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U progu 2020 roku oddajemy do Państwa rąk kolejny numer „Uczyć lepiej”. W ten specyficzny czas – końca roku,
możemy patrzeć wstecz, analizując błędy i ciesząc się
z sukcesów zawodowych , ale możemy też puścić wodze
wyobraźni ku przyszłości i pomyśleć o działaniach, które
mogą zmienić stan polskiej edukacji.
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Publikacja pokonkursowa: Jak stworzymy szkołę marzeń?

Polska szkoła

w 2030 roku

W obliczu trudnych wydarzeń w polskiej przestrzeni społeczno-edukacyjnej,
Społeczne Towarzystwo Oświatowe ogłosiło konkurs #Szkoła2030. Zadaniem
uczestników było przeniesienie się w wyobraźni w czasie i opisanie przemian,
jakie zaszły w polskiej szkole.

Magdalena Gajtkowska
nauczycielka w Zespole Szkół Zakonu Pijarów
im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Na ogłoszenie konkursowe zamieszczone przez STO odpowiedziało około
stu osób.1 Była to grupa heterogeniczna pod względem wieku, płci, wykonywanej pracy. Tym, co jednak łączyło uczestników konkursu, była troska
o lepszą edukację w Polsce, a także
własny pomysł na jej osiągnięcie. Powstał krajobraz polskiej szkoły marzeń,
która w 2030 roku jawi się jako miejsce
atrakcyjne, zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli.
Kapituła konkursowa, którą współtworzyli: Małgorzata Pomianowska
(redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły.
Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”), Przemysław Staroń (Nauczyciel
Roku 2018), Barbara A. Zielonka (Finalistka Global Teacher Prize 2018), dr hab.
Małgorzata Żytko (pracownik naukowy
Wydziału Pedagogicznego UW, ekspert
OECD w zakresie wczesnej edukacji), dr
Anna Okońska (założycielka kilku szkół
STO), Zygmunt Puchalski (prezes STO)
oraz Łukasz Smołka (prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 106
STO w Pile)2, oceniła nadesłane prace.
Najwyżej ocenione eseje opublikowano w formie pokonkursowej pracy zbiorowej Jak stworzymy szkołę marzeń? 3
Wśród autorów opublikowanych
tekstów znaleźli się niemal wszyscy
najważniejsi współtwórcy i beneficjenci

polskiej edukacji: dyrektor szkoły, nauczyciele różnych szczebli, studentka
polityki oświatowej, uczeń (Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych).
Cennym głosem w dyskusji okazał się
również esej menedżera ds. badań rynkowych i rozwoju produktów wybranej
fundacji, reżyserki filmowej i teatralnej
oraz kierownika produktów internetowych. Wśród autorów tekstów nie
zabrakło też osób, które łączyły rolę nauczyciela z rolą rodzica.

Busola zmian
Każdy z autorów przedstawił własny,
oryginalny pomysł na poprawę stanu
polskiej szkoły. Prace te cechuje różny
poziom szczegółowości, odmienny zakres przewidywanych działań, a nawet
– jak sądzę – różna szansa powodzenia
ich realizacji.
Z uwagi na ograniczenia rozpiętości
niniejszej publikacji, nie sposób przedstawić wizji każdego autora. Warto
jednak wskazać choć kilka propozycji,
które mogą stać się inspiracją dla nauczycieli. Są to postulaty, które mogą
być przez nich praktykowane już dziś,
niezależnie od wielkich reform:
 poznanie i wykorzystywanie wybranych narzędzi design thinking
(eseje A. Pabisek i M. Marcela);

1 Podaję za: T. Biegański, W drodze do wymarzonej szkoły. Podsumowanie konkursu #2030, [w:] Jak stworzymy szkołę marzeń? Publikacja pokonkursowa, s. 4
2 Podaję za: https://szkola2030.pl/, dostęp 27.10.2019. Zob. też: tamże, s. 4.
3 Publikacja dostępna jest na stronie: http://www.sto.org.pl/szkola2030-publikacja-pokonkursowa
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ilustracja: Sylwia Pragłowska

„

Zmiana polskiej
szkoły wymaga
społecznie
uzgodnionych
działań na wielu
szczeblach
i w różnych
obszarach.
Jednak wiele
prezentowanych
postulatów można
praktykować już
dziś, niezależnie
od reform.

