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Kompetencja kluczowa na nowe czasy

Stymulatory
kreatywności

Potencjał twórczy rozwija się swobodnie wtedy, gdy zawiesimy lęki,
samokrytycyzm, pozwolimy sobie na zabawę, eksperymenty i błędy. Kiedy
poczujemy, że możemy i chcemy.

Dominika Cieślikowska
psycholożka i edukatorka
z wieloletnim doświadczeniem projektowania
kreatywnych procesów rozwoju
kompetencji na poziomie jednostek, grup i organizacji;
prowadzi zajęcia z kluczowych elementów kreatywności
i przygotowywania warunków
do optymalnego rozwoju tej kompetencji

Przypomnij sobie wakacje. Dwa miesiące intensywnie wypełnionego interakcjami rodzice – dzieci. Czas luzu, swobodnych zabaw, ale też inicjatyw, które
trzeba zorganizować. A dziecko co najmniej kilka razy w tygodniu mówi: „Nudzi mi się”. Jeden rodzic poczuje desperację, dla drugiego będzie to z kolei
czas treningu własnych umiejętności
i rozwijania kreatywności.
A Ty, co robisz, kiedy Twojemu dziecku
wyczerpała się chęć gry w „Bystre oczko”,
„Niedokończone zdania”, „Pytaki”, a do
dyspozycji masz tylko to, co w damskiej
torebce można znaleźć? Jak odnajdujesz
się w takiej aktywności, wpadasz w wir
poszukiwania pomysłów czy wręcz przeciwnie − dostajesz skrętu kiszek, irytacji,
a może zamrożenia, bo przecież niełatwo
wymyślać kolejne gry na zawołanie?

Prymat kreatywności
Hasło ‚kreatywność` odmienia się przez
wszystkie przypadki, w najróżniejszych
okolicznościach, sytuacjach i branżach.
Możemy być zmęczeni wymogiem bycia twórczym czy pomysłowym. Z drugiej strony to kompetencja, która nieraz
może uratować nam życie – dosłownie
i w przenośni, w życiu prywatnym i zawodowym, w perspektywie indywidulanej i globalnej. Bo świat staje się coraz
bardziej skomplikowany i niepewny,
a problemy światowe, takie jak rozwój
technologii, zmiany klimatu, zanieczyszczenia i ekologia, przeludnienie,
narastające rozwarstwienie społeczne,
konflikty, migracje nie rozwiążą się same
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i potrzebują innych strategii działania
niż dotychczasowe. Nie wiadomo, jak
świat będzie wyglądał za kilka czy kilkanaście lat. Uczyć lepiej oznacza więc nie
tylko przekazanie wiedzy, ale rozwijanie
w uczniach (i w sobie) umiejętności
funkcjonowania w nieznanej przyszłości. Dlatego kreatywność nazywana jest
jedną z najważniejszych kompetencji,
obok umiejętności pracy zespołowej
i budowania relacji z innymi, zarządzania informacjami, podejmowania inicjatywy i przedsiębiorczości.

Wbrew barierom
Kreatywne podejście do życia wymaga pokonania wielu barier. Pierwszą
i podstawową są własne antykreatywne
przekonania. Kto z nas z pełną otwartością i szczerością przyzna, że jest osobą kreatywną, korzysta często i chętnie z własnej pomysłowości? Pracując
z ludźmi, dużo częściej słyszę odwrotne
opinie. Do tego dochodzi lęk, że własne
dzieło będzie niewystarczająco dobre,
niecierpliwość, by szybko znaleźć rozwiązanie i to właśnie to jedyne słuszne,
które spodoba się reszcie świata. A kreatywność potrzebuje zupełnie innego
podłoża. Rozwija się swobodnie wtedy,
gdy zawiesimy lęki, oceny, samokrytycyzm, pozwolimy sobie na zabawę, eksperymenty i błędy, poczujemy, że możemy i chcemy, skorzystamy z uprzednich
doświadczeń, wiedzy i przeżyć. Odnalezienie nowych pomysłów, rozwiązań
wydarza się podczas wypoczynku, gdy
ciało i umysł są zrelaksowane, poddane

ilustracja: Sylwia Pragłowska

Pomysł miesięcznego domowego treningu kreatywości jest jedną z metod zalecaną przez ekspertów.

co najwyżej błahym czynnościom, jak
prasowanie, majsterkowanie, prysznic
czy spacer, niewymuszającym zbyt dużego zaangażowania.

Twórczy przepływ
Kreatywność − jak mięsień czy organ −
nieużywana zanika. Poddana treningowi,
niezbyt intensywnemu, ale systematycznemu, rozwija się i nabiera mocy. Aby stać
się nauczycielem bardziej kreatywnym,
przygotowującym stymulujące lekcje,
rozwiązującym czasem wieloczynnikowe konflikty klasowe czy trudne sytuacje
życiowe ucznia, radzącego sobie skutecznie w niesprzyjających warunkach
pracy − nie trzeba urodzić się Leonardem
da Vinci. Każdy może zapewnić sobie
kreatywny przepływ, uruchamiając solidną dawkę dopaminy – życiodajnego
przekaźnika przyjemności.
Podnoszenie potencjału kreatywności wymaga uznania, że sam proces
tworzenia jest, jeśli nie ważniejszy, to
przynajmniej równie ważny, jak wynik
twórczych zmagań, eksperymentowania w różnych środowiskach, cieszenia
się i podejmowania niezobowiązujących zabaw oraz – co bardzo ważne
– wyznaczenia w swoim życiu specjalnego czasu i miejsca na ćwiczenie kreatywnego myślenia. Zamiast zmuszać

się codziennie do małego treningu, wykorzystuj każdy moment do uruchamiania trybu eksperymentowania.

Trening kreatywności
Oto moje sposoby na trening. Codziennie przez miesiąc przed kolacją wraz
z córką wymyślałam inną zabawę
z piętnastu klocków Lego, które kładłam na stole. Jednego dnia służyły
do zbudowania lasu, innego kosmosu,
wymyślania nazw zwierząt, ale również
jako metafory emocji do omówienia
problemów z minionego dnia. W czasie
tego miesiąca powrót ze szkoły był treningiem „czytania” chmur. Niespieszny
spacer sprzyjał przyglądaniu się kształtom obłoków i zastanawianiu się, co
nam przypominają, wymyślaniu historii, co się z nimi mogło dziać wcześniej,
a co się wydarzy niebawem lub za trzy
lata. Pomysł miesięcznego domowego
treningu kreatywności jest jedną z metod zalecaną przez ekspertów. Skutecznym ćwiczeniem elastyczności mózgu
może być też wybieranie codziennie innego szlaku powrotu ze szkoły/z pracy.

Gdzie szukać inspiracji
Badania wykazują, że kreatywność
spada wraz z wiekiem, że to dzieci wykazują najwięcej spontanicznej

twórczości. Mając w swojej klasie ponad dwudziestoosobowy potencjał,
korzystaj z niego, stymulując spontaniczną kreatywność zarówno drobnymi małymi kroczkami, jak i większymi
wyzwaniami. Twoi uczniowie wyposażeni w tę umiejętność będą nie tylko przygotowywać ciekawsze projekty i prezentacje, ale także odnajdą
się lepiej w skomplikowanym świecie
i będą lepiej sobie radzić w życiu.
Poniżej kilka propozycji książkowych, które mogą zainspirować Cię do
rozwijania kreatywności własnej, jak
i Twoich uczniów. Każda jest trochę
inna, więc wykorzystaj te elementy każdej z nich, które odpowiadają Twojemu
stylowi działania: K. J. Szmidt Sesje twórczej pomysłowości, Julia Cameron Droga artysty, Aleksandra Cieślik Książka do
zrobienia, Muzeum Sztuki w Łodzi Książka do zobaczenia, Scott Barry Kaufman
i Carolyn Gregoire Kreatywni.
Już wiesz od czego zacząć? Jeśli jeszcze nie, to idź na spacer lub weź prysznic
– podobno siedemdziesiąt procent ludzi
na całym świecie twierdzi, że pod prysznicem wpada na nowe pomysły, a wielcy
filozofowie praktykowali codzienne przechadzki, wierząc, podobnie jak Nietzsche,
że „Wszystkie wielkie myśli poczynają się
za pomocą chodzenia”.
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Skala Postaw Twórczych Versus Odtwórczych

Rozwijanie
postaw twórczych

Najistotniejsze jest stawianie przed młodymi ludźmi zadań problemowych,
wymagających nieoczywistych rozwiązań. Realizować je można z powodzeniem
w ramach projektów i zadań wykonywanych poza salą lekcyjną.

Edyta Sławska
socjoterapeutka,
nauczycielka języka polskiego
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie;
współpracuje z krakowskimi instytucjami kulturalnymi

Przez dekady określenie `twórca` zarezerwowane było dla uznanych artystów,
a samo pojęcie `twórczość’ obejmowano
wytwory mistrzów i tym samym kojarzone ze zjawiskami wybitnymi − jednym
słowem z szeroko pojętą sztuką. Zmianę
podejścia przynoszą dopiero lata 70. XX
wieku, kiedy uznany amerykański psycholog, Joy Paul Guilford wykazał, że
twórczość jest zjawiskiem, które może
przejawiać się w różnych formach i na
różnych poziomach u wszystkich ludzi.
Dał podstawę do rozróżnienie twórczości
na płaszczyźnie elitarnej (wytwory doniosłe dla kultury i cywilizacji) oraz egalitarnej (twórczość jako cecha przyrodzona
każdej jednostce, przejawiająca się w życiu codziennym). Oczywiście, nie można
zakładać, że każdy jest twórczy w takim
samym stopniu. Niemniej, liczne badania
dowodzą, że twórczość i kreatywność to
dziedziny, które można rozwijać, a nawet
świadomie trenować.

