiedzielisięnatematopisanegowyżejsposobusprawdzaniawiedzy.Przyznam, że poziom uczniowskiego entuzjazmu
mniezaskoczył,a komentarzenastolatkówupewniłymnie,żedostrzegająoninajistotniejszezaletywykorzystanegoprzezemnieoprogramowania.Otofragmentykilkuopinii:
•Wolę taką formę sprawdzania wiedzy zamiast zwykłej kartkówki na papierze, ponieważ czuję się bezpieczniej. Żeby coś zmienić,
wystarczy jedno kliknięcie. (BartłomiejJadach,
IIIeGNT)
•Od razu po udzieleniu na pytanie błędnej odpowiedzi wiemy, co zrobiliśmy źle. Po każdym
zadaniu możemy porównać swoje wyniki ze
średnimi wynikami klasy. Widzimy je przedstawione na wykresach. (Łukasz Czaplicki,
IIIeGNT)
Uczyć lepiej 3/2013

•Wykonując zadania, jesteśmy w swoim żywiole. Nie ma strachu, który zazwyczaj wyczuwamy po słowach: „Wyciągnijcie karteczki”.
(DawidMaćkowiak,IIIeGNT)
Jak widać, są to odpowiednie metody, by
wzmacniać pozytywny stosunek uczniów do
szkołyi ichwewnętrznąmotywacjędonauki.

Analiza i archiwizowanie wyników
Przygotowaniepomiaruwynikównauczania
w oparciuo opisywanąaplikację,mimożenarzucanampewneograniczeniadotyczącetypówzadań,z pewnościąwnosidoszkołynowąjakość.
Jednymz najistotniejszychprofitównauczyciela
jestotrzymywanienatychmiastowychinformacjio wiedzy,umiejętnościachi postępachjegopodopiecznych.Opisywanyprzezemniesystemjuż
w trakciewykonywaniazadańinformuje,jak
przebiegapracauczniów.Podczaspomiaruna
bieżącomonitorujeichpostępyi upływczasu.Po
zakończeniusesjiprogramautomatycznieprzygotowujesprawozdaniaw formiegraficznychzestawień.Dziękiwykresomsłupkowymbądźkołowymdowiadujemysię,jakibyłpoziomłatwości poszczególnych zadań, jakich odpowiedzi
udzielalitestowaniuczniowie,a cozatymidzie
odrękimamybardzoistotneinformacjedotyczącetego,któreumiejętnościzostałyprzeznichopanowanew zadowalającymstopniu,a conależy
jeszczekształcić.Wspomnianewykresyumożliwiąnamtakżezaprezentowaniewynikówpomiaruprzedklasą,radąpedagogicznączyrodzicami.Przygotowującsiędospotkaniamożemy
wydrukowaćkopiepytańczyprezentowanych
przeznaszestawieńi rozdaćjesłuchaczom.
OdpowiedniefunkcjeSMARTResponse’a umożliwiają uporządkowanie wyników poszczególnychsesji,zapisanieichi archiwizacjęw zintegrowanymz nimdzienniku.Programpozwala
w okamgnieniuwygenerowaćraportyzawierająceocenyz całegointeresującegonasokresu,co
z kolei umożliwia analizę postępów każdego
z członkówprowadzonegoprzeznaszespołu.

Podsumujmy
Oczywiście,opisywaneprzezemnierozwiązaniemaswojeograniczeniai z pewnościąniepowinnostanowićjedynegonarzędziadoprzeprowadzaniapomiarówwynikównauczania.Zdaję
sobiez tegosprawętakjakkażdypolonistaodpowiedzialnyzakształcenieumiejętnościkonstruowaniadłuższychwypowiedziustnychi pisemnych.Mamjednaknadzieję,żeznajdzieonoswe
zastosowanie we współczesnym szkolnictwie.
Wartoz niegoskorzystać,ponieważwzbogaca
warsztatnauczycieli,pozwalaurozmaicićtokzajęći motywujeuczniówdopracy.Wystarczyzrozumieć,żetoniepanaceum,aleskutecznelekarstwonaniektóredolegliwości,orazpamiętać,by
−jaktobywaz farmaceutykami−stosowaćje
rozsądniei unikaćprzedawkowania.
Grzegorz Piątas
– doradca metodyczny ds. nauczania języka polskiego;
nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum
w Nowym Tomyślu

13

Diagnostyka
Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Refleksje po roku
doświadczeń
Nową koncepcję pozytywnie oceniło 22% osób badanych w województwie
podlaskim. Najistotniejsze problemy zgłaszane przez nauczycieli gimnazjów
dotyczyły trudności związanych z diagnozowaniem uczniów. Warto
skonfrontować opinie innych z własnymi doświadczeniami.

Z

amiany,dotyczącezakresuudzielaniai organizacjipomocypsychologiczno-pedagogicznej,zostałyokreślonew sześciuRozporządzeniachMinistraEdukacjiNarodowejz 17
listopada2010roku.W pierwszejkolejnościzaczętojewprowadzaćw gimnazjach.Dlatego
właśniedonauczycielitychszkółkonsultanci
z OśrodkaDoskonaleniaNauczycieliw Łomży
skierowaliankietę,którejcelembyłopoznanie
ocenyrealizacjizadańw niniejszymzakresie.
Ankietaskładałasięz dwuczęści.CzęśćA dotyczyładanychliczbowychnatematuczniów
zespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymi–wypełnianabyłaprzezdyrektoraszkoły.CzęśćB
anonimowowypełnialinauczyciele.Koncepcja
tejczęściankietyodpowiadałachronologiidziałań,czyliopracowaniudiagnozyucznia,planowaniudziałań,ichrealizacjiorazewaluacji.
Badaniaprowadzonow czerwcu2012roku,
wśródnauczycielii dyrektorówsiedmiugimnazjówwojewództwapodlaskiego.W sumieuzyskanoinformacjeod105nauczycielinatemat
2 156uczniów.
Mamnadzieję,żeprezentowanymateriałpozwolinauczycielomgimnazjówdokonaćporównaniawłasnychdoświadczeńz doświadczeniamiinnych,a tych,którzyrozpoczynająpracę
zgodniez nowąkoncepcją,uwrażliwinapotencjalneproblemyi przygotujedopodjęciakroków
zaradczych.