 nieustanna troska o rozwój własnych umiejętności interpersonalnych, aktywność ukierunkowana na wgląd w siebie (A. Pabisek,
E. Flagi-Szewczyk, J. Stelmach);
 przyjęcie roli nauczyciela jako nieustannego poszukiwacza wiedzy,
który może wiele dać od siebie,
ale też chętnie czerpie od innych
(A. Nietresta-Zatoń);
 koncentracja na procesie dochodzenia do wiedzy, krytycznym
myśleniu, realizacji projektów
i eksperymentów (A. Pieńkowski,
R. Depta);
 zmiana wizerunku nauczyciela
w społeczeństwie (atrakcyjność,
satysfakcja, rozwój, misja, odpowiedzialność, wysoki status) –
ważna jest tu rola mediów, filmu,
teatru, ale też samych nauczycieli
(K. Dąbkowska-Kułacz);
 porzucenie utopii w myśleniu
o edukacji z jednoczesną otwartością na równoległe funkcjonowanie różnych koncepcji, sposobów
rozwiązań (K. Kolwas);

 podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, uruchomienie programu mentoringowego
(L. Sutuła), i wiele innych.
Dla mnie, nauczycielki, publikacja ta
jest niezwykle inspirująca. I choć zupełna zmiana polskiej szkoły nie może być
zależna tylko od nauczycieli (potrzeba
społecznie uzgodnionych działań na
wielu szczeblach i w różnych obszarach), to jestem przekonana, że warto
rozpocząć małą rewolucję od zmiany
swojego myślenia i w konsekwencji
działania. Najważniejsze zmiany dokonują się najpierw w sferze poznawczej, a omawiana tu publikacja właśnie
do takich zmian prowokuje. Pokłosiem
tychże jest odmienna, lepsza praktyka
i kultura edukacyjna.
Czy zaprezentowane w omawianej
tu publikacji postulaty dla polskiej szkoły w 2030 roku (i drogi dojścia do nich)
są marzeniem czy celem? Odpowiedź
zależy od każdego z nas. Od Ciebie,
Czytelniku, również.
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Wykorzystanie potencjału Google w pracy nauczyciela matematyki

Matematyka
w chmurze

Myśląc o nowoczesnej szkole oraz o kształtowaniu kompetencji kluczowych,
warto rozważyć wprowadzenie chmury edukacyjnej. Z pewnością spodoba
się to uczniom, którzy sprawnie posługują się technologią.

mgr inż. Teresa Zielińska
nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalewie; certyfikowany ekspert i trener GeoGebry;
członkini zarządu Fundacji Akademickie
Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES

dr inż. Krzysztof Winnicki
programista, wykładowca na Wydziale Matematyki
i Informatyki UAM w Poznaniu; autor kursów
dla nauczycieli z zakresu pracy i administracji
platformą e-learningową Moodle oraz Chmury Google;
współautor publikacji z zakresu wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji

Chmura to nie tylko narzędzia do edycji dokumentów. W rzeczywistości to
zestaw usług – zaczynając od poczty
elektronicznej, po możliwość przechowywania plików na wirtualnym dysku,
tworzenia witryn internetowych, blogów, a także dołączania dodatkowych
aplikacji dostępnych on-line. Jednym
z takich zintegrowanych rozwiązań
jest G Suite for Education, oferowane
szkołom przez Google. W usłudze tej,
obok poczty elektronicznej, najczęściej
wykorzystywanym elementem pakietu
jest Dysk Google. Podstawowymi aplikacjami wchodzącymi w jego skład są:
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, program do
grafiki wektorowej, formularze. Oprócz
nich każdy użytkownik posiada możliwość podłączenia w nim dodatkowych
aplikacji on-line. Jedną z nich jest między innymi popularna wśród nauczycieli GeoGebra.

Uruchamianie
aplikacji Google
Po zalogowaniu się do konta Google
należy wybrać usługę Dysk. Jest to
miejsce przeznaczone przede wszystkim do zapisywania plików, ale porównać możemy go do pewnego rodzaju
wirtualnego komputera, poprzez który
uruchamiamy aplikacje, jak również je
dołączamy.
W celu dołączenia innego oprogramowania do listy możliwych do
uruchomienia z pozycji Dysku należy kliknąć w przycisk Nowy / Więcej
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/ Podłącz więcej aplikacji, odszukać
wybrany program i wybrać przycisk
Podłącz. Od tego momentu możemy
uruchamiać wybrany program jak każdą
inną aplikację w ramach Dysku Google.