Zadania szkoły
Człowiek w naturalny sposób jest
najbardziej kreatywny i odkrywczy
w dzieciństwie, jednak okres dorastania również wydaje się właściwym
etapem do rozwoju tych predyspozycji. Niestety, odtwórczy w dużej mierze
charakter oddziaływań szkolnych, nastawienie na zdobywanie określonych
umiejętności oraz wiadomości, którymi następnie należy się legitymować

w celu uzyskania szkolnej oceny, nie
sprzyjają twórczym postawom młodzieży. Jednak to właśnie środowisko
szkolne wydaje się najbardziej adekwatnym terenem dla rozwoju twórczych zachowań, a nawet profesjonalnych treningów twórczości w ramach
zajęć pozalekcyjnych. Najistotniejsze
staje się w tym wszystkim stawianie
przed młodymi ludźmi zadań problemowych, wymagających nieoczywistych rozwiązań. Realizować je można
z powodzeniem w ramach projektów
i zadań wykonywanych poza salą lekcyjną. Dzięki możliwości wielokierunkowego oddziaływania w procesie edukacyjnym, nauczyciel zyskuje szansę na
dostrzeganie uzdolnień, motywowanie
do działania i aktywne wsparcie ucznia
w drodze do szeroko rozumianego sukcesu.

Skala postaw twórczych
Przekonanie o tak rozumianym wpływie nauczyciela na ucznia stało się
podstawą moich badań1. W kręgu moich zainteresowań znalazła się analiza
możliwości wpływania na rozwój kompetencji twórczych. W celu zmierzenia
poziomu twórczości zastosowałam
Skalę Postaw Twórczych Versus Odtwórczych (SPTO) autorstwa Andrzeja
Mirskiego w wersji dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych2. Skala ma postać
kwestionariusza opartego na pytaniach,

1 Wyniki analiz stały się przedmiotem rozważań w pracy dyplomowej Samoocena i potencjał twórczy
adolescentów a nadzieja na sukces.
2 http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Podr_SPTO_PONAD_GIM.pdf /dostęp 26.06.2019 r./
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Przebieg badania
Ankietowanie przeprowadziłam dwukrotnie tymi samymi narzędziami.
Ich celem była ocena, czy w badanej grupie, w związku z różnorakimi
bodźcami pobudzającymi aktywności twórcze, wzrośnie w jakimś stopniu poziom twórczości. Badaniami
objęłam trzydziestoosobową grupę
krakowskich licealistów, których uczę
języka polskiego.
Pierwsza próba badawcza wykazała, że uczniowie reprezentowali niski
bądź średni poziom postaw twórczych. Kolejne badanie, które odbyło
się po rocznej pracy nastawionej na
twórcze aktywowanie młodzieży, dało
wynik wskazujący na podwyższenie
niektórych komponentów twórczości
(w obrębie społecznego zaangażowania twórczego oraz twórczego myślenia). Wydaje się zatem, że długotrwałe, rozłożone w czasie, systematyczne
oddziaływanie o charakterze treningu
twórczego, może wpływać dodatnio
na przyrost postaw twórczych wśród
młodzieży.

ilustracja: Sylwia Pragłowska

dotyczących samooceny możliwości twórczych ucznia. Wyodrębnione
w kwestionariuszu podskale to:
a) społeczne zaangażowanie twórcze (bada, jak ważna jest twórczość
w życiu jednostki);
b) zmysłowość twórcza (określa
stopień wrażliwości twórczej, przejawiającej się w empatii, intuicji twórczej,
wrażliwości na piękno);
c) myślenie i wyobraźnia twórcza
(odnosi się do niezależności intelektualnej, stopnia krytycyzmu, umiejętności
kojarzenia faktów, kreatywności);
d) osobowość i motywacja twórcza
(dotyczy kluczowych cech, które mogą
odegrać rolę w twórczości, zwłaszcza
w kwestii otwartego stosunku do świata
oraz chęci zmieniania swojego otoczenia);
e) efektywna aktywność twórcza
(odnosi się do umiejętności kierowania
swoim procesem twórczym, w szczególności do wytrwałości, stopnia zorganizowania, gospodarowania czasem).

Rozwój potencjału
Humanistyczne nastawienie profilu klasy generowało w ciągu trzech lat szereg działań, mających na celu świadome
uczestnictwo uczniów w kulturze (wyjścia do teatrów, kin, na wystawy, prelekcje
z ciekawymi osobami, warsztaty). Wszystkie wskazane aktywności miały na celu
wszechstronny rozwój wychowanków,
nie tylko w zakresie wiedzy o kulturze,
ale także umiejętności twórczego wykorzystania zdobytych informacji (projekty,
prezentacje). Kilkanaście osób uczęszczających do tej klasy działało także aktywnie
w prowadzonych przeze mnie warsztatach
umiejętności aktorskich. Celowe i planowe
działania nauczyciela zmierzające do podniesienia faktycznego poziomu twórczych
zachowań wśród młodzieży dały niewątpliwy efekt, ponieważ były wdrażane systematycznie. Przedmioty humanistyczne,
ze względu na ich intersemiotyczny charakter (korelacje między poszczególnymi
dziedzinami sztuki) umożliwiają bowiem
nauczycielowi prowadzenie zajęć, które
w rezultacie pobudza twórcze postawy
młodzieży (poprzez wykorzystanie szeregu metod aktywizujących na lekcji − np.
burza mózgów, dyskusja panelowa, metaplan, kula śniegowa). Szczególnie godne
uwagi jako narzędzia rozwijające kreatywność wydają się jednak metody oparte

na działaniu własnym uczniów (np. metoda projektu, lapbook, „lektura w pudełku”,
inscenizacja). Warto również, jeżeli zależy
nam na mierzalnym efekcie naszych działań, dodatkowo zaangażować uczniów
w działalność pozalekcyjną (szczególnie godne polecenia są zajęcia teatralne,
dyskusyjny klub filmowy, zajęcia arteterapeutyczne, koło fotograficzne).
Uważam zatem, że warto i należy
działać jak najwcześniej, gdyż, jak wskazuje Andrzej Mirski: „Należy młodzież
bardzo zachęcać do twórczości już
w tym okresie. W tym zwłaszcza czasie
bardzo szybko nabywa się umiejętności warsztatowe i formalne, znacznie
szybciej i sprawniej niż w okresie dorosłości. Można powiedzieć, że jest to
lepszy okres na uczenie się twórczości,
niż sama twórczość – ma ona zwykle
wtedy charakter nabywania wprawy”.3
Nowe zreformowane liceum będzie
szkołą czteroletnią, co pozwoli twórczym nauczycielom rozwijać kreatywne kompetencje uczniów w dłuższej
perspektywie czasowej. Warto wprowadzić elementy treningu twórczego do
swoich nauczycielskich działań, gdyż
dla młodzieży licealnej to ostatni moment nabycia umiejętności, które mogą
się okazać naprawdę niezbędne w ich
przyszłym życiu zawodowym.

3 Mirski, A., Skala Postaw Twórczych…, op. cit., s. 9.
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Przegląd narzędzi stymulujących kreatywność

Twórcze
e-pisanie

Podstawa programowa zobowiązuje nauczycieli do rozwijania uczniowskich
postaw twórczych. Z pomocą przychodzą nowe technologie, które pozwalają
na organizowanie aktywności pobudzających kreatywność.

dr Sabina Waleria Świtała
adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka
i Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;
nauczycielka języka polskiego,
zwolenniczka nowych technologii w edukacji

Jacques Delors w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI
wieku (UNESCO) podkreślał, że „nowa
rozszerzona koncepcja edukacji powinna umożliwić każdej jednostce odkrywanie, pobudzanie i wzmocnienie jej
potencjału twórczego – ujawnić skarb
ukryty w każdym z nas”1. Choć od czasu
opublikowania dokumentu minęło ponad dwadzieścia lat, postulat nauczania
ukierunkowanego na kształtowanie postaw twórczych i kreatywnych nie traci
na sile i wartości.
Rozwijanie twórczego myślenia,
wpisującego się w założenia pedagogiki twórczości, to proces, podczas którego uczniowie rozwiązują różnorodne
zadania i problemy otwarte. Działania
twórcze pobudzane są przez stymulatory i hamowane przez inhibitory. Rola
nauczyciela polega na organizowaniu
pracy w warunkach sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej oraz na
„tworzeniu sytuacji motywacyjnych dla
tego rodzaju działalności”2.

Aktywność werbalna
Twórcza aktywność werbalna dotyczy
zarówno sfery językowej, jak i literackiej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, począwszy od etapu
wczesnoszkolnego, a skończywszy na
etapie szkoły średniej, zawiera treści
wskazujące na konieczność wdrażania młodych ludzi do pracy twórczej.

Już na etapie przedszkolnym dzieci
tworzą pierwsze zagadki, rymowanki,
wyliczanki czy wierszyk (podstawowe
formy twórczości werbalnej). Niezależnie od wieku uczniów, niesztampowemu używaniu języka daje początek
bodziec, który jest rodzajem stymulatora. Bodźce mogą mieć charakter wzrokowy (np. obrazek, animacja, historyjka
obrazkowa), słuchowy (np. dźwięk, odgłosy natury), czuciowy (np. smak, zapach) czy językowy (np. niedokończone zdanie, opowiadanie, wyraz).

Cyfrowe narzędzia
W szkole XXI wieku w organizowaniu
procesu twórczego uczącym przychodzą z pomocą również nowe technologie, które nie tylko są nośnikami bodźców, ale również same w sobie mogą
stanowić swoistą zachętę do podjęcia
pracy twórczej.
Najprostszym akcesorium są wszelkiego rodzaju edytory tekstowe czy
programy do obróbki grafiki, które pełnią rolę zamiennika dla kartki papieru
i długopisu. Internet daje nauczycielom atrakcyjne, stworzone z myślą
o edukacji narzędzia, które pozwalają
na wprowadzanie intelektualnej oraz
emocjonalnej aktywności kierowanej
(czyli – powtarzając za Janiną Uszyńską-Jarmoc – „aktywności motywowanej zewnętrznie, której źródłem są różnorodne zadania stawiane dziecku”3).

1 http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf (dostęp: 28.08.2019).
2 R. Gloton, C. Clero., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1985, s. 105.
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Storybird
Storybird to aplikacja umożliwiająca
tworzenie e-książek przyjmujących
formę dłuższych tekstów, książek obrazkowych z niewielką ilością tekstu,
krótkich opowiadań (tzw. flash fiction)
oraz poezji. Pracę z narzędziem nauczyciel rozpoczyna od założenia konta, które pozwala mu na zaproszenie
do współpracy uczniów. Podopieczni
mogą przygotowywać teksty indywidualnie lub grupowo. Wyróżnikiem Storybird jest bogata baza oryginalnych,
często odznaczających się wysokim
poziomem artystycznym ilustracji tworzonych przez artystów z całego świata. To właśnie ilustracje mają pełnić
funkcję bodźca, który rozgrzewa wyobraźnię uczestników zajęć. Nauczyciel
może sam wybrać ilustracje, do których
uczniowie będą tworzyć historie lub
pozostawić wybór dzieciom i młodzieży. Efekty pracy mogą zostać opublikowane w bibliotece Storybird, udostępnione wybranej grupie odbiorców lub
pobrane w formacie pdf. Jeszcze jakiś
czas temu narzędzie było darmowe,
dziś jedynie siedmiodniowa wersja testowa zwolniona jest z opłaty.