Najczęściej identyfikowane trudności
Pytaniepierwszeankiety(częściB)brzmiało: Które obszary opracowywania dokumentacji sprawiły Państwu najwięcej trudności?
Respondencimielidowyborukafeterięskładającąsięz ośmiuelementów.W oceniemogli
wykorzystać trójstopniową skalę, gdzie 1 –
oznaczałobraktrudności,2–dośćdużetrudności i 3 – określało zadanie bardzo trudne
w ichinterpretacji.
W opinii nauczycieli najwięcej trudności
sprawiłoprzeprowadzeniediagnozyuczniai zapisaniejejw dokumentacji–takzadeklarowałoaż56,2%respondentów.Wynikatoz faktu,że
sątodziałanianowe.Dochwiliobecnejtaką
funkcjępełniłyzapisyw opiniii orzeczeniu,którewydawałyporadnie.
Kolejnatrudnośćtookreśleniecelówdoosiągnięciaw zakresie,w którymuczeńwymaga
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pomocy.Z badańwynika,że42,3%osóbbiorącychudziałw badaniach,makłopotz określeniemcelu.Możnaprzypuszczać,żeproblemy
w tymzakresiebędągenerowałytrudnościna
etapieudzielaniapomocypsychologiczno-pedagogicznej.
Zupełnieinnakategoriatrudnościjestzwiązanaz określeniemdziałańwspierającychrodzicówucznia(takdeklaruje40%respondentów).Najnowszerozporządzeniajednoznacznieokreślająkoniecznośćplanowaniadziałań
skierowanychdorodziców.Dochwiliobecnej
wyglądałotobardzoróżnie,chociażnauczyciele mają świadomość, że bez wsparcia ze
strony rodziców ich działania są znacznie
mniejskuteczne,a czasamiwręczskazanena
niepowodzenie.
Pytaniedrugiesformułowanonastępująco:
Proszę określić trudności, które pojawiły się
lub ewentualnie mogą pojawić się w poszczególnych obszarach. W tymwypadkunauczyciele,identyfikującpojawiającesięlubmogące
pojawićsiętrudności,najczęściejwskazywali
obszarzwiązanyz umiejętnościąinterpretowaniainformacjizawartychw opiniiluborzeczeniu(60%ankietowanych).W ichocenieopiniesązbytogólne,niejednoznaczne,lakoniczne,podawanew formieskrótowej.Sąrównież
pisanejęzykiemzbytspecjalistycznym,trudnymdointerpretacji.
Kolejnymobszarem,którymożegenerować
trudności,sądziałaniazwiązanez tworzeniem
diagnozyuczniai zapisaniemjejw dokumentacji (tak uważa 43,8% odpowiadających). Nauczycieleprzyznają,żetworzeniediagnozyi zapisw dokumentacjitozadanietrudne,m.in.
dlatego,żeniemawzorcówtworzeniategorodzajudokumentu.Wartozaznaczyć,żeobiektywnai oczywistatrudnośćjestzwiązanaz koniecznościąsformułowaniadiagnozyw stosunku do ucznia, który rozpoczyna naukę na
nowymetapieedukacji.
Respondencipotwierdzają,żemająkłopoty
z określeniemdziałańwspierającychrodziców
ucznia (takiej odpowiedzi udzieliło 43,8% respondentów).Nauczycieleuważają,żeszkoła
nie ma możliwości nakłonienia rodziców do
współpracy,brakujeteżmożliwościkontrolidotyczącej,czyi jakrodzicerealizująichzalecenia.
Innąkategoriąproblemujestpoczuciebraku
Uczyć lepiej 3/2013

kompetencji(nie wiem, co mógłbym/mogłabym
zaproponować rodzicom).
Pytanietrzecie–Jakiego rodzaju trudności,
pojawiły się w Państwa szkole, na etapie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
miałocharakterpółotwarty,a kafeterięodpowiedzistworzonow oparciuo informacjezbieranew czasiespotkańz nauczycielami.
Trudnościidentyfikowaneprzeznauczycieli
związanesąprzedewszystkimz problemami
organizacyjnymi:zbytdużaliczebnośćklas(tak
uważa46,7%ankietowanychosób),liczneobowiązki,któreniepozwalająnarzetelnąpracę
z uczniamizespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymi(43,8%odpowiadających).Niecoinna
kategoriaproblemówtobrakspecjalistów(socjoterapeuta,terapeuta,logopedaitp.),którzy
moglibywesprzećichw procesieedukacji(to
zdanie42,9%respondentów).
Innetrudności,wskazaneprzeznauczycieli
to:
•zbytdużaliczbauczniówobjętychpomocą
psychologiczno-pedagogiczną,
•niechęćuczniówdoskorzystaniaz pomocy,
•brakdodatkowychgodzinnapracęz uczniamizeSPE,
•niechęćrodzicówdowspółpracy,
•uczniowiei rodziceczęstotraktująopinięporadnijakodokumentzwalniającyz obowiązkunauki,coskuteczniezakłócarealizacjępomocypsychologiczno-pedagogicznej.
Kolejnepytanie–Jakiego rodzaju trudności
pojawiły się na etapie ewaluacji działań podejmowanych w ramach organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej?–dotyczyłopodsumowaniai ocenyrocznejpracy.
Respondenci,korzystającz listyokreślonejprzez
autorów ankiety, najczęściej wskazywali na
brakczasunarzetelnąocenępodjętychdziałań
(takuważa34,3%osóbbadanych)orazbraknarzędziewaluacji(28,6%wskazań).
Wymienialiteżsamiinnetrudności,którepojawiłysięw procesieewaluacji,a niezostały
ujętew kafeterii.Wśródnichznalazłysię:
•nierzetelnośćosóbpracującychw zespole,
•niedoskonałość,
•narzędziewaluacji,
•uczestniczeniew pracyzbytwieluzespołów.
Stosunkowoniewielejestodpowiedziokreślającychtrudnościzwiązanez procesemewaluacji.Z rozmówz nauczycielamiwynika,żeproblemy tego rodzaju pojawiają się, ale proces
ewaluacji–pomimoobowiązkujegoprzeprowadzenia–niezostałnależyciewykonany.Są
toczęstojedyniebardzoogólnikowe,intuicyjne
podsumowania.