Usługa Classroom
Przydatnym narzędziem w pracy
z uczniem jest także Classroom. To
usługa, poprzez którą nauczyciel może
tworzyć wirtualne zajęcia. Dla osób
korzystających z kont edukacyjnych
dostęp do usługi możliwy jest między
innymi poprzez wybór usługi z listy
(podobnie jak to ma miejsce podczas
uruchamiania Dysku).
Tworzenie zajęć odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza ze znakiem
„+”, znajdującego się w prawym górnym
rogu ekranu, i wybranie opcji Utwórz
zajęcia. Główne okno utworzonych
zajęć podzielone jest na cztery zakładki:
 Strumień ─ jest to część, w której
pojawiają się ogłoszenia, materiały itp.
 Zadania ─ miejsce do tworzenia
zadań dla uczniów.
 Osoby – zakładka zawierająca
opcje związane z zapisywaniem
(dołączeniem) uczniów do zajęć.
 Oceny ─ tabelaryczne zestawienie
ocen uczniów zapisanych na zajęcia.
Jedną z najczęściej wykorzystywanych aktywności w pracy z uczniami są
Projekty, ulokowane w zakładce Zadania. Nauczyciel powinien wypełnić
następujące opcje:
 tytuł projektu (zadania), jego opis
(instrukcje);

„

Zainteresowanie
wykorzystaniem

chmury jest coraz
większe, zwłaszcza
że główni liderzy
(firma Microsoft
oraz Google)
dostarczają usługę
dla edukacji
za darmo.
Wystarczy, aby
szkoła posiadała
domenę, której jest
właścicielem.

Dysk Google możemy rozszerzać o dodatkowe aplikacje, takie jak GeoGebra.

 termin wykonania zadania oraz
(opcjonalnie) godzina, do której uczniowie powinni wykonać
zadanie;
 kto powinien wykonać to zadanie (wszyscy uczniowie czy tylko
wybrani).
W zakładce Zadania można dołączać różnego rodzaju pliki. Warto wykorzystać potencjał oraz możliwości
chmury i dołączyć plik opracowany
w narzędziach oferowanych przez
Dysk Google, np. kartę pracy dla ucznia
w edytorze tekstu Google, itd. Dzięki
temu po dołączeniu pliku do Zadania
będziemy mogli go udostępnić w jednej z możliwych opcji:
 Uczniowie mogą wyświetlać plik
– w tej opcji uczeń nie może dokonać zmian w pliku, a jedynie
obejrzeć jego zawartość (np. kiedy
udostępniamy wybrany materiał
źródłowy do analizy);
 Uczniowie mogą edytować plik
– w tej opcji uczniowie biorący
udział w zajęciach posiadają dostęp do tego samego pliku i mogą
go wspólnie uzupełniać. Opcja ta
świetnie sprawdza się w przypadku zadania grupowego;
 Utwórz kopię dla każdego ucznia –
jest to opcja, która automatycznie

tworzy osobne kopie pliku dla każdego ucznia (np. tworzy osobne
karty pracy). Dzięki temu każdy
uczeń otrzymuje swoją indywidualną kopię pliku, którą uzupełnia
indywidualnie.
Wchodząc do zadania, uczeń może
otworzyć przeznaczony dla niego plik
i uzupełnić jego treść. Oddanie zadania następuje poprzez naciśnięcie
przycisku Oddaj, znajdującego się
w jego widoku obok nazwy zadania.
Po sprawdzeniu i zwróceniu zadania
przez nauczyciela, uczeń widzi ocenę
w postaci zdobytych punktów oraz komentarz nauczyciela. Następuje także
zmiana statusu zadania na Zwrócone.
Przykładowe rozszerzanie Dysku
Google o dodatkowe aplikacje (takie
jak GeoGebra) z wykorzystaniem ich
w narzędziu Classroom pokazuje jedynie niewielki wycinek możliwości
wykorzystania chmury Google w pracy nauczyciela. Z pewnością spodoba
się to uczniom, którzy sprawnie posługują się tego rodzaju technologią.
Warto przy tym pamiętać, że narzędzia
te ciągle ewoluują, zyskują nowe funkcjonalności i interfejs. Nauczyciel musi
mieć tego świadomość oraz gotowość
na zmiany.
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Nowe technologie w efektywnej edukacji

Programy

i aplikacje w nauczaniu matematyki
Wykorzystując nowe technologie w szkole, warto zastanowić się, czy służą one rozwojowi ucznia, czy tylko wyręczają go w rozwiązaniu zadań.
Adekwatny dobór programów i aplikacji jest kluczowy dla efektywnej edukacji.