Write Reader
Write Reader to narzędzie podobne do
Storybird, nie ma jednak bazy tak imponujących i różnorodnych ilustracji, ale daje
możliwość przesyłania własnych plików
z grafiką (np. zeskanowanych prac plastycznych uczniów). W odróżnieniu od
Storybird Write Reader jest aplikacją darmową, nauczyciel ze swojego konta
może utworzyć konta uczniowskie (rozdaje wówczas podopiecznym loginy i kod
klasy), na których młodzi twórcy pracują.
Ciekawą opcją jest możliwość dodania do
książki dźwięku – zarówno przez ucznia,
jak i przez nauczyciela. Opiekun może tę
funkcję wykorzystać, aby skomentować,
ocenić pracę, udzielić wskazówek (komentarze może również wprowadzać w formie tekstowej). Uczniowie z kolei mogą
nagrywać narrację lub dodawać efekty
dźwiękowe do powstałego tekstu. Kolejne prace (uprzednio udostępnione przez
nauczyciela) zapełniają klasową półkę,

Voki to narzędzie pozwalające na personalizowanie postaci. Uczniowie tworzą tekst wypowiedzi, decydują też o barwie głosu bohatera.

która pozwala na zapoznanie się z literackimi wytworami koleżanek i kolegów.

mogą wydrukować, zapisać w formacie
jpg lub png.

Storyboard That

Voki

Kolejnym ciekawym przeglądarkowym
programem jest Storyboard That. Narzędzie umożliwia tworzenie kadrów historyjek (tytułowych storyboard), komiksów. Bezpłatne korzystanie ze wszystkich
funkcji Storyboard That jest możliwe tylko
w okresie próbnym. Uczniowie pracują
nad komiksami indywidualnie lub w grupach. Program oferuje bogatą bibliotekę
postaci (np. bohaterowie z baśni, mitologii,
pochodzący z różnych okresów historycznych) i scenerii, w których osadzamy wydarzenia. Prowadzący, po utworzeniu kont
uczniowskich, ma możliwość przydzielenia podopiecznym zaplanowanych przez
siebie zadań. Wykonane przez uczestników lekcji komiksy są widoczne w panelu
nauczycielskim. Obsługa narzędzia nie jest
skomplikowana, tym bardziej, że twórcy
strony zapewniają dostęp do polskiej wersji językowej.
W internecie znajdziemy wiele narzędzi (także całkowicie bezpłatnych), które
umożliwiają tworzenie komiksów. W klasach młodszych z pewnością sprawdzi
się kreator komiksów CarTOON Maker
(dostępny na stronie www.toon-books.
com). Jest to intuicyjne narzędzie, którego
obsługa nie powinna sprawić problemów.
Gotowe historyjki obrazkowe (rozmieszczone w czterech okienkach) uczniowie

Nieco innym rodzajem aplikacji jest
Voki. Dzięki Voki tekst stworzony przez
uczniów możemy „włożyć w usta” wybranych postaci. Przykładowe polecenie mogłoby polegać na tym, aby
uczestnicy zajęć wymyślili trzynastą
pracę Heraklesa, o której opowie sam
bohater (oprócz postaci mitologicznych uczniowie wybierają bohaterów
ze świata baśni, zwierzęta, znane osobistości). Użytkownicy programu nie tylko
wymyślają słowa wypowiadane przez
postać, ale również personalizują samą
postać (np. wybierają jej barwę głosu
i akcent). Do stworzonych w Voki prac
można wygenerować linki. Narzędzie
w podstawowej wersji jest darmowe,
wykupienie płatnej opcji daje dostęp do
większej liczby dodatków i pozwala na
tworzenie klas.
Sama obecność nowych technologii na zajęciach nie gwarantuje skutecznego wyzwolenia aktywności twórczej
uczniów. Rola nauczyciela jest niezwykle ważna, bowiem to od sposobu kierowania pracą, proponowanych zadań,
wydawanych poleceń jedynie ubranych
w cyfrową szatę zależy sukces. Jak to bywa
w przypadku technologii, wskazany jest
umiar i rozwaga, aby technologia zamiast
stymulatorem nie stała się inhibitorem.

3 J. Uszyńska-Jarmoc, Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju, Białystok 2003, s. 29-30.
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Pedagogika teatru

Teatr

jako wyzwalacz myślenia
Wielość perspektyw, możliwość wymiany doświadczeń i refleksji na temat
oglądanego spektaklu w twórczym, praktycznym działaniu to cechy warsztatu
pedagogiczno-teatralnego.

Daniel Stachuła
teatrolog, polonista,
doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM;
prowadzi zajęcia
dla studentów polonistyki i wiedzy o teatrze;
pedagog teatru współpracujący
z Operą Bałtycką w Gdańsku,
Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu
oraz Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego
w Warszawie.

Tematyka nauczania poprzez działania
teatralne znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w stanie badań, jak i na
gruncie praktyki szkolnej. Można wskazać na główne nurty refleksji nad edukacją teatralną, takie jak studia przypadku poświęcone konkretnym metodom
i technikom pracy warsztatowej, interpretacja polskiej dramaturgii dla dzieci
i młodzieży czy opis koncepcji edukacji poprzez teatr (tak rodzimych, jak
i zagranicznych). Dużą popularnością
w ostatnich latach cieszy się także pedagogika teatru, rozumiana jako nowa
dyscyplina z pogranicza działań edukacyjnych oraz artystycznych, która bujnie rozwijała się u naszych zachodnich
sąsiadów, a następnie została przeszczepiona na grunt polski, z uwzględnieniem specyfiki rodzimych doświadczeń
edukacyjno-teatralnych.

Doświadczenie teatru
Celem pedagogiki teatru jest umożliwienie odbiorcom działań warsztatowych,
dostępu do teatru poprzez samodzielne użycie przez nich języka, którym posługuje się teatr. Językiem teatru w tym
wypadku będzie m.in. gest, słowo, ruch,
dźwięk, gest, mimika, rekwizyt, tekst etc.
Pedagogika teatru kładzie zdecydowany
nacisk na doświadczenie uczestników,
które stanowi jej ideowe podglebie. Tylko
wtedy, gdy samodzielnie doświadczymy
teatru, jesteśmy w stanie pełniej go zrozumieć, wyjaśnić pewne mechanizmy organizujące świat sceny, ale także krytycznie
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odnieść się do treści i sensów wpisanych
w spektakl teatralny. Nie chodzi tylko o doświadczenie wewnętrzne, introspekcyjne,
związane z refleksją na temat konkretnego
spektaklu. Pedagogika teatru dowartościowuje również to, co zewnętrzne, zmysłowe, namacalne, poznawane empirycznie.
Jak pisze Magdalena Szpak w tekście
Doświadczaj, pojęcie to „łączy się z zabawą, refleksją, poznawaniem innych
perspektyw, spotkaniem, kontaktem
z innymi rozmaitymi osobami”, ale także intersubiektywnością czy budzeniem
krytycznego myślenia. Własne, subiektywne doświadczenie staje się punktem
wyjścia do namysłu, refleksji, uruchomienia wyobraźni oraz znajdujących się
w niej pokładów kreatywności.

Konstruktywizm
Podobny sposób myślenia reprezentują konstruktywiści edukacyjni, którzy
powołując się na stwierdzenia m.in.
Johna Deweya twierdzą, że człowiek
samodzielnie konstruuje własną wiedzę o świecie. Materiałem do stworzenia
owych konstruktów myślowych są jego
własne doświadczenia – wewnętrzne
i zewnętrzne. Zatem aby stworzyć wiedzę, człowiek musi ją przeżyć, dotknąć
jej, doświadczyć – dopiero wtedy jest
w stanie stworzyć własne konstrukty
myślowe. Konstruktywizm – jako teoria
edukacyjna – zakłada, że aktywne uczenie się nie polega na odbieraniu wiedzy
z otoczenia, lecz na konstruowaniu sensów i znaczeń przez uczący się podmiot.

fot. Dawid Majewski/Archiwum Projektu Off Opera

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela – spektakl zrealizowany przez grupę poznańskich nauczycielek metodami pedagogiki teatru.
Premiera: 14.10.2017.

Konstruktywistyczne
podejście
w edukacji zakłada jednocześnie mnogość interpretacji oraz wielowymiarowość
działań uczniów, realizowanych poprzez
próby konstruowania samodzielnych
i twórczych interpretacji zjawisk, faktów,
sytuacji, problemów w oparciu o własne
doświadczenia i przeżycia. Prowokuje
to uczniów do formułowania myśli, stawiania hipotez czy podważania tez powszechnie uznawanych za nienaruszalne.
Tak zaprojektowana sytuacja edukacyjna może powodować szereg konfliktów – łatwo sobie bowiem wyobrazić
zderzenie kilku równoważnych, lecz różnych interpretacji, hipotez czy wniosków
stworzonych przez uczniów. Jednak dla
pedagogiki teatru owo ścieranie się pojęć,
przekonań czy wizji jest kwintesencją wyzwalania kreatywności i pobudzania twórczego, krytycznego myślenia. Jak określa
ten proces prof. Stanisław Dylak – to konstruowanie „nowych gmachów wiedzy”,
nie zaś ich bezmyślne reprodukowanie.