Diagnostyka
Formąpodsumowaniaocenyrealizacjizadańzwiązanychz organizacjąi udzielaniem
pomocypsychologiczno-pedagogicznejbyłokolejnepytaniedotyczącetego–Jak ocenia Pani/Pan koncepcję organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określoną w Rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2010 r.?Nową
koncepcjępomocynegatywnieoceniło77,1%
osóbbadanych.Nauczycielekrytykujązbytdużąliczbęwymaganychdokumentów,cojest–
ich zdaniem – niepotrzebne i bardzo czasochłonne. Kolejnym mankamentem jest brak
specjalistów,którzywspieralibypracęnauczycieli.Koncepcjęzmianoceniłopozytywniejedynie21,9%respondentów.
Ostatniepytaniedawałoszansęzasugerowaniazmian,jakiemożnabyłobywprowadzić,abyusunąćmankamentynowejkoncepcjipomocypsychologiczno-pedagogicznej–Co
zmieniłabyPani/Panw tejkoncepcji?Cooczywiste,nauczycielesugerujązmniejszenieliczbyproceduri dokumentacji.Interesująceuwagidotyczyłyzmianorganizacyjnych,jakiemogłyby być wprowadzone w szkołach:
ograniczenieliczbyucznióww klasie,poprawafinansów,proporcjonalnerozmieszczenie
uczniówzeSPEw zespołachklasowych,wprowadzenieobowiązkuprzekazywaniakartna
następnyetapedukacji,wprowadzenieobowiązkuuczęszczanianazajęciadodatkowe,
nauczyciele powinni mieć prawo skreślenia
ucznia,którynieuczęszczanazajęcia.

Podsumowanie i wnioski
Najistotniejszeproblemyzgłaszaneprzeznauczycielidotyczyłytrudnościzwiązanychz diagnozowaniemuczniów.Diagnoza–wieloaspektowa,pogłębiona–jestnowymzadaniemdla
nauczycielii oczywiściewymagaopanowania
nowychumiejętności.Opracowaniejej,z powodubrakutychżeumiejętności,aleteżnoweramydokumentacji(Karta indywidualnych potrzeb ucznia czy Indywidualny program edu-

kacyjno – terapeutyczny)sprawiają,żejestto
wyjątkowoczasochłonnei trudnezadanie.Możnajedyniemiećnadzieję,żekolejnelatazdobywanychdoświadczeńi sukcesywniedoskonalonychumiejętnościusprawniątenproces.
Kolejnym obszarem, który został poddany
ocenie,byłprocesrealizacjipomocypsychologiczno-pedagogicznej.W tymwypadkunauczycieleniezgłaszalitrudności.Możnazatemwnioskować,żesąoniprzygotowaniodstronymetodycznej do pracy z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Ich kompetencje
i umiejętnościpedagogicznesąwystarczające.
Jedynyproblempojawiasięw kontekściewspółpracyz rodzicami.Odwielulatprowadzonesą
różnegorodzajudziałania,którychcelemjest
poprawarelacjinauczyciele–rodzice.Nadaljednak – potwierdzają to wyniki ewaluacji zewnętrznej–jesttoobszar,którywymagadoskonalenia.Byćmożewartoteżzmienićpodejścienauczycielidorodziców.Chybaciągległos
rodzicówniejestnależycietraktowanyprzez
władzewieluszkół,dlategoniewypracowano
systemuwspółpracyz nimi.
Bezwątpieniaproblemstanowicałyproces
ewaluacji–nietylkow odniesieniudoobszaru
pomocypsychologiczno-pedagogicznej.Dostrzegajątonauczyciele.Procesewaluacjiwewnętrznejniezostałdokońcaopanowanyi w natłoku
innychobowiązkówciąglepoświęcasięmuzbyt
małoczasu.Jednakzainteresowanieróżnymi
formamidoskonaleniaz tegozakresubudzinadzieję,żestantenulegniewkrótcepoprawie.
Kolejnymzagadnieniem–pozaidentyfikacjątychobszarów,którenauczycielomsprawiająnajwięcejtrudności–byłoposzukiwanieprzyczyntakiegostanurzeczy.Respondenciuznali,żeistotnąprzyczynąsąniewłaściwie
rozwiązanesprawyformalne,organizacyjne.
Ustawodawcapowinienzadbaćo ograniczenie
liczebnościklas,cow dobieproblemówdemograficznychwydajesiędobrymrozwiązaniem.
Jednocześnie powinny być zabezpieczone fi-