Danuta Karpińska
nauczycielka matematyki
w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie;
nauczycielka konsultantka w ODN w Poznaniu;
prowadzi warsztaty i kursy na temat wykorzystania
nowych technologii na lekcjach matematyki.
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Od kilkunastu lat w szkole w coraz
większym zakresie wykorzystuje się
nowe technologie. Tablety, tablice interaktywne, smartfony, ipady to narzędzia, które przybliżają uczniów do
wyzwań stawianych przez współczesny cyfrowy świat. Zgodnie z zapisami
podstawy programowej do jednej z najważniejszych umiejętności rozwijanych
w ramach kształcenia ogólnego należy
„kreatywne rozwiązywanie problemów
z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie.” Zadaniem nauczyciela
staje się więc poszukiwanie sposobów
wdrażania nowych technologii na lekcjach.
Wykorzystując technologie w szkole, warto jednak zastanowić się, czy
komputer zawsze służy rozwojowi
umiejętności matematycznych ucznia.
Efektywne dydaktycznie pomaganie
w rozwiązywaniu zadań nie należy do
czynności łatwych. Prościej jest bowiem
wyręczyć ucznia w pracy – szczególnie gdy ma się pod ręką komputer niż
pozwolić, aby sam we właściwym sobie tempie dochodził do prawidłowego
rozwiązania. Pokusa zastąpienia aktywności własnej określonym programem/
aplikacją potwierdza słuszność sądów,
że techniki komputerowe mogą kształtować postawę twórczą, ale i odtwórczą. Ten sam program komputerowy
może pełnić rolę praktycznego pomocnika, jak i przeszkadzać w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. W odniesieniu do problemów geometrycznych,

rachunkowych program może naprowadzać na właściwy trop, zachęcić do
postawienia hipotezy lub też wyręczać
ucznia, podając gotowy wynik.

Przegląd narzędzi
Programy i aplikacje adekwatnie dobrane i zastosowane we właściwy sposób, mogą uatrakcyjnić zajęcia szkolne
i efektywnie wspomagać samokształcenie ucznia.
Padlet – wirtualna tablica. Głównym zadaniem tej aplikacji jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu
różnego rodzaju materiałów cyfrowych
w ramach wybranego tematu. Możemy
zamieścić tu filmy, linki do ciekawych
stron, przygotowane wcześniej konstrukcje (np. za pomocą programu Geogebra), skrypty, opracowane pomoce
dydaktyczne (np. gry, mapy pojęciowe)
i inne dokumenty. W wersji bezpłatnej
stworzyć można trzy padlety.
Poly – program, który pozwala ogląda
różne wielościany wypukłe. Bryły można obracać i rozkładać na siatki, a po jej
wydrukowaniu i przeniesieniu na karton sklejać wybrane modele.
Photomath jest aplikacją na telefon, która po nakierowaniu aparatu na
zadanie matematyczne pokaże wynik
wraz ze szczegółowym rozwiązaniem.
Funkcje Photomath to kalkulator korzystający z aparatu, rozpoznawanie pisma
odręcznego, wskazówki krok po kroku,
wykresy.
Kahoot – aplikacja, w której można
tworzyć własne quizy przeznaczone do

źródło: freepik

„

W szkole w coraz większym zakresie wykorzystuje się nowe technologie, które przybliżają uczniów do wyzwań stawianych przez
współczesny cyfrowy świat.