Formy działania
Najczęściej spotykaną formą działań
pedagogiczno-teatralnych jest warsztat, którego punktem wyjścia jest konkretny spektakl teatralny. To podczas
współpracy w grupie, używając języka
teatru, jesteśmy w stanie zinterpretować
to, co przed chwilą jawiło się nam jako
niezrozumiałe, wątpliwie artystycznie,
nieciekawe. Wielość perspektyw, moż-

liwość wymiany doświadczeń i refleksji
na temat oglądanego spektaklu w twórczym, praktycznym działaniu to cechy
warsztatu pedagogiczno-teatralnego.
Wiedza o spektaklu wytwarzana jest
wspólnie, demokratycznie – nie płynie
z jednego wszechwiedzącego źródła
Działania pedagogiczno-teatralne
nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do interpretacji przedstawienia.
Strategie pedagogiki teatru z równie dobrymi efektami można zastosować także
podczas analizy wybranych problemów,
pojęć czy zjawisk z zakresu nauk humanistycznych czy przyrodniczych.
Rola nauczyciela, korzystającego ze
strategii pedagogiki teatru, powinna zatem
ograniczyć się do stworzenia możliwie
jak najbardziej sprzyjającej uczestnikom
czasoprzestrzeni wolności wypowiedzi,
w której każdy ma prawo swobodnie wyrazić swoją opinię poprzez twórcze działanie. Bo pedagog to człowiek, który oswaja
świat (przy pomocy teatru), by posłużyć się
metaforą Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Popularyzacja idei
Forma działań pedagogiczno-teatralnych może stać się skutecznym narzędziem na urozmaicenie praktyki
szkolnej. Obecnie ważną instytucją na
mapie Polski popularyzującą idee pedagogiki teatru jest Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, w szczególności zaś funkcjonujący

w Instytucie Dział Pedagogiki Teatru,
który współpracuje z nauczycielami,
edukatorami i pedagogami teatru z całego kraju. Istotną platformą gromadzącą
i popularyzującą techniki pedagogiczno
-teatralne jest Teatroteka Szkolna (www.
teatrotekaszkolna.pl), na której bezpłatnie dostępne są gotowe scenariusze
lekcji. Teksty opublikowane na łamach
portalu podzielone zostały ze względu
na wiek uczestników lekcji, przedmioty
szkolne oraz tematy realizowane w ramach proponowanych lekcji.
Przechodząc do podsumowania, należałoby zaznaczyć, że pedagogikę teatru
można określić jako postawę (orientację
teoretyczną) wspierającą rozwój ucznia
w procesie uczenia się poprzez samodzielne doświadczanie rzeczywistości.
Postawa ta, jej sposoby działania, oferowane narzędzia oraz wpisana w nie konstelacja idei mogą jednak okazać się pod
pewnymi względami trudne w realizacji.
Pedagogika teatru daje możliwość
kreowania twórczej przestrzeni ukierunkowanej na umiejętność krytycznego
myślenia, rozwijania refleksji, pobudzania kreatywności uczniów, wyrażania
własnych opinii oraz konstruowania
osobistego obrazu rzeczywistości.
Uczeń, który konstruuje własną wiedzę poprzez doświadczenie, zadawanie
sobie samemu pytań, podważanie autorytetów oraz aktualnie obowiązujących teorii uprawia twórcze, krytyczne myślenie.
INSPIRACJE | Uczyć lepiej 1 - 2019/2020 /
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Wystawa twórczości Sophie Taeuber-Arp w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Wkraczając
w nowy wymiar
Różne sposoby patrzenia na abstrakcyjne obrazy Sophie Taeuber-Arp to dowód
na to, że nie tylko artysta jest kreatywny. Widz – także.

Dorota Żaglewska
specjalistka ds. projektów interdyscyplinarnych
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu;
współtworzy programy edukacyjne

Tam, gdzie artysta nie pokazuje wprost
elementów rzeczywistości, twórcze podejście ma największe pole do popisu.
Nieograniczona wyobraźnia tworzy migotliwe, geometryczne wzory. Każe naszemu oku domyślać się, co może kryć się
w zestawieniach figur geometrycznych.
Nie pokazuje niczego wprost, ale koduje
w kolorach i kształtach to, co znamy albo
co wydaje się nam, że znamy. Taka właśnie jest twórczość Sophie Taeuber-Arp.

Nieskrępowany
odbiór sztuki
Na pierwszy rzut oka prace tej artystki
dają nam po prostu zmysłową przyjemność, podobną do tej, jaką odczuwamy,
patrząc pod słońce przez barwną narzutę. Kolory wybrzmiewają w swoich
tonach, soczyście albo delikatnie. Raz po
raz mrużymy oczy pod wpływem mocnego błysku. Barwne punkty przenikają
się i migoczą. Nie trzeba wiele się zastanawiać, wystarczy patrzeć. To nieintelektualne odczucie może trwać bardzo
długo i wielu osobom może wystarczać.
Ale możemy w patrzenie zaangażować także rozum. Wzrok zaczyna wędrować po polu obrazowym. Odkrywa
różne kształty: stateczne, niespokojne,
o ostrych krawędziach lub opływowe.
Bezwiednie umysł podsuwa skojarzenia z rzeczywistością: ty zobaczysz tam
człowieka, ja: taniec, ktoś jeszcze inny:
zwierzę. Co jeszcze artystka chciała
ukryć przed nami? Albo czego nie była
w stanie wymyślić, a widzimy to na obrazie tylko my? Ta zabawa w rozpoznawanie kształtów też może nie mieć końca. Można też pokusić się o inny sposób
odbioru tej sztuki. Może oglądamy – nazwijmy to − wewnętrzne życie geometrii? Takie, o które nie podejrzewalibyśmy
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kwadratów, kół i linii? Idealnie zarysowane, jednolite plamy barwne. Nie istnieją one w przyrodzie, to tylko Sophie
Taeuber-Arp przedstawiła je na obrazach.
Nie odtwarzają układów znanych ze
świata społecznego, relacji międzyludzkich takich jak grupa, wojna czy taniec.
Po prostu są w swoim własnym kosmosie jednolitego tła. Zachowują równowagę − albo wręcz przeciwnie – tworzą
napięcia. Mają dynamikę, jakby gdzieś
pędziły albo spokojne trwają w harmonii. Niektóre kształty i linie wyrywają się
z okowów dwuwymiarowości i pęcznieją ponad powierzchnię płócien: stają się
reliefami. Już nie obrazami, jeszcze nie
rzeźbami, puszczają oko do tych, którzy
chcieliby je jakoś zaklasyfikować. Nie jest
to sztuka służebna wobec rzeczywistości, jaką znamy. Bo po co znów malować
konia albo twarz? Obrazy Sophie Taeuber
-Arp tworzą własny świat. To abstrakcja
uwolniona od rzeczywistości. A może ta
prawdziwa, Platońska rzeczywistość?
Zaproponowane powyżej sposoby
patrzenia na abstrakcyjne obrazy Sophie
Taeuber-Arp to dowód na to, że nie tylko
artysta jest kreatywny. Widz – także. Ma
wolność i nieskrępowanie w odbiorze
sztuki. Może zatrzymać się tylko na jednym poziomie odbioru tych barwnych
kompozycji albo pójść w głąb.

Artystka
wszechstronna
O tym, jaki sposób patrzenia przypadnie
do gustu Tobie, Czytelniku, zadecydujesz
Ty sam, odwiedzając jesienną wystawę
Sophie Taeuber-Arp w poznańskim CK
ZAMEK. W przedsionku Sali Wystaw na
ścianach znajdą się najważniejsze informacje o artystce, wraz z projekcjami zdjęć
i gablotami ilustrującymi biografię artystki.

Główna ekspozycja została podzielona
na poszczególne sekcje obrazów i reliefów powieszonych na ścianach wraz
z opisami. Cała wystawa jest dwujęzyczna, polsko-angielska. Kuratorką wystawy
jest Maike Steinkamp, zaś projektantem
jej aranżacji Paweł Grobelny.
Skąd pomysł na wystawę i dlaczego
pokazujemy twórczość Sophie Taeuber
-Arp? Była jedną z głównych postaci
w historii rozwoju abstrakcji geometrycznej. Artystka wszechstronna: malarka,
wykładowczyni, projektantka wnętrz, kostiumów, lalek, biżuterii, intelektualistka.
Działała w najważniejszych grupach artystów awangardowych: abstrakcyjnych
i dadaistycznych we Francji i Szwajcarii lat
20 i 30. XX wieku. Była żoną awangardowego rzeźbiarza, Hansa Arpa. Urodzona
w szwajcarskim Davos w 1889 roku,
zmarła w Zurichu w 1943 roku.
Fascynowało ją, jak pokazać przestrzeń czy ruch w obrazach – przecież
dwuwymiarowych i statycznych z definicji. Czy to, co namalowane, może stać
się rzeźbą? Eksperymentowała z figurami
geometrycznymi: co wyniknie z sąsiedztwa kół i kwadratów? Jak różne kolory
działają na siebie wzajemnie? Testowała
zagięcia i ukośne linie, by stworzyć wrażenie ruchu. Zamiast malować muszle czy
liście, tworzyła ich bardziej ogólne, abstrakcyjne wersje, które jednak kojarzyły się
z formami naturalnymi. Badała, jak stworzyć rytm widoczny w obrazach przez
układ złożony z różnych kolorów lub
form?
Artystka przekraczała ustalone dawniej
granice: między malarstwem, rzeźbą a architekturą. Przecież konstrukcja sufitu czy
ścian może na nas działać, jak kształty i kolory obrazu. Przekraczała też granice między rzemiosłem artystycznym a „wysoką
sztuką”, jak nazywano właśnie malarstwo,
rzeźbę i architekturę – wystarczy porównać jej obrazy i biżuterię lub zobaczyć kolejne warianty tych samych kompozycji,
tylko że raz dwu- a raz trójwymiarowych.

Program edukacyjny
Na wystawie zgromadziliśmy obrazy, fotografie i reliefy Sophie Taeuber-Arp. Jej
dzieła dobrze pokazują, że granica między
malarstwem a rzeźbą czy nawet architekturą to sprawa umowna i że można te
granice przekraczać. To właśnie jest ten

Sophie Taeuber z Głową Dada, ok. 1920, fotografia Nic Aluf (z kolekcji Fundacji Arp e. V.)
Zapraszamy na wystawę Wkraczając w nowy wymiar. Twórczość Sophie Taeuber-Arp
w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 13 września do 24 listopada, informacje
szczegółowe ckzamek.pl. Zapisy na lekcje muzealne pod nr tel. 61 64 65 288.