nansenadodatkowezajęciaz uczniamizespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymi.Ponadto
wartobyłobyprzeznaczyćpewnąpulępieniędzynatakieformydokształcanianauczycieli,
którebędąsłużyłypracyz tymiuczniami.
Ostatnimelementemnaszychanalizjestrefleksjanadmożliwymidziałaniamizaradczymi, które warto podjąć. Określiliśmy obszar
trudności,zidentyfikowaliśmyprawdopodobne
przyczynytychtrudności–natymetapieistotnejestposzukiwanierozwiązań,którepomogą
zniwelowaćpojawiającesięproblemy.Niewiele
–z punktuwidzenianauczycieli–możnazrobić
w zakresiedokonaniazmianorganizacyjnych
w systemieoświaty.Naszymzdaniem,warto
jednako tymmówići pisać.Z koleiwielemożnazrobićw celupodniesieniakompetencjinauczycieli–szczególnietychzwiązanychz diagnozowaniem uczniów i ewaluacją działań
związanychz pomocąpsychologiczno-pedagogiczną. W tym wypadku należałoby zwrócić
uwagęnawłaściwyproceswspieraniaw ramachnadzorupedagogicznego.Podobnyobszar
działańtoodpowiedniapolitykakadrowa,troskao to,abyw szkolepojawilisięspecjaliści
z różnychdziedzin–zależnieodzidentyfikowanychpotrzeb.I nakoniec,alesątobezwątpienianajcenniejszedziałania,należyułatwićnauczycielommożliwość inwestowaniawewłasny rozwój. Nauczyciele są grupą, która
nieustanniesiędoskonali.Zwyklerobiątoza
własnepieniądzei w prywatnymczasie.Być
możewartorozważyćmożliwośćpołączenia
zasadawansuzawodowegoz doskonaleniem,
przeznaczającnatododatkowefundusze.Bez
wątpieniapoprawiejakościedukacjinajlepiej
służykompetentnynauczyciel.
dr Jolanta Boryszewska
−adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
konsultant do spraw pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wsparcie edukacyjne
– jak je badać?
Spektrum uczniów, którzy powinni otrzymywać pomoc, jest szerokie.
Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego to narzędzie pozwalające ustalić
faktyczne oczekiwania podopiecznych na podstawie ich wypowiedzi.

W

szyscy,zwłaszczaw trudnychmomentachżycia,potrzebujemypomocy,podtrzymanianaduchu,dobrejrady,życzliwościlubpoprostumiłości.Natymwłaśnie
może polegać potoczne rozumienie pojęcia

„wsparcie”,któreznajdujerównieżodzwierciedleniew ujęciachspecjalistycznychtegofenomenu. W literaturze naukowej rzeczownik
„wsparcie”pojawiasięczęstoz przymiotnikami„społeczne”i „edukacyjne”.
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Ważnymaspektemdlawsparcia,niezależnie
odtego,czyrozumianegopotocznie,czyteżspecjalistycznie,jesttzw.sytuacjakryzysowa lub
krytyczna,czylispecyficzne,traumatyczneokoliczności,zdarzeniażyciowelubdoświadczenia,
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Diagnostyka
którezaistniaływ życiuczłowieka,powodujące,
żeoczekujeonpomocyw poradzeniusobiez nią.
Niepowodzeniaszkolneucznia,będącenp.skutkiemtrudnościw uczeniusię,prowadządotakiejsytuacji.Wśródinnychzjawiskmożnawymienić:niepełnosprawność,chorobę,nieprzystosowaniespołeczne,biedęi bezrobocie.Dlatego
wsparciemzajmująsięnietylkopedagodzy,pedagodzyspecjalnii psycholodzy,alei socjolodzy,
ekonomiściorazspecjaliściz zakresunaukmedycznych.

Czym jest „wsparcie społeczne”?
W językupolskim„wsparcie”oznaczapomoc
udzielanąkomuś,zwłaszczamaterialną,zapomogę,zasiłekczyteżwspieraniemoralne.Jest
onoczymśpowszechnieoczekiwanymprzez
społeczeństwo.1 Dotyczydziałańpomocowych
prowadzonych przez człowieka w otoczeniu
mającymcechyzarównopodmiotowe(inniludzie),jaki przedmiotowe(materialne,techniczneaspektyrzeczywistości).
Psycholodzyutożsamiająwsparciezestrategiąradzeniasobiezestresemczyteżz procesemdynamicznymo charakterzeinterakcyjnym,w którymuczestnicządwapodmioty,tj.
dawca i biorca. W ujęciu psychologicznym
ważnejestteżwsparciespołeczne,emocjonalne,którepoleganaprzekazywaniudrugiejosobiedobrychemocji:miłości,przywiązania,nadziei,współczucia,otuchy,poczuciaprzynależnościi zaufania.2
W socjologiii pedagogicespołecznejspotykamysięzaśzewsparcieminstytucjonalnym,np.
udzielanym przez państwo poprzez politykę
społeczną.Potrzebatakiegowsparciawzrasta
wrazz pogłębiającymisięnierównościamispołecznymiorazzwiększającymsięryzykiemwykluczeniai marginalizacjipewnychjednostek
lubnawetcałychgrupspołecznych.3