wykorzystania przez innych użytkowników. Jedną z opcji jest wybór gotowych
gier.
Quizizz jest aplikacją podobną do
Kahoota, ale daje możliwość różnicowania dystraktorów, co zapewnia użytkownikom większą swobodę. W aplikacji można także korzystać z wstawiania
obrazów oraz różnych edytorów.
Ułamkowiec – prosty program do
wykonywania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i skracania
ułamków. Uczeń może wykorzystać ten
program komputerowy do weryfikowania poprawności swoich obliczeń (poza
gotowym wynikiem otrzymuje też poszczególne etapy rozwiązania).
LearningApps to bezpłatna platforma do tworzenia różnych ćwiczeń interaktywnych i prostych gier dydaktycznych. Umożliwia założenie wirtualnej
klasy i pracę z uczniami na platformie.
Wybrane opcje dostępne w zakładce
stwórz aplikację: pasujące pary,
grupowanie, oś liczbowa, kolejność,
dowolny tekst odpowiedzi, test jednokrotnego wyboru, zadanie z lukami, milioner, odsłoń obrazek, wyścigi konne.
Kody QR służą do kodowania znaków, które następnie można odczy-

tać za pomocą specjalnych czytników.
W Internecie dostępnych jest wiele generatorów, które zadanie przygotowane wcześniej w edytorze tekstu przekonwertują na QR kod. Sprawdza się
to zarówno w pracy indywidualnej, jak
i grupowej. Uczniowie otrzymują zestaw QR kodów wraz z kartą odpowiedzi i za pomocą czytnika kodów odczytują treść poleceń.
Poniżej przykładowe zadania z wyrażeń algebraicznych z zastosowaniem
QR kodu.

Zgodnie

z podstawą

programową jedną
z najważniejszych

umiejętności, które
należy kształcić,
jest kreatywne
rozwiązywanie
problemów ze

Wykorzystanie nowych technologii
na lekcjach matematyki przynosi szereg korzyści. Dla ucznia zajęcia stają się
ciekawsze, pozwalają rozwijać nowe
umiejętności, wdrażają w cyfrowy świat.
Korzyści uzyskuje też nauczyciel, który
wychodząc ze strefy rutyny, staje się
moderatorem zajęć i animatorem nowych sytuacji dydaktycznych.

świadomym
wykorzystaniem
metod i narzędzi
wywodzących się
z informatyki.
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Program Ambasador Przyjaznej Edukacji

(Nie)zwykłe
klocki LEGO®

Kolorowe klocki LEGO® przez kolejne dziesięciolecia przybierały coraz to
nowsze formy. Wszystkie, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego, służą jednemu – nauce i zabawie.
Przygoda naszych przedszkoli z klockami LEGO® rozpoczęła się rok temu
podczas poznańskiej konferencji Ale
przedszkole. Zapoznając się z tym
systemem edukacyjnym, przekonałyśmy się, że stanowi odpowiedź na
potrzeby edukacyjne XXI wieku. Praktyczne rozwiązania skłoniły nas do
przystąpienia do ogólnopolskiej sieci wymiany doświadczeń i wsparcia
merytorycznego dla użytkowników
rozwiązań LEGO® Education – programu Ambasador Przyjaznej Edukacji (APE). Włączenie się w sieć APE
dało nam możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach.
Klocki LEGO® to narzędzie, które nie tylko wzbogaca bazę dydaktyczną placówki, ale niezmiennie
wspomaga nauczycieli w codziennej
pracy. Pedagodzy mają do dyspozycji inspirujące karty uatrakcyjniające
pracę z dziećmi, gotowe scenariusze
zajęć skorelowane z podstawą programową, dostęp online do dodatkowych materiałów, a także wsparcie
szkoleniowe.
Innowacyjne działania i entuzjazm naszych wychowanków
przekładają się na jakość edukacji.
Potwierdzają to wypowiedzi koordynatorów z poznańskich przedszkoli
– Ambasadorów Przyjaznej Edukacji.
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Po roku wdrażania
rozwiązań LEGO®
Education
obserwuję kilka kluczowych korzyści dla
rozwoju dzieci. Po
Agnieszka Puk
pierwsze,
wzrost
nauczycielka
umiejętności mow Przedszkolu nr 124
im. Wesołej Ludwiczki
torycznych
jako
efekt odpowiedniego manipulowania
elementami oraz dawkowania właściwej siły nacisku do ich łączenia. Po
drugie, możliwość kształcenia umiejętności pracy zespołowej – dzieci uczą
się dzielić klockami, negocjują swoje
role oraz obowiązki. Po trzecie, warunki
do rozwijania kreatywności, bo tu każda konstrukcja jest dobra, nie ma więc
obawy o niepowodzenie, dzięki temu
dzieci swobodnie używają klocków do
tworzenia coraz bardziej skomplikowanych projektów. Możliwości uczenia się
z LEGO® Education są nieograniczone,
a efekty działań widoczne i mierzalne.
Na konferencji pojawiły się tematy: Myślenie komputacyjne
czy Myślenie projektowe. Czy to nie za
trudne dla przedSylwia
szkolaków? – otóż
Adamkiewicz
nie! Kto by pomynauczycielka
z Przedszkola nr 10
ślał, że przy pomoBolka, Lolka i Toli
cy klocków można
rozwijać kompetencje językowe, matematyczne, społeczne, kodować i programować, rozmawiać o emocjach oraz