„nowy wymiar” zawarty w tytule wystawy.
Pamiętam ze swoich czasów szkolnych, że abstrakcja w sztuce budziła
w uczniach strach, niechęć albo pobłażanie. To nie jest sztuka z kategorii „ładnie/nieładnie namalowane”. To sposób
kreacji, który wymaga intelektualnego
przygotowania od odbiorcy, bo też często jest wynikiem intelektualnej drogi
artysty. Dlatego w czasie jesiennej wystawy w CK ZAMEK równolegle trwać
będzie program edukacyjny.
Klasy wszystkich typów szkół zapraszamy na lekcje muzealne i oprowadzania. Proponujemy uczestnictwo
w warsztatach dla dorosłych, dzieci
i rodzin, a także w wykładach i oprowadzaniach po wystawie. Warsztaty
„Gdyby koło było kwadratem” pozwolą
poczuć się artystą abstrakcyjnym, który
bada kształty, barwy oraz później, ich
ustawienie i oddziaływanie. Warsztaty
krawieckie i lalkarskie, prowadzone we
współpracy z Teatrem Animacji, pokażą

bogactwo twórczości Sophie Taeuber
-Arp zaangażowanej w projektowanie
odważnych kostiumów i do dziś zadziwiających lalek. Uczestnicy tych spotkań
będą mogli wraz z profesjonalistami
ozdabiać worki na plecy, saszetki-nerki,
jedwabne apaszki oraz stworzyć lalki.
Wykłady przybliżą kontekst czasów
i sztuki artystki. Poznamy grupy i nurty
sztuki abstrakcyjnej w latach 30. XX wieku,
które miały wpływ na twórczość Sophie
Taeuber-Arp. Usłyszymy o teatrze dadaistycznym, będącym odpowiedzią na
traumę I wojny światowej. Zobaczymy, że
rola geometrii w sztuce nie ogranicza się
do perspektywy malarskiej. Sprawdzimy,
czy biżuteria projektowana przez Sophie
Taeuber-Arp wyróżniała się na tle ówczesnych trendów w jubilerstwie. Poznamy
też fenomen tańca wyrazistego, który odzwierciedlał zwrot ku cielesności i kolejną
fascynację ideą powrotu do natury.
Serdecznie zapraszamy do odkrycia
„nowego wymiaru”.
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Zastosowanie gier i origami w dydaktyce

Niesztampowe
lekcje matematyki

Uczniowie chętnie podejmują działania, za którymi kryje się coś niespodziewanego.
Gry uczą strategii i logiki w atmosferze przyjaznej rywalizacji, a sztuka origami rozwija
wyobraźnię przestrzenną

Barbara Jankowiak
nauczycielka matematyki i informatyki
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie;
członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki;
jej uczniowie osiągają wysokie miejsca
w konkursach matematycznych
(zostają laureatami,
II miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach
w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu)
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Jeszcze kilkanaście lat temu stosowanie
gier na lekcjach matematyki było rzadkością. Wprowadzali je głównie nauczyciele pasjonaci, którzy samodzielnie
przygotowywali niezbędne materiały,
np. plansze, karty, instrukcje. Jednakże
od kilku lat daje się zauważyć znaczący
wzrost zainteresowania tematyką gier,
co znajduje swoje odzwierciedlenie
z jednej strony w planach wynikowych
nauczycieli, w materiałach opracowanych przez CKE, a z drugiej w coraz bogatszej ofercie wydawnictw edukacyjnych. Czy zatem komuś się podoba, czy
nie – matematyka w szkole podstawowej polubiła gry, a one – przy mądrym
ich wprowadzaniu – potrafią zaoferować całkiem sporo.
Gry są urozmaiceniem lekcji, odejściem od sztampowego liczenia zadań
na tablicy. Uczniowie chętnie podejmują działania, za którymi kryje się coś niespodziewanego. Gry rozwijają kreatywność, uczą funkcjonowania w zespole:
zarówno w kontekście współpracy, jak
i przyjaznej rywalizacji. Uczą strategii,
logiki, myślenia przyczynowo-skutkowego, również abstrakcyjnego. Nie należy zapominać o funkcji tak konkretnej
jak kształtowanie umiejętności czytania
ze zrozumieniem (każdy uczeń jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją
danej gry).
Zastosowanie gier na lekcjach
matematyki powinno znaleźć swoje
odzwierciedlenie w przedmiotowym
zeszycie. Odpowiednie notatki są ab-

solutnie niezbędne – w przeciwnym
razie uczniowie potraktują takie lekcje
tylko jako rozrywkę. We wspólnie redagowanych notatkach zalecam skrótowe
zapisanie przeprowadzonych działań,
obliczeń, rysunków oraz wniosków.
Wdrożenie uczniów do gier może być
czasochłonne, ale zainwestowany czas
bardzo szybko zaprocentuje i na przeprowadzenie poszczególnych gier nie
trzeba będzie poświęcać pełnych jednostek lekcyjnych.
Ogrom materiału z matematyki może zniechęcić do swobodnego
eksperymentowania w ich stosowaniu – nietrafiony wybór to u ambitnego nauczyciela poczucie straty czasu i niechęć do zastosowania gier
w przyszłości. Dlatego przedstawię kilka
sprawdzonych przykładów z mojej wieloletniej praktyki dydaktycznej.

Geometria origami
Japońska sztuka składania figur
z kartek papieru przeżywa szczyt popularności. Dla matematyka origami
to przede wszystkim geometria kartki
papieru. Zalety tej metody są trudne
do przecenienia: rozwija wyobraźnię
przestrzenną, poprawia sprawność manualną, ćwiczy dokładność. Składając
karki papieru, uczeń działa praktycznie
na realnym materiale i widzi stworzone
przez siebie kształty stopniowo formujące się w figury przestrzenne (również
płaskie).

„

Gry wykorzystywane na lekcji matematyki uczą funkcjonowania w zespole i rozwijają kreatywność.

Zastosowanie
gier

na lekcji
matematyki
powinno
znaleźć
odzwierciedlenie
w zeszycie

Przegląd gier:
Polecam wykorzystanie na lekcjach
matematyki niektórych figur w kontekście treści programowych:
 pudełko prostopadłościenne z kręciołkami, siatki sześcianów i sześcian – obliczanie pola i objętości,
opis brył (kl. IV);
 serduszko plecione, rozeta – symetrie (kl. VIII);
 czworościan foremny – opis ostrosłupa (kl. VI), obliczanie pola i objętości (kl. VIII);
 figury przestrzenne składające się
z kręciołków – trójkąty, czworokąty
(kl. V);
 bryły modułowe – trójkąty (kl. V);
 pojedyncze moduły − ułamki zwykłe, kwadrat (kl. IV); trójkąt, kwadrat
(kl. V).
Tematyką zastosowania gier i origami na lekcjach matematyki zajmuję
się ponad dwadzieścia lat. W niniejszym artykule tylko zasygnalizowałam
podstawowe kwestie. Zachęcam do
udziału w prowadzonych przeze mnie
kursach organizowanych przez ODN:
Origami na lekcji matematyki (WR 20,
WR 21) i Nauczanie przez zabawę –
przykłady wykorzystania gier na lekcji
matematyki (WR 22).

PIKTOGRAMY
Ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację, trenują odczytywanie znaków
ikonograficznych w różnych skalach
(kl. IV).
RUMMIKUB (REMIK LICZBOWY)
Ćwiczy rachunek pamięciowy bez
liczb ujemnych (kl. IV); zapis wyników
z liczbyami ujemnymi (kl. V).
SUPERMATEMATYK
Gra przydatna w kontekście treści:
kolejność wykonywania działań
i rachunek pamięciowy (kl. IV).
SUPERFARMER
Wspomaga wprowadzenie zamiany
jednostek, rachunku pamięciowego,
dzielenia z resztą (kl. IV); obliczania
prawdopodobieństwa (kl. VIII).
PENTOMINO
Gra pozwala wprowadzić pojęcie
pola oraz różnorodnych metod obliczania pól (kl. IV).
TANGRAM
Gra oswaja geometrię: obliczanie
pól prostokątów i kwadratów (kl. IV);
pola trójkątów, innych innych wielokątów (kl. V).
WIEŻA HANOI

przedmiotowym.

Wspomaga naukę odkrywania reguł
logicznego myślenia oraz opanowanie potęgowania liczb (kl. IV).
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Lekcje wiedzy o społeczeństwie

„

Wychować
mądrego obywatela

Wiedza o społeczeństwie jako niezależny przedmiot powrócił w programie
nauczania ósmej klasy. Od pomysłowości nauczyciela zależy, czy wyzwoli
energię do kształtowania mądrych postaw.
Wiedza o społeczeństwie, kiedyś nazywana wiedzą obywatelską, ma dawać
młodemu człowiekowi podstawowe
wiadomości z zakresu prawa, nauk
politycznych, socjologii czy psychologii. Niestety, przedmiot ten często dla
uczniów bywa nudny i niezrozumiały.
Na pierwszej lekcji poprosiłam
uczniów, aby przejrzeli podręcznik.
Większość z nich nie rozumiała nie
tylko treści, ale i tego, czemu one
w ogóle mają służyć. Młodzież liczyła,
że nowy przedmiot pozwoli im popolitykować, posejmikować w iście szlacheckim stylu. A tymczasem natrafili
na teorie, regułki, definicje, tabelki. Ich
opinie przekazane na gorąco pozwoliły
mi zdefiniować oczekiwania odnoście
do przedmiotu. Jak większość naszych
rodaków, nastolatkowie mają wyraziste
poglądy polityczne i są szczerze przekonani o swoich racjach, które chcą
manifestować urbi et orbi. Często to
opinie usłyszane w domu rodzinnym
i bezkrytycznie powtarzane. Nauczyciel
musi nad tym zapanować i tak pokierować lekcją, by dawała rzetelną wiedzę,
a nie dzieliła klasę światopoglądowo. To
trudne wyzwanie, ale i ogromne pole
do popisu dla nauczyciela pasjonata.
Ważne jest, aby angażować uczniów
nie tylko do biernego oglądania filmów
edukacyjnych czy prezentacji multimedialnych, ale i do samodzielnego tworzenia na przykład gier i quizów, wykorzystywanych na lekcjach (polecam
aplikację Kahoot i stronę quizme.pl).
Materiał dla klasy ósmej nie należy
do najłatwiejszych, dlatego staram się,
aby każda lekcja miała inne tempo i formy pracy.
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Warto uczynić
z wiedzy
o społeczeństwie
przedmiot, na który
się czeka, który
daje możliwość
zaprezentowania
wiedzy o świecie,
kulturalnej
wymiany zdań,
wspólnych
przeżyć i działań
z wykorzystaniem
nowych
technologii.