Czym jest wsparcie edukacyjne?
Wywodzisięonoz teoriiwsparciaspołecznego,stanowiącjejspecyficznykontekst.Badając wsparcie edukacyjne, pedagog korzysta
z dwóchpodejść.Pierwszymz nichjestocena
pomocyinstytucjonalnejudzielanejuczniowi
zespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymiprzez
szkołę.Jesttopomocpsychologiczno-pedagogicznaorganizowanawewspółpracyzespecjalistycznąkadrą,przyużyciuspecjalnychprogramówi metoddostosowanychdoindywidualnych potrzeb ucznia. Spektrum uczniów,
którzypowinniotrzymywaćtakąpomoc,jest
szerokie, od niepełnosprawnych począwszy,
a namającychtrudnościw uczeniusię,zaburzeniazachowaniai emocjiskończywszy.4 Drugimz nichjestocenaprzezsamegouczniadziałańwspierającychjegoprocesuczeniasię,podejmowanych przez dawców pomocy
bezpośredniozwiązanychz jegoedukacją,tj.rodziców,nauczycielii innychucznióww klasie,
specjalistówz poradnipsychologiczno-pedagogicznej.W tymdrugimpodejściuwsparcieedukacyjneniemacharakteruinstytucjonalnego,
leczludzki.Narzędziemsłużącymbadaniutego
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zjawiskaw obrębiedrugiegonurtujestKwestionariuszWsparciaEdukacyjnego(KWE)mojegoautorstwa.

Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego
(KWE)*
Jesttonarzędziebadańadresowanedogimnazjalistów.Maonogłównienaceluokreślenie
tego,jakuczniowieoceniajądawcówwsparcia
w zakresieobdarzaniaichpozytywnymiemocjami,np.w obliczuniepowodzeniaorazw sferze konkretnych działań wspierających ich
w naucew domui szkole(w klasieszkolnej).

edukacyjnegomożesłużyćdopomiaruprzystosowaniauczniaw klasieszkolnej.5
W dodatkowejczęściKWEjestsześćtwierdzeń dotyczących wsparcia edukacyjnego
udzielanegoprzezspecjalistówz poradnipsychologiczno-pedagogicznej lub szkoły w ramachzajęćspecjalistycznych.Dotycząonetylkotychuczniów,którzyw nichuczestniczą.Badanyuczeńoceniaw tymprzypadkukorzyści
dla własnej psychiki, osiągnięć szkolnych
i uczeniasię,jakiewiążąsięz udziałemw takichzajęciach.
PrawdziwośćtreścitwierdzeńKWEw części zasadniczej i dodatkowej jest oceniana
przez ucznia na skali pięciostopniowej: 1 –
całkowicienieprawdziwe,2–raczejnieprawdziwe,3–częściowoprawdziwe,częściowo
nieprawdziwe,4–raczejprawdziwe,5–całkowicie prawdziwe. W związku z tym, że
wszystkiepozycjeKWEsąwyrażonepozytywnie,sposóbpunktowaniaodpowiedzijestjednolity.Imwiększaliczbapunktów,tymbardziejpozytywniebadanyoceniaotrzymywanewsparcieedukacyjne.

Znaczenie KWE

Autor: Anna Tomczak

KWEuwzględniateśrodowiskaspołeczne,którewydająsiękluczowedlaprocesuuczeniasię
i nauczania,tj.rodzinę(rodziców),szkołęi grupęrówieśniczą(nauczycieli,kolegówi koleżankiz klasyszkolnej)orazporadniępsychologiczno-pedagogiczną (specjalistów). Zasadnicza
częśćKWEzawiera24twierdzeniatworzące
trzyodrębnepodskale:wsparcieedukacyjneze
strony nauczycieli, rodziców oraz koleżanek
i kolegów z klasy szkolnej. Itemy dotyczące
wsparciazestronynauczycieliodwołująsiędo
ocenytakichpożądanychcechosobowościpedagogajak:życzliwość,pomocniczość,empatia,uczciwośći poczuciesprawiedliwości.Treść
pozycjiodwołującychsiędowsparciaotrzymywanegoodrodzicówkoncentrujesięnaaspektachświadczącycho ichpozytywnychpostawachwobecnaukiszkolnejdziecka.Wśródnich
możnawyróżnić:zachęcaniedzieckadoczytaniaksiążeki samodzielnegopisaniawypracowań,zainteresowanieosiągnięciamiszkolnymidziecka,dbałośćo bogatyksięgozbiórw domu, dodawanie dziecku otuchy w obliczu
niepowodzenia.Twierdzeniaoceniającewsparciepochodząceodrówieśnikówz klasyszkolnej
dotycząnegatywnychi pozytywnychemocji
żywionychprzezkoleżankii kolegóww związkuz osiągnięciamiszkolnymibadanegotakich
jaknp.zazdrość,radośćw przypadkuodniesieniaprzezniegosukcesui smutekw obliczujegoniepowodzenia.Wśródpozycjiodnoszących
siędowsparciarówieśniczegosątakżetakie,
które dotyczą koleżeńskiej pomocy w nauce
i akceptacjispołecznej.Tenwymiarwsparcia
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Niebędzietruizmempowiedzenie,żekażdy
uczeń,zarównozdolny,jaki mającykłopoty
z naukączyteżniepełnosprawny,potrzebuje
wsparcia.Poglądtakijestpowszechnygłównie
wśródspecjalistów.Mimoto,dokładniejszepoznanieoczekiwańucznióww tymzakresie,na
podstawieichopinii,a nienauczycieliczyteż
innychprofesjonalistów,jestwciążważnym
dla pedagoga zadaniem. Kwestionariusz
WsparciaEdukacyjnegoumożliwiajegorealizację.Niskiewynikiuzyskaneprzezuczniów
w KWE,któreświadcząo tym,żenieczująsię
oni wspierani w nauce w domu, szkole lub
w poradni,powinnystanowićsygnałdopodjęciadziałańprzezteśrodowiska,któresąkluczowedlaedukacjiw dobieponowoczesności.
Obecniepedagogikamusistawićczołowielu
ponadczasowymproblemomtakimjak:niepowodzeniaszkolne,niepełnosprawność,choroba,bieda,nieprzystosowaniespołeczne,wybitneuzdolnieniaucznia,cosprawia,żerośniepotrzebawsparciaedukacyjnego.
1

J. Kirenko, Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób
z niepełnosprawnością, Lublin 2002, s. 17.

2

W. Poznaniak, O różnych obliczach wsparcia emocjonalnego raz jeszcze, [w:] Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, red. J. Brzeziński, L. Cierpiałowska, Gdańsk 2008, s. 396-397.