fot. freepik

aranżować sytuacje, w których można
poznawać różne zawody.
U dziecka w wieku przedszkolnym
rozwijają się podstawowe procesy
myślenia, takie jak synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie.
Dzięki odpowiednio ukierunkowanym
zabawom można je systematycznie
trenować. Nasze przedszkole posiada
pracownię LEGO® Education, w której
dzieci swobodnie działają, rozbudzając
swoją ciekawość poznawczą: eksperymentują, samodzielnie odkrywają,
utrwalają kolory, rozwijają umiejętność
orientacji w przestrzeni, poznają schemat własnego ciała, układają rytmy,
przeliczają, grupują obiekty według
jednej cechy – ale przede wszystkim
świetnie się bawią.
W przedszkolu nie
może być nudno, dlatego cieszymy się, że pomysł na innowację
Mali konstruktorzy
Milena
wzbogacił
naszą
Wieruszewska
ofertę edukacyjną.
nauczycielka
z Przedszkola nr 150
Nauczycielki dyspoBaśniowy Dom
nują „wachlarzem”
odkrywczych działań przygotowanych
specjalnie dla naszych przedszkolaków
przez bazę dydaktyczną LEGO® Education. Maleńkie klocki stały się źródłem
inspiracji pobudzającej do myślenia,
działania i współpracy. Tak dzieje się
w naszej Baśniowej Pracowni LEGO®
Education, która stała się też miejscem

spotkań z rodzicami i seniorami. „Uczyć
i bawić się niezależnie od wieku” – to
dewiza naszych warsztatów. Każde spotkanie rodzi wiele emocji. Klocki uczą
bowiem budowania relacji, poszerzają
słownik mowy, a komunikujemy się zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Zaraziliśmy pasją do LEGO uczniów
z sąsiadującej Szkoły Podstawowej nr 6.
Teraz wspólnie kodujemy, ćwiczymy pamięć, rozwiązujemy działania matematyczne, rozwijamy sprawność fizyczną.
W naszym przedszkolu
działają
cztery
pracownie
LEGO® Education.
Zestawy kreatywne
posiadają atrybuty
znakomitego środBarbara
Kołodziejczak
ka dydaktycznego
nauczycielka
w
przedszkolu.
z Przedszkola z Oddziałami
Czy sześć klocków Integracyjnymi nr 1 w Słupcy
może
stanowić
atrakcję dla dziecka w dobie smartfonów
i gier cyfrowych? Niewątpliwie tak, jeśli
wziąć pod uwagę ich bezpośrednią dostępność i szerokie spektrum oddziaływań. STEAM Park to pomysł na zabawę
i naukę. Działanie opiera się na naturalnej ciekawości odkrywania i pragnieniu
tworzenia, dziecko uczy się obserwacji
i opisywania świata, rozwiązywania problemów, ma okazję wchodzenia w różne role i integrowania się z grupą. Najmłodsi rozwijają sprawności manualne:
ćwiczą koordynację ręka – oko, podejmują pierwsze próby klasyfikowania.