Dorota Nowak-Włodarczyk
nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie
w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Pomysł metodyczny
W swoich codziennych praktykach
szczególnie faworyzuję kilka metod
pracy. Drama wspaniale sprawdza się
na zajęciach z komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Analiza SWOT
okazała się pomocna na lekcjach dotyczących problematyki rodziny. Debata
trwała trzy kolejne lekcje poświęcone
systemowi ochrony praw człowieka
i dziecka. Ranking diamentowy warto wykorzystać przy omawianiu problemów współczesnego świata. Plakat z kolei sprawdza się w dyskusjach
o reklamie i kampaniach społecznych.
Metaplan doskonale uzupełnił i uporządkował dyskusję na temat patriotyzmu. Specjalną atrakcją są wizyty
ciekawych osób w roli prelegentów
w szkole. Świetny odbiór miało spotkanie z prawnikiem, który omówił temat
funkcjonowania władzy sądowniczej,
a później odpowiadał na liczne pytania
młodzieży, która nie mogła się doczekać zaplanowanego wyjścia do sądu na
prawdziwą rozprawę.
Warto uczynić z lekcji wiedzy
o społeczeństwie przedmiot, na który
się czeka, który daje możliwość zaprezentowania wiedzy o świecie, kulturalnej wymiany zdań, wspólnych przeżyć
i działań z wykorzystaniem nowych
technologii.
Moim zdaniem zróżnicowane, ale
i celowo dobrane metody pracy zachęcają uczniów do śledzenia wydarzeń
politycznych, społecznych czy gospodarczych, pozwalają ugruntowywać
wiedzę teoretyczną, ale i wychować
aktywnego społecznie i krytycznie myślącego obywatela.

Jak uczyć nowych kompetencji w szkole powszechnej?

Nowy zawód:
Data Scientist

Najbardziej pożądany zawód w społeczeństwie cyfrowym to Data Scientist.
Osoba na takim stanowisku zajmuje się analizą nieuporządkowanych
dużych zbiorów danych.

Marek Banaszak
kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów
na Wydziale Nauk Społecznych
Collegium Da Vinci w Poznaniu

Najkrócej rzecz ujmując, Data Science
jest nauką o danych. Nie znajdziemy
jednak tej dziedziny w międzynarodowych czy polskich zestawieniach
poszczególnych dyscyplin nauki – to
obszar znacznie bardziej interdyscyplinarny. Data Scientist jest to natomiast
nazwa zawodu, który współcześnie
staje się jednym z najbardziej pożądanych w społeczeństwie cyfrowym.
Osoba na takim stanowisku zajmuje
się analizą nieuporządkowanych dużych zbiorów danych (Big Data), ale
czy tylko? Z badań przeprowadzanych
w 2019 roku przez poznańską uczelnię
Collegium Da Vinci wśród 30 przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętym biznesem cyfrowym wynika, że
specjalista ds. analizy dużych zbiorów
danych powinien wyróżniać się nie tylko kompetencjami analitycznymi. Pracodawcy wymagają znacznie więcej,
ale na razie muszą poszukiwać takich
osób, gdyż na rynku pracy jest ich jeszcze bardzo mało.
Czy Data Scientist można zostać po
ukończeniu studiów z informatyki lub
matematyki? Może się okazać, że nie
są to wystarczające kompetencje, bo
w pracy z danymi niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy oraz umiejętności z różnych zakresów – nie tylko analizy twardych danych, programowania
czy analizy matematycznej.

Nowe kompetencje
Na stanowisku Data Scietist wymaga się kompetencji z kilku obszarów.
Po pierwsze, ważne są umiejętności

praktyczne z zakresu informatyki, takie jak programowanie w języku Phyton, języku R, znajomość mechatroniki, sztucznej inteligencji, obsługi
baz danych SQL i nSQL. Niezbędne
jest również posiadanie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa danych −
ich przechowywania oraz zgodnego
z prawem udostępniania.
Kolejnym obszarem kompetencyjnym wskazywanym przez pracodawców jest szeroka wiedza
i umiejętności o charakterze matematycznym: głównie z zakresu algebry
liniowej, statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa. To kompetencje niezbędne przy korzystaniu
z oprogramowania informatycznego,
służącego do analizy danych.
Potencjalni pracodawcy wskazywali na to, że osoby z tego rodzaju
kompetencjami stosunkowo łatwo
można znaleźć na ryku pracy. Jednak firmy potrzebują kogoś, kto
charakteryzuje się również wiedzą
i umiejętnościami o charakterze społecznym i kompetencjami miękkimi.
Data Scientist powinien nie tylko programować i liczyć. Jego zadania na
takim stanowisku to przygotowanie
badań, tworzenie narzędzi, zbieranie
danych, ich analiza oraz przetwarzanie, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów oraz jasna
dla każdego prezentacja wyników
i wniosków z badań. Firma, posiadając same dane, często nie wie, jak
z nich korzystać.
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„

Data Science jest nauką o danych. Data Scientist to najbardziej pożądany zawód w społeczeństwie cyfrowym.

Metoda projektu
rozwija cały
wachlarz
kompetencji
niezbędnych
do pracy

Data Scientist.

Interdyscyplinarność
Czy współczesna szkoła rozwija łącznie tego typu kompetencji?
Czy sztywny podział na przedmioty
przygotowuje ucznia do pracy w takim zawodzie? I bardziej zasadnicze
pytanie – czy szkoła powszechna
powinna przygotowywać do wykonywania jakiegokolwiek zawodu? Na
ostatnie pytanie badani odpowiedzieli, że szkoła nie jest miejscem na
kształcenie w takim zawodzie, jednak
poszczególne kompetencje można
rozwijać już od szkoły podstawowej.
Interdyscyplinarnemu
rozwojowi służy metoda projektu, podczas
której uczniowie indywidualnie lub
w grupie rozwiązują określony problem. Ważne, aby projekt nie był realizowany na jednym przedmiocie,
ale korelował różne treści kształcenia.
W ramach tak zaplanowanego
projektu uczniowie podczas zajęć
z fizyki przeprowadzają określone
eksperymenty, zbierają dane i przenoszą je na lekcje informatyki i matematyki – podczas których dokonują
stosownych obliczeń, wprowadza-
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ją dane do arkusza kalkulacyjnego,
przetwarzają je zgodnie z określoną przez nauczyciela instrukcją, generują wizualizacje. Nie będą to tak
zwane Big Data, ale od czegoś trzeba
zacząć, przecież „nie od razu Rzym
zbudowano”. Po przeanalizowaniu
oraz przetworzeniu danych na kolejnych zajęciach, tym razem z wiedzy o społeczeństwie uczniowie generują wnioski, określają skutki oraz
przyczyny prawidłowości (lub nieprawidłowości), a następnie podczas
zajęć z języka polskiego uczą się prezentować wnioski w formie raportu
zrozumiałego dla przeciętnego odbiorcy oraz w formie wystąpienia publicznego. Rozwijają dzięki temu cały
wachlarz kompetencji niezbędnych
do pracy Data Scientist – co prawda
na razie na poziomie mikro. Poznają
jednak w ten sposób zasady pracy takiego specjalisty i uczą się całej procedury, a przede wszystkim – zyskują świadomość, że współcześnie na
rynku pracy niezbędne jest łączenie
kompetencji twardych z miękkimi.

Korzystanie, dzielenie się i przetwarzanie zasobów otwartej nauki i kultury

Otwarte

projekty cyfrowe
„Treści tworzone przez użytkowników nie pojawiają się na zawołanie
– zadaniem instytucji kultury jest motywowanie twórczości i tworzenie dla
niej ram; musimy pomagać naszym użytkownikom i pokazać, że ich udział
w życiu kulturalnym jest cenny i wartościowy.”
Merete Sanderhoff

Żaneta Szerksznis
nauczycielka akademicka,
dyplomowana bibliotekarka,
pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy;
działa w Koalicji Otwartej Edukacji
na rzecz otwartej nauki

Otwarte projekty cyfrowe tworzone
przez instytucje GLAM1 − galerie, biblioteki, archiwa i muzea, umożliwiają
użytkownikom sieci niezależne wykorzystanie udostępnionych dzieł lub dokumentów, tzn. w oderwaniu od stron
i narzędzi tworzonych przez instytucję,
bez pytania o zgodę autora. Instytucje GLAM dbają o trwałość cyfrowych
zasobów, witryn internetowych, rozumieją potrzebę zrównoważonego rozwoju platform internetowych w obliczu
zmieniających się oczekiwań odbiorców i rozwoju technologii.2

 ND (bez utworów zależnych)
 SA (na tych samych warunkach)
W szkole można korzystać bardzo
swobodnie z treści objętych prawem
autorskim (nazywamy to dozwolonym
użytkiem edukacyjnym). Są to jakiekolwiek działania w sieci, przerabianie, a nawet dzielenie się materiałami z uczniami
i innymi nauczycielami. Natomiast
dzielenie się w sieci pozaszkolnej możliwe jest tylko wtedy, kiedy skorzystamy
z otwartych zasobów edukacyjnych
(OZE) i otwartych zasobów nauki i tzw.
wolnej kultury.