3

K. Białobrzeska, S. Kawula, (red)., Człowiek w obliczu
wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Toruń 2006, s. 9-10.

4

I. Chrzanowska, Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Kraków 2009, s. 192.

5

P. Gindrich, Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu
się i zaburzeniami towarzyszącymi, Lublin 2011, s. 136.

*

Kopię KWE można otrzymać od autora, pisząc na adres:
piotrgindrich@lycos.com

dr hab. Piotr Gindrich
− pracownik naukowo-dydaktyczny
w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS w Lublinie; pedagog specjalny

Zarządzanie sobą i innymi

Trudne decyzje,
mądre wybory
Niezależnie od tego, na jakim etapie swojej drogi zawodowej jesteśmy,
musimy podejmować decyzje. Często rodzą się wątpliwości − zaufać
intuicji czy rozsądkowi i statystyce? A może istota problemu leży zupełnie
gdzie indziej?

W

łasnapraktykajakrównieżdoświadczeniaspecjalistówzajmującychsię
budowaniemmotywacjiorazprocesemdecyzyjnymskłoniłymniedowytypowaniakilkuprostychi podstawowychwskazówek,któremogąpomócw skutecznymi satysfakcjonującymdokonywaniuwyborów.

Myśl o tym, co się może udać i planuj,
jak to zrobić.
Skoncentrujsięnatym,copozwoliCiosiągnąćcel.Jeżeliskupiszsięnatym,coprowadzi
dosukcesu,wówczasłatwiejbędzieCizauważyć zasoby, które już masz, żeby rozpocząć
działanie.Dziękitejpostawiezyskujeszwsparciewewnątrzsiebie.PozwoliCitolepiejradzić
sobiezestresemorazposzerzyhoryzont–kiedyspotkasznaswojejdrodzeokazjei szanse,
chętniejz nichskorzystasz.
Wieleosób,przygotowującsiędodziałania,
pracującnadnowymmateriałemczyprojektem,skupiaswojąuwagęnatym,comożesię
nieudać.Bardziejlubmniejświadomieprzygotowująsobiedrogęwyjścia.Topostępowaniebardzoryzykownei negatywnew skutkachdlaplanowanegoprzedsięwzięcia,ponieważ składnia do wzmożonej krytyki
wewnętrznej, która z kolei obniża nastrój
i wzmacnia poczucie ograniczenia swoich
możliwości.

Wybieraj większe dobro,
a nie mniejsze zło.
Zacznijodrozpoznania,cojużmaszi czego
terazpotrzebujesznajbardziej.Chceszzdobyć
dodatkoweuprawnieniazawodowe,znaleźć
nową strategię pracy z „trudnym” wychowawczouczniem,zarabiaćwięcejpieniędzy,
znaleźćtakiezajęcie,w którymwykorzystasz
swojekwalifikacje?Myślo tym,jaknajprościej
możesztoosiągnąć?Cojestdotegoniezbędne?Copowinieneśzrobićjużdzisiaj,żebywykonaćpierwszyruchw tymkierunku?Zrób
to!
Unikajmyśleniaw styluto nie był najlepszy pomysł, ale mogło być gorzej.ToCięw niczym nie posunie do przodu. Podobnie jak
przekonaniazeskrajniedrugiejstrony:będę
najlepszy albo rzucę to wszystko.Najczęściej
myślenieosadzonew polaryzacjiwszystko al-

bo nic prowadzidobezruchu.Obatypymyśleniaodciągająuwagęodmiejsca,w któr ym
właśniejesteś,pomniejszająznaczenietego,
cojużosiągnąłeśi cojestw Twoimzasięgututaji teraz.

Podejmuj często mniej istotne decyzje
zamiast ważkich, ale rzadko.
Imcośjestmniejszei prostsze,łatwiejtym
kierować.Dotyczytorównieżpodejmowania
decyzji.Mniejszedecyzjeprzynosząmniejsze
efekty,aleteżmożnanimielastyczniejoperować,modyfikującdalszedziałania.Mniejsze,

Dylemat (rys. Iwona Wrzosowska)

aleczęstszeruchyw kierunku,któryCięinteresuje,przyniosąlepszeowoce.Dużorzadziej
udajenamsięcośosiągnąć,kiedycałanasza
energiaidziew przygotowaniesiędo„WielkiegoSkoku”.Obiedrogiprowadządotegosamego,alew pierwszejwersjimożnałatwiejporadzićsobiez ewentualnymkrytykiemwewnętrznym i być bardziej kreatywnym.
Poczucie wpływu na sytuację, możliwość
zmiany kierunku czy modyfikacji dalszych
działańdajewiększepoczuciebezpieczeństwa
i komfortu.