Wspólnie wznoszone konstrukcje rozwijają umiejętność współpracy, komunikowania oraz przestrzegania i stosowania
przyjętych zasad. Coding Express w nadzwyczajny sposób wprowadza dzieci
w tajniki programowania i kodowania.
Bazuje na podejściu konstruktywistycznym – poszukiwaniu odpowiedzi na
pytania wynikłe podczas działania. Dzieci „zatracają się” w działaniu, angażują
emocjonalnie, a to warunek podstawowy, aby dzieciom chciało się eksplorować, pytać i wnioskować.
***
Dzięki zastosowaniu LEGO® Education dzieci doskonalą kompetencje
matematyczne, językowe, literackie,
poznawcze, kształtują myślenie komputacyjne, podstawy kodowania oraz
rozwijają emocje i współdziałanie
z innymi. Ćwiczą małą i dużą motorykę
i co ważne, nauki przyrodnicze.
Lata przedszkolne budują fundamenty przyszłego charakteru dzieci
i tego, jakimi osobami staną się w późniejszym życiu. W tym okresie dzieci
uczą się głównie poprzez zabawę. Najlepszą drogą, jaką mogą obrać nauczyciele przedszkolni, jest zapewnienie
najmłodszym przestrzeni na przyjazne
i efektywne uczenie się, które pozwoli
im prawidłowo rozwinąć podstawowe
umiejętności niezbędne w życiu. Dzięki temu, przedszkolne mury opuszczą
kreatywne i ciekawe świata dzieci, pragnące zdobywać wiedzę przez całe
życie – na czym bardzo nam zależy,
Ambasadorkom Przyjaznej Edukacji.
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Wykorzystanie klocków LEGO® na lekcji matematyki

Jak kombinują
matematycy

Kombinatoryka jest działem matematyki, który zajmuje się obliczaniem,
na ile sposobów może zajść jakieś zjawisko. W dydaktyce szkolnej można
zagadnienia te wprowadzić z zastosowaniem klocków LEGO®.

Magdalena Buchholz
nauczycielka matematyki
w Technikum Budowlanym
im. gen. Wł. Andersa
i w XXI Liceum Ogólnokształcącym
im. gen. Wł. Andersa w Poznaniu;
pasjonatka klocków LEGO®

Kombinatoryka jest postrzegana jako
trudny dział matematyki. W większości podręczników pojawia się w klasie
trzeciej liceum. Tradycyjnie pojęcia
z tego obszaru są wprowadzane za
pomocą definicji i wzorów, które niektórym uczniom mogą wydawać się
niezrozumiałe i skomplikowane. Trudność sprawia im rozpoznawanie, kiedy mamy do czynienia z permutacją,
kombinacją lub wariacją. Rzecz komplikuje się, gdy dochodzi aspekt powtórzeń lub ich braku.

Jak to działa?
Skuteczną pomocą dydaktyczną okazują się klocki LEGO®. Dzięki nim na
swoich lekcjach zapoznaję uczniów
z kombinacją, permutacją, wariacją
bez powtórzeń oraz powtórzeniami,
pomijając zupełnie formalne definicje
i wzory. Młodzież przyswaja pojęcia
intuicyjnie, poprzez zabawę. Zajęcia
organizuję w ten sposób, że uczniowie
poznają najpierw określenia poprzez
zaprezentowane przeze mnie obiekty
utworzone z klocków LEGO®, a następnie samodzielnie budują modele, obrazujące poszczególne sytuacje
kombinatoryczne. Zapisują liczbę możliwości wystąpienia poszczególnych
przypadków. Świadomie daję uczniom
zbyt małą liczbę klocków, aby skłonić
ich do przeprowadzenia analizy wyników i poszukiwania schematów. Sami
odkrywają reguły, które pozwalają im
dokonywać bardziej złożonych obliczeń, już bez budowania konkretnych,
rzeczywistych modeli, niejako „mimochodem” odkrywają silnię.
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Podczas zajęć uczniowie dzielą się
na grupy. Każda z nich otrzymuje zestaw
klocków (osiem klocków tego samego
kształtu w pięciu różnych kolorach) oraz
kartę pracy, składającą się z czterech tabel
do uzupełnienia (fragment na zdjęciu).
Zaczynamy od kombinacji – zastanawiamy się, na ile sposobów można wybrać
jeden, dwa albo trzy spośród czterech
klocków w różnych kolorach. Następnie
w grupach uczniowie zastanawiają się, ile
jest możliwości wyboru spośród trzech,
pięciu albo sześciu klocków w różnych
kolorach. Wyniki zapisują na kartach pracy. Uczniowie dostają zbyt mało klocków,
aby stworzyć odpowiednie zestawy do
każdego przykładu – ich zadaniem jest
przeanalizowanie wcześniejszych przypadków i próba znalezienia zależności.
Analogicznie przebiegają części lekcji
związane z permutacją – przedstawiam
sposoby stworzenia różnokolorowej wieży z trzech klocków; wariacją bez powtórzeń – przedstawiam sposoby zbudowania wieży jedno-, dwu- i trzyelementowej
spośród czterech różnokolorowych klocków; wariacją z powtórzeniami – przedstawiam sposoby zrobienia wieży jedno-,
dwu- i trzyelementowej spośród czterech klocków.
Lekcje te przeprowadzałam w trzecich
klasach gimnazjum. Uczniowie bardzo
chętnie wykorzystywali klocki do budowania potrzebnych obiektów, intuicyjnie
grupowali je, na przykład według pierwszego użytego koloru w wieży. Po poznaniu trójkąta Pascala samodzielnie uzupełniali zapisy dotyczące trudniejszych
przykładów kombinacji. W przypadku
permutacji, wariacji bez powtórzeń oraz