Prawa autorskie

Zasoby cyfrowe

Do najczęściej spotykanych licencji, na
których udostępniane są otwarte zasoby
należą w sieci są powstałe w 2001 roku
w USA licencje Creative Commons. Dziś
stały się powszechnym standardem
ułatwiającym udostępnianie utworów
cyfrowych w sieci. Licencje CC w sieci
działają jak znaki drogowe, dzięki którym wiadomo, jak możemy skorzystać
z utworu i kto jest jego autorem. Licencje składają się z czterech elementów,
które nazywa się warunkami:
 BY (uznanie autorstwa)
 NC (użycie niekomercyjne)

Celem powstałego w 2014 roku Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie było ułatwienie użytkownikom
poruszania się po coraz bogatszym repozytorium cyfrowym, wykorzystywanie rozmaitych kwerend do własnych
celów, drukowanie samodzielnie sporządzonych list znalezionych w serwisie zabytków czy gotowych pokazów
tematycznych.
Wśród licznych projektów otwartej kultury możemy natrafić w sieci na
Otwartą Zachętę i Muzeum Sztuki Łódź
i inne.3

1 GLAM Galeries, Libraries, Archives and Museums – termin Raya Oldenburga. Instytucje GLAM rozwijają
w sieci „trzecie miejsce” – poza domem i pracą, które charakteryzuje zaufanie, wspólnotowość, lokalność,
bezpośredniość, otwartość, wolność korzystania, wolny dostęp.
2 Przykład polityki otwartości projektu PAU Art. Dostęp: http://www.pauart.pl/app/content/opennessPolicy
3 Projekt MS Muzeum Sztuki. Dostęp: https://zasoby.msl.org.pl/, Otwarta Zachęta Dostęp: www.otwartazacheta.pl
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W obszarze nauki w 2010 roku powstało pierwsze w Polsce repozytorium
instytucjonalne AMUR, którego celem
jest rozszerzenie w sieci publikacji naukowych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz platforma
czasopism naukowych PRESSto. Publikacje wydawnictw naukowych są głównie
udostępniane na licencji prawno-autorskiej CC BY NC ND. Można je pobierać,
przesyłać, dzielić się z innymi, ale nie można modyfikować. To na przykład kolekcja
książek Wydawnictwa Naukowego UAM,
doktoraty i inne dokumenty elektroniczne pracowników nauki UAM.4 Natomiast
nauczyciele akademiccy mogą wybrać
w repozytorium dowolną licencję CC dla
własnego utworu, skryptu dla studentów.
Projekt biblioteki cyfrowej Europeana5
powołany do życia w 2008 roku dzisiaj
jest przeglądany na smartfonach, tabletach i ekranach o wysokiej rozdzielczości,
a otwarte w bibliotece zasoby o coraz wyższej jakości są stosowane w edukacji, badaniach naukowych, nowych aplikacjach.
Wyróżniamy cztery poziomy uczestnictwa instytucji i udostępnienia obiektów,
w których Europeana pełni funkcję wyszukiwarki, galerii, platformy dystrybucyjnej
dla niekomercyjnego wykorzystania treści
oraz platformy dla swobodnego wykorzystania zbiorów w dowolny sposób. Stąd
w ramach Europeany możemy wyszukać
obiekty cyfrowe zarówno o rozdzielczości
miniatury, jak i pełnego obrazu. Obiekty
w Europeanie są chronione pełnym prawem
autorskim, oznaczone licencjami CC, jak
i znakiem PD – domeny publicznej. Użytkownik w prosty sposób może sprecyzować wynik wyszukiwania utworów według kryterium „Czy mogę to wykorzystać”,
a opisane słownikowo licencje nie pozostawiają wątpliwości, które z utworów odbiorca może lub nie może modyfikować.
Przykładem zastosowania źródeł
dostępnych w bibliotekach cyfrowych
jest „Strzygoń i jak sobie z nim radzić”
– projekt krótkometrażowej animacji
zrealizowanej przez Kajetana Obarskiego

z zasobów CBN Polona6. Zdigitalizowane
rękopisy i starodruki mają ogromny potencjał twórczy i badawczy.7
Wyszukiwarka Google umożliwia znalezienie utworów udostępnionych na licencjach otwartych przez wiele platform:
Pixabay, Pinterest, YouTube, przez zakładkę
Menu – Ustawienia – Szukanie zaawansowanych – Możesz zawęzić wyniki do: Prawo
do użytkowania. Wyszukiwanie zasobów
otwartej kultury prowadzi się, wybierając
opcję: do swobodnego użytku, udostępniania, modyfikowania również komercyjnego.
Natomiast wyszukiwarka Google Scholar
pomaga przeszukać otwarte zasoby nauki,
zawartość otwartego czasopisma naukowego, odnaleźć dowolny artykuł naukowy
z repozytoriów instytucjonalnych i ogólnopolskich, jak np. Platforma Otwartej Nauki.8

Przewodnik cyfrowy
W przyjętej w 2008 roku Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji, stanowiącej jeden z kamieni węgielnych ruchu na rzecz
otwartych zasobów edukacyjnych, została
zdefiniowana rola nauczyciela jako twórcy

wykorzystującego zasoby otwarte do swoich potrzeb, zaangażowanego w otwarte
praktyki edukacyjne oparte na współpracy,
odkrywaniu i generowaniu wiedzy. Po niespełna dziesięciu latach od deklaracji przeprowadzono badania jakościowe w formie
wywiadu wśród 30 nauczycieli z 5 państw
europejskich. Najnowszy raport z badań
pokazuje cztery zróżnicowane postawy deklarowane przez nauczycieli wobec zasobów dostępnych w sieci: twórcy, buntownika, strażnika, nieświadomego użytkownika.9
Działania instytucji zrzeszonych
w Koalicji Otwartej Edukacji koncentrują
się na tworzeniu rekomendacji, publikacji, a także kursów on-line skierowanych
do nauczycieli, zarówno szkolnych, jak
i akademickich.
Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Centrum Cyfrowe zapraszają od listopada osoby pracujące w bibliotekach do
udziału w bezpłatnym kursie „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”. Kurs
e-learningowy będzie wspierać bibliotekarki i bibliotekarzy w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych.

Projekt biblioteki cyfrowej Europeana, która pełni funkcję wyszukiwarki, galerii, platformy dystrybucyjnej dla
instytucji udostępniających zbiory w sieci.

4 Kolekcja książek elektronicznych w repozytorium AMUR. Dostęp https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/209 , Czasopisma naukowe UAM PRESSto https://
pressto.amu.edu.pl/index.php/aq
5 Projekt Europeana https://www.europeana.eu/portal/pl
6 CBN Polona https://polona.pl/, PAU Art. http://www.pauart.pl/
7 Cyfrowa Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego Dostęp: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/32902/edition/78194
8 Platforma Otwartej Nauki http://pon.edu.pl/
9 Tomasz Kasprzak, Olga Jurkowska, Alek Tarkowski, Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne, 2017.
Dostęp: https://nck.pl/badania/raporty/raport-nauczyciele-i-nowoczesne-praktyki-edukacyjne
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Realizacja wewnątrzszkolnego systemu

Doradztwo

zawodowe w szkole
Doradztwo zawodowe to szczególny rodzaj pomocy
uczniom, opierającej się na zaufaniu, szacunku i wsparciu. Działalność wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w naszej szkole nastawiona jest na
wielostronne aktywizowanie uczniów.

Marcin Szmidt
szkolny doradca zawodowy
w Zespole Szkół Samochodowych
w Poznaniu,
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,
wiedzy o społeczeństwie i historii;
menedżer oświaty;
współpracownik Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu

Zespół Szkół Samochodowych współpracuje w ramach systemu klas partnerskich z wieloma pracodawcami poprzez organizację praktyk zawodowych, opiekę serwisową, fundowanie
nagród dla uczniów danej klasy, ale przede wszystkim przez
prowadzenie Szkolnego Biura Pośrednictwa Pracy. Uczniowie
i absolwenci otrzymują oferty pracy w serwisach informacyjnych. Szkoła na wniosek ucznia może też rekomendować danego kandydata do pracy, poświadczając posiadane przez niego kwalifikacje. Oferty pracy umieszczane są także na stronie
internetowej Szkoły, która poprzez zakładkę KARIERA pomaga
uczniom w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Wykłady i warsztaty
Szkoła współpracuje z uczelniami, organizując wykłady otwarte.
W roku szkolnym 2018/2019 w murach samochodówki gościli
dr Łukasz Scheffs z UAM, który zapoznał uczniów z technikami autoprezentacji, nie tylko w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, dr Anna Sakson-Boulett z UAM, poruszyła zagadnienia
trendów konsumenckich, gdyż szczególnie młodzi ludzie są
bardzo atrakcyjnym targetem dla marketingowców, a prof. dr
hab. inż. Ireneusz Pielecha z Politechniki Poznańskiej przybliżył
maturzystom zagadnienia napędów hybrydowych w silnikach
samochodowych.
Innym obszarem działań z zakresy doradztwa zawodowego są warsztaty i spotkania w murach „samochodówki”.
Warsztaty z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych przeprowadzone zostały przez pracowników Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, a warsztaty na temat wolontariatu – istotnego
punktu w CV − przez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty w Poznaniu.

Współpraca z pracodawcami
Szkoła, współpracując z pracodawcami, zorganizowała także spotkania informacyjno-rekrutacyjne, aby zaprezentować uczniom
alternatywne miejsca pracy. Dla absolwentów niezainteresowanych
pracą w branży motoryzacyjnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej, z kierownikiem rekrutacyjnym Britisch Petrol, który pokazał arkana pracy nie tylko na stacji paliw. Uczniowie
mogli także skorzystać z oferty Agencji Pracy Vector, która przestrzegała przed korzystaniem z wyjątkowych okazji pracy za granicą,
które nie zawsze kończą się wysokimi zarobkami dla pracowników.
Współpraca z Automobilklubem Wielkopolskim dała uczniom szansę na poznanie nowego zawodu − trenera sportu samochodowego.
Pasjonaci motoryzacji mogli poznać zasady organizacji wyścigów
samochodowych i początki kariery Roberta Kubicy.
Dla uczniów, którzy chcą pracować na etacie, przygotowana
była oferta działu rekrutacji Bridgestone, którego przedstawiciele
przedstawili zasady rekrutacji i rozwoju zawodowego w tej fabryce. Skoda Auto Szkoła, reprezentowana przez Roberta Szpindora,
przedstawiła zasady eco-drivingu, ale przede wszystkim zaprezentowała atrakcyjny zawód branży motoryzacyjnej − trener doskonalenia techniki jazdy samochodem.

Planowanie kariery zawodowej
Poznańska „samochodówka” współpracując z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży rokrocznie organizuje Tydzień
Doradztwa Zawodowego. W czasie seminariów informacyjnych
uczniów klas ostatnich poznają zasady rekrutacji na wyższe
uczelnie, prognozy rozwoju branży, poziom bezrobocia i trendy
rozwojowe dla potencjalnych pracowników. Ciekawym wydarzeniem, szczególnie dla uczniów planujących podjęcie działalności
gospodarczej, był Dzień Kariery. Pracownicy Centrum Informacji
i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
przybliżyli zasady tworzenia biznesplanu, procedur zakładania
firmy i możliwości uzyskania dofinansowania do pierwszej firmy.
Marketing internetowy to kolejne wyzwanie w ramach doradztwa zawodowego, gdyż dzisiaj pozyskanie klienta może
odbywa się także w sieci. Spotkanie z pracownikami Agencji
Marketingu Sieciowego Widoczni.pl. dotyczyło przede wszystkim budowania atrakcyjnych stron WWW.