Otwórz się na nowe doświadczenia.
Traktujpodejmowaniedecyzjijakotwieranienowegorozdziałuw życiu,a niejakegzaminz wiedzy,któryzdarzasięoblać.Decyzja,
którajestpoczątkiem,i topoczątkiemnieznanego,pozwoliCizaspokoićciekawośći cieszyć
sięz odkryć.W tensposóbwciążmożeszsię
doskonalić. Zapewnia Ci to gotowość do
zmian.Przyjmijmyślenie:Decyduję się na coś,
żeby się tego nauczyć, żeby się dowiedzieć,
jak to jest.
Uczyć lepiej 3/2013

Szukaj informacji zwrotnych.
Traktujopinieotoczenianatematefektów
Twoichdziałańjakowskazówkipomagające
Cirobićto,czymsięzajmujesz,jeszczelepiej.
W tensposóbzyskaszwielusprzymierzeńców
na swojej drodze do mistrzostwa. Jeżeli nie
maszosób,odktór ychdostajeszinformacje
zwrotne(cowydajesięmałoprawdopodobne),
poszukajsobiekogośtakiego.Poprośo opinie
znajomych,podzielsięz nimiswoimipomysłami.Starajsięniemówićo nichkrytycznie,
bowtedypolaryzujeszrozmówcę,musionzacząćbronićTwojegopomysłu,zapewniać,że
napewnojestw porządku,będziesięteżwystrzegałkrytycznychopinii.Poprostuprzedstawkroki,którezamierzaszpodjąć,i poproś
o zdanie,zapytajo wrażenia.Szukajosób,któresąneutralnealboTobieprzychylne.Koleżanka,o którejwiesz,żecieszysię,kiedyCisięnie
udaje,niebędziedlanajlepszymźródłeminformacji.Jeślimaszdostępdoosób,któreuznajeszzaautor ytety,niewahajsięskorzystać
z ichopinii.Powiedzteżo swoichplanachkomuśspozabranży,nierzadkotrafisznacelne
uwagi,świeżespojrzenielubzupełnienowatorskipunktwidzenia.
Podsumowując ten krótki i uproszczony
przewodnikpodejmowaniadecyzji,myślęo jegochybanajważniejszymprzesłaniu–kieruj
swojąuwagęnato,comożesięudać.Myśl
o mniejszych krokach i zacznij to robić już
dziś.Doceniajkażdenajmniejszedziałanie,bo
z tychwszystkichcegiełekbudujeszmost,którymchceszdojśćdocelu.Niecodziennedziałania,twórczepodejściedozadańi ambitnecelenapewnoskonfrontująCiebiezeschematami, poza które powinieneś wyjść, żeby
osiągnąć to, co chcesz. Wytyczanie nowej
ścieżkijestpasjonujące,aleteżwymagapracy
i wytrwałości.Jeśliceli drogadoniegomają
dlaCiebiesens,niezrażajsiętrudnościami.Dobramotywacjai spełnienieprzychodząrazem
z kolejnymiosiągnięciami,z każdymnastępnymkamieniemmilowym.Szerokiejdrogi!
Grzegorz Zieliński
– psychoterapeuta; zajmuje się terapią
indywidualną, warsztatami rozwojowymi,
coachingiem metodą psychologii procesu.
Prowadzi Dwuletnie Studium Psychoterapii
Metodą Psychologii Procesu we Wrocławiu.
Pracuje w ośrodku psychoterapii, coachingu
i szkoleń Poza Centrum w Warszawie.
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Zarządzanie sobą i innymi
Rola i zadania szkolnego organizatora rozwoju edukacji

SORE w twojej szkole
Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt związany z kompleksowym
wspomaganiem szkół. Osoby koordynujące działania mające na celu
poprawę jakości pracy będą łączyły kompetencje doradcy, trenera, coacha.