„

W tym roku
szkolnym
na Wydziale
Matematyki
i Informatyki
Uniwersytetu
Adama Mickiewicza
w Poznaniu
powstało studio
wyposażone
w zestawy
klocków LEGO®,
dostosowane
do różnych grup
wiekowych,
umożliwiające
także naukę
programowania.

Metodyka pracy z klockami LEGO® polega na tym, że poszczególne grupy uczniów otrzymują zestawy
klocków oraz kartę pracy, składającą się z tabel do uzupełnienia danych.

wariacji z powtórzeniami, niektóre grupy
bardzo szybko odkrywały zależności, tak
że konieczne było podawanie im dodatkowych, trudniejszych zadań. Inne grupy,
po zbudowaniu modeli większości przypadków, otrzymywały ode mnie niewielkie wskazówki i również odkrywały schematy, pozwalające uzupełnić wszystkie
zapisy na karcie pracy.
Scenariusz, prezentację i karty pracy do opisywanej lekcji można znaleźć
pod adresem: akcesedukacja.pl/TA2018.

Walory edukacyjne
Młodzież na lekcjach bardzo chętnie
korzysta z klocków, z którymi mają
bardzo dobre skojarzenia z dzieciństwa. Wiele radości daje im zabawa
LEGO®, a nowe treści matematyczne
przyswajają z dużym zaangażowaniem
w atmosferze zabawy. Jest to narzędzie,
które doskonale nadaje się do pracy od
przedszkola po szkołę średnią – na lekcjach matematyki, ale także na innych
przedmiotach ścisłych.

Podczas lekcji z wykorzystaniem
klocków kształtujemy u uczniów całe
spektrum kompetencji kluczowych:
współdziałanie, myślenie logiczne,
wnioskowanie, argumentowanie, komunikację, zarządzanie czasem, kreatywność.
Nauczyciele, którzy chcą poznać
moc klocków LEGO® w edukacji,
mogą korzystać z wyjątkowego miejsca. We wrześniu tego roku powstało
pierwsze w Polsce LEGO® Education
Innovation Studio. Jest to przestrzeń
do nauki, pracy i zabawy, mieszcząca się na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Studio to
jest wyposażone w zestawy klocków, dostosowane do różnych grup
wiekowych, umożliwiających także
naukę programowania. W tym miejscu będą prowadzone między innymi
warsztaty dla uczniów i dla nauczycieli oraz lekcje otwarte.
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Oferta edukacyjna Teatru Animacji w Poznaniu

Teatr

jako partner w edukacji

fot. M. Forecki

Współczesny teatr lalek i teatr dla dzieci coraz częściej zaskakują swoich
widzów, nie tylko tych najmłodszych. W ramach projektu „Teatr Nawigacji”
dajemy nauczycielom narzędzia, pozwalające lepiej rozumieć działania
twórców spektakli.

www.kulturaodpodstaw

Agata Drwięga
specjalistka ds. edukacji w Teatrze Animacji w Poznaniu;
doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
przygotowuje pracę poświęconą wybranym aspektom
historii polskiego teatru lalek i teatru dla dzieci

Spektakle dla dzieci i młodzieży obok
zabawnych historii z morałem poruszają także ważne tematy społeczne
i egzystencjalne. Artyści nierzadko odrzucają klasyczną narrację i zamiast po
kanoniczne dramaty, sięgają do sztuk,
które nie mają nic wspólnego z tekstami Ajschylosa, Zapolskiej czy Witkacego. Kojarzące się z „teatrzykiem kukiełkowym” widowiska parawanowe już
dawno odeszły do lamusa. Twórcy teatru lalkowego sięgają po nowe media,
korzystają z rozwiązań wypracowanych