Doskonalenie systemu doradztwa
Jako doradca zawodowy uczestniczyłem w Fabryce Green Faktory Sp. z o.o. w wizycie studyjnej, zorganizowanej przez Fundację
Anioły Edukacji i Wielkopolskie Zrzeszenie Pracodawców Lewiatan. Zespół Szkół Samochodowych bierze udział także w projekcie
UE „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu − wspieramy rozwój kształcenia zawodowego”, w ramach którego uczniowie mają
zajęcia doradcze zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej,
zakończonej przygotowaniem Indywidualnego Planu Kariery.
Wszystkie działania podejmowane w ramach wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych
w Poznaniu mają na celu przygotowanie ucznia do roli pracownika,
zachęcenie do dalszej edukacji na studiach wyższych, znalezienie
atrakcyjnej pracy, wzrostu świadomości znajomości języków obcych,
ale przede wszystkim, pokazanie, że nauka i kształcenie nie kończą się
z chwilą otrzymania świadectwa i zdobycia kwalifikacji zawodowych.
Dobre praktyki| Uczyć lepiej 1 - 2019/2020 /
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Holenderski system wychowania

Szczęśliwe
dzieci

Rodzice i specjaliści zachodzą w głowę, próbując odpowiedzieć sobie
na pytanie, jak dobrze wychować dziecko, aby zapewnić mu dobrostan.
Holendrzy znaleźli sposób.
Jak zadbać o rozwój i pomyślną przyszłość
dziecka? Jakie cechy ukształtować, jakie
umiejętności przekazać, w jakie zasoby je
wyposażyć? Posłać dziecko na kurs języka
obcego czy naukę pływania? Pozwalać na
korzystanie z nowoczesnych technologii czy
raczej ograniczać dostęp? Karać czy nagradzać i tłumaczyć? Jak robią to Holendrzy?

Raport UNICEF-u
Autorki książki Najszczęśliwsze dzieci na świecie czyli wychowanie po holendersku wyszły
za mąż za Holendrów i w Holandii wychowują swoje dzieci. Rina Mae Acosta jest Amerykanką o azjatyckich korzeniach, Michele zaś
pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jako cudzoziemki dostrzegły pewne różnice między własnym
podejściem do dzieci a wychowaniem holenderskim. Punktem wyjścia do tworzenia książki stał się również opublikowany w 2013 roku
Raport UNICEF-u, przeprowadzony przez
Światową Organizację Zdrowia, w którym
stwierdzono, że dzieci w Holandii są najszczęśliwsze na świecie (badania objęły dwadzieścia dziewięć najbogatszych krajów świata).
Wyniki te potwierdziły rezultaty uzyskane już
w 2007 roku, kiedy Holandia również zajęła
I miejsce, podczas gdy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uplasowały się
w rankingu na dwóch najniższych lokatach. Autorki zaczęły baczniej obserwować podejście do dzieci, rozmawiać
z rodzicami, zarówno holenderskimi, jak
i znajomymi ze Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, analizować dokumenty i raporty, zdobywać wiedzę od specjalistów. Wynikiem tej pracy jest rekomendowana książka.

Doe normaal

dr Patrycja Wesołowska

Według autorek kilka przyczyn składa się
na wysokie poczucie szczęścia u holenderskich dzieci, jednak zdecydowanie naj-

starszy wykładowca w Zakładzie Podstaw
Wychowania i Opieki, Wydział Studiów
Edukacyjnych UAM w Poznaniu; pedagog
w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych nr 1 w Poznaniu
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ważniejszą jest doświadczenie swobody
i niezależności. R. M. Acosta i M. Hutchison
zauważają, że rodzice nie wywierają presji na swoich pociechach, nie oczekują,
że ich dziecko osiągnie jakiś określony
cel osobisty czy zawodowy. Nie wożą
dzieci na liczne zajęcia dodatkowe, pozostawiają im natomiast czas wolny na
bezgraniczną, swobodną zabawę na
świeżym powietrzu. Jak piszą autorki, „holenderski sposób wychowania pozwala
zachować równowagę pomiędzy rodzicielskim zaangażowaniem i delikatnym
zaniedbaniem”. Podejście to spotyka się ze
zdziwieniem rodziców cudzoziemskich,
przekonanych, że aby dziecko prawidłowo się rozwijało, a w przyszłości osiągnęło
sukces, od najwcześniejszych lat powinno być stymulowane i kształtowane. Ich
oczekiwania wobec dzieci najlepiej studzi holenderskie powiedzenie Doe normaal, czyli Opanuj się. Przyjezdni często
w pierwszym momencie odbierają to
stwierdzenie jako brak ambicji. Tymczasem holenderska matka mówi: „Szczęście
nie polega na tym, żeby mieć jak najwięcej, lecz na akceptowaniu tego, co się ma.”
Książka nie jest oczywiście podręcznikiem, w którym zawarty jest idealny, postulowany model wychowania. Znajdziemy tu
jednak mnóstwo ciekawostek na temat Holandii, odniesień kulturowych i społecznych
czy informacji na temat systemu edukacji.
Przede wszystkim jednak spotkanie z książką będzie okazją do zadania sobie pytania,
jaki model wychowania jest mi bliski? Jak
dużą wolność chcę przekazywać dziecku?
W jakich sytuacjach interweniować, w jakich pozostawić dziecku swobodę. W jakim
stopniu organizować dziecku czas i przestrzeń?. A może po prostu Doe normaal…

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI O KREATYWNOŚCI
Fuller, Andrew. Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka. Wydawnictwo Mamaia - Grupa
Wydawnicza Relacja, Warszawa 2017. ISBN 978-83-65087-85-0
W książce prezentowane są rozwiązania, które pomagają wykształcić w dziecku własną formę twórczej wyobraźni
i zbudzić kreatywność. Autor podpowiada, w jaki sposób stymulować umysł dziecka, ćwiczyć pamięć, wyobraźnię,
koncentrację, jak uczyć dziecko samodzielnego myślenia, planowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania
konfliktów i budowania wiary w siebie. Każdy rozdział kończą propozycje zabaw i innych aktywności, podzielone
według wieku dziecka od 2 do 18 lat.

Goldberg, Elkhonon. Kreatywność : mózg w dobie innowacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
ISBN 978-83-01-20189-0
Znany amerykański neurobiolog i neuropsycholog kliniczny dzieli się z czytelnikiem wiedzą na temat działania
mózgu i tkwiących w nim możliwości tworzenia nowych rozwiązań. Przedstawia dorobek współczesnej nauki
w zakresie budowy i działania mózgu; koncepcje psychologiczne (w tym własną) i wyniki badań eksperymentalnych
związanych z twórczością.

Majchrzak Kinga, Murawska, Iwona. Ku przyszłości : szlakami natury i wyobraźni : jak rozwijać potencjał kreatywny.
Centrum Dofinansowania Euroexpert, Toruń 2018. ISBN 978-83-65017-13-0
Autorki prezentują zarówno podstawy teoretyczne kreatywności i innowacyjności, jak i ich zaplecze pedagogiczne
(wskazówki do rozwijania własnej kreatywności przez nauczyciela, informacje na temat edukacyjnych badań
w działaniu i kreatywnego kierowania grupą) oraz scenariusze zajęć. Uzupełnienie scenariuszy stanowią propozycje
ćwiczeń zawartych w dwóch zeszytach towarzyszących książce. Publikacja opiera się na dorobku naukowym
kreatologii i doświadczeniach edukacyjnych autorek.

Sternberg, Robert J., Jarvin Linda, Grigorenk Elena L. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić
uczniom sukces. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. ISBN 978-83-8088-855-5
Autor jest twórcą koncepcji edukacji dla mądrości, teorii postawy twórczej oraz opartej na niej strategii
dydaktycznej. Książka w kompleksowy sposób prezentuje czynniki, które mają wpływ na rozwój i nauczanie
ważnych kompetencji osobowościowych ucznia: mądrości, inteligencji i kreatywności. Przedstawione strategie
dydaktyczne stymulują i wspierają zdolności poznawcze, rozwijają różne typy myślenia i pamięć ucznia. Część
teoretyczną uzupełniają ćwiczenia i zadania oraz przykładowe scenariusze lekcji różnych przedmiotów.

Szmidt, Krzysztof J. ABC kreatywności : kontynuacje. Difin, Warszawa 2019. ISBN 978-83-8085-734-6
Publikacja autorstwa czołowego polskiego pedagoga twórczości. Rozdziały są uporządkowane według liter alfabetu.
Każdy stanowi omówienie jednej kwestii związanej z kreatywnością (twórczością), na przykład: „F jak flow”,
„H jak hamowanie kreatywności w rodzinie i firmie”, „N jak nauczyciel twórczości”. W poszczególnych hasłach autor
zamieścił: podstawowe informacje na temat danego zagadnienia; własne interpretacje oparte na doświadczeniu
życiowym i naukowym; ćwiczenia oraz pytania służące autorefleksji. Podsumowaniem pracy jest zestawienie
21 zasad kreatywności.
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odn.kalisz.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdnkonin.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego:
- w Gnieźnie, ul. Mieszka I nr 27, www.medyk.gniezno.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odnpoznan.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
www.cwrkdiz.kalisz.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Koninie
www.cwrkdiz.konin.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Lesznie
www.cwrkdiz.leszno.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik
Masażysta, Technik Elektroradiolog, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Higienistka Stomatologiczna

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik
Masażysta, Technik Farmaceutyczny, Opiekunka Dziecięca, Higienistka Stomatologiczna, Asystentka Stomatologiczna, Technik Elektroradiolog

- Nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, www.msz.poznan.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik
Farmaceutyczny, Ortoptystka, Technik BHP, Technik Elektroradiolog, Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej

- Nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, www.wsck.pl

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Dentystyczny,
Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby Starszej,
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Dziecięca, Technik Masażysta,
Social Media
Terapeuta Zajęciowy
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Grota Roweckiego 6, www.medyk-rawicz.pl
dollessusdam.
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Technik Usług Kosmetycznych, Technik BHP, Opiekun Osoby Starszej, Terapeuta Zajęciowy, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Opiekunka Dziecięca, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Technik Masażysta, Opiekun Medyczny

- w Złotowie, ul. Szkolna 3, www.wsckziu-zlotow.pl

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Opiekun Medyczny, Technik Archiwista, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych, Opiekunka Dziecięca

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, www.wscku-wrzesnia.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

- Florysta, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Logistyk, Technik Administracji,
Technik Archiwista, Technik Rachunkowości, Opiekun Medyczny, Asystent Osoby
Niepełnosprawnej, Technik Budownictwa