M

odernizacjasystemuoświatyzapoczątkow an a zmian am i pods taw
programowychzataczacorazszerszekręgi.Dotykajużnietylkosamejistoty
nauczania,aleobejmujerównieżtych,którzy to nau czan ie prow ad zą i ins tyt uc ji,
w któr ych jest ono prow ad zon e. Proj ekt
syst em ow y Ośrodka Rozw oj u Edukac ji
w Wars zaw ie na lat a 2013-2015 zak ład a
przep row ad zen ie pil ot aż u now ej form y
wspieraniaszkółukier unkowanejnapodnoszeniajakościpracyorazdoskonalenie
zawodowenauczycieli.
Formułowaniecelówi ichrealizacjaw ramachrocznychplanówwspomaganiaszkołytoprogramdziałań,któr ymabyćwdrażanydopraktykiorganizacyjnejszkoły.Skutecznośćnowegopodejściabędziewynikała
z włączeniadodziałańrozwojowychcałej
społeczności szkolnej, zdiagnozowanych
problemów,skonstruowania„nawymiar”
ofertyi jejrealizacji.Planujesiępowołanie
osoby,któraprzygotowanadorolikoordynatora,trenera,coacha,doradcy,kompetentniei skuteczniebędziewspomagałaszkołę
w działaniachukierunkowanychnadoskonaleniezdiagnozowanychproblemów.Zadaniatepowierzonemająbyćszkolnemuorganizatorowirozwojuedukacji(SORE).Będzie to specjalista zewnętrzny, ale
bezpośrednio współpracujący ze szkołą
w ramachrealizowanegow powiecieprojektuwdrożeniowegow ramachPOKLDziałanie3.5Kompleksowewspomaganierozwojuszkółlubpozatymprojektemnapodstawie zawartego porozumienia np.
z OśrodkiemDoskonaleniaw Poznaniu,dysponującymprzygotowanądotegozadania
kadrą.Pouruchomieniuprojektuw powiecie(lubzawarciuporozumienia)SOREnawiążekontaktzeszkołą,podejmiewspółpracęz dyrektoremi radąpedagogicznąw celu
przeprowadzeniudiagnozyi konstruowaniu
rocznego planu wspomagania, pomoże
w kolejnych etapach jego realizacji oraz
w ocenieefektówprowadzonychdziałań.
Szczegółowezadaniaszkolnegoorganizatorarozwojuedukacji(SORE)polegająna
pomocyw zakresie:
•zdiagnozowaniapotrzebszkoły;
•form uł ow an ia cel ów wyn ikaj ąc ych ze
zdiag noz ow an ych pot rzeb i okreś len ia
obszar urozwoju(współpracaSOREz radąpedagogiczną);
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•przygotowaniarocznegoplanuwspomagan ia, ściś le odp ow iad aj ąc eg o pot rzebomszkołyi zbudowanegonapodstawie
jednejz ofertdoskonalenia(przeprowadzeniewarsztatudiagnostyczno-rozwojowego);
•obieguinformacji(stałykontaktz osobamizaangażowanymiw realizacjęRPW);
•poz ys kan ia zew nętrzn ych eksp ert ów
(jeślizaistniejetakapotrzeba);
•org an iz ow an ia zap lan ow an ych form
wspomagania(wewspółpracyz radąpedagogiczną);
•mot yw ow an ianau czyc iel idokształc eniaw miejscupracyindywidualnielub
w grup ie (dos tarc zan ie odp ow iedn iej
ofertyszkoleń);
•wdrażanianowonabytychumiejętności
i wypracowanychprocedur(np.prowadzeniekonsultacji);
•monitorowaniarealizacjirocznegoplanu
wspomagania(reagowanienapojawiającesiętrudności);
•dok um ent ow an ia dział ań (zgodn ie
z wym og am iokreś lon ym iw dan ympowiec ie);
•przep row ad zen ia wśród prac own ików
ankietz przebieguwspomagania;
•przygotowaniasprawozdaniaz realizacjirocznegoplanuwspomagania;
•przedstawieniasprawozdaniadyrektorowiszkołyorazradziepedagogicznej;
•pods um ow an ia podj ęt ych dział ań
(współpracaz radąpedagogicznąnadrekomendacjamidopracyszkoływ kolejnymroku).
Jakąrolęw omawianymsystemieprzemianodgrywaćbędziedyrektorszkołyoraz
nau czyc iel e? W oprac ow an iach proj ekt u
(źródło:ORENowysystemkompleksowego
wspomaganiapracyszkoły)podkreślasię
rol ę dyrekt or a jako inic jat or a wszelk ich
dział ańw szkol e.Przytymkażd or az ow o
dyrektorsammapodejmowaćdecyzjęco
do form y wspom ag an ia oraz okreś lić,
w któr ychobszarachpracyszkołypowinnykoncentrowaćsiędziałaniawspierającew danymroku.Systemwsparciaszkół
łączysiętakżez sieciąwsparciai współprac y umożl iw iaj ąc ą dyrekt orow i udział
w lokalnymfor umwymianydoświadczeń
i korzystaniez aktualnejinformacjipedagogicznej.

Uczyć lepiej 3/2013

Zwracasiętakżeuwagęnakorzyścipłynąc e z wprow ad zen ia now eg o syst em u
wsparcia,zarównow bieżącymorganizowan iuprac yszkoł y,jaki przyg ot ow an iu
siędozmianw systemieoświaty.Zazaletę
projektowanegoi badanegow postacipilotaż u syst em u uznaj e się proj ekt ow an ie
działańdoskonalącychnapodstawiediagnozypotrzebszkoły.
Z proj ekt ow an ych zmian wyn ikaj ą korzyścitakżedlauczniów.Rzetelnadiagnozai pomocpedagogiczno-psychologiczna,
lepszaorganizacjapracyszkoływ zakresie
dostosowaniawymagańdlauczniówo specjalnychpotrzebachedukacyjnych,poprawaofertydydaktyczno-wychowawczej−
mog ąokaz aćsięgwar anc jąpodn ies ien ia
wyn ikównau czan iaw konk retn ejszkol e
otoczonejkompleksowymwsparciem.
Nowepodejściedorozwojuszkółnapodstawieprowadzonegojużpilotażuw pełni
zafunkcjonujeod2016roku.Obecnyokres
pozwolinasprawdzeniejegoefektywności,
dopracowanieszczegółów,przygotowanie
kadrySORE,doświadczeniezmianyw systemiedoskonaleniazawodowegonauczycieli.Przymierzającsiędotejzmiany,wartowięcprzekonaćsię,jakiedajeonamożliw oś ci. Na ile dzięk i tak iej form ie
wspomaganiamożliwejestzaktywizowaniedział ańpod ejm ow an ychprzezszkoł ę
i nauczycielinarzeczwłasnegorozwoju,
a cozatymidzieefektywniejszegoprzygotowaniadziecii młodzieżydotego,coich
czekazamuramiszkoły.Ważnejesttylko,
abyzdecydowaćsięnaskorzystaniez pomoc y szkoln ych org an iz at orów rozw oj u
edukacji,zarównow ramachprzyjętychdo
rea liz ac ji proj ekt ów pow iat ow ych, jak
i bezp oś redn ichporoz um ień,np.z Ośrodkiem Dos kon al en ia Nau czyc iel i w Poz naniu.
W opracowaniu wykorzystano materiały szko le nio we i in for ma cyj ne dla szkol nych or ga ni za to rów roz wo ju edu ka cji:
Szkoła jako organizacja ucząca się – rola
ze wnętrz ne go wspar cia, opis pro jek tu:
„Systemdoskonalenianauczycieliopartyna
ogólnodostępnymkompleksowymwspomaganiuszkół”(www.ore.edu.pl).
Stefania Misiarek
– wicedyrektor ODN w Poznaniu
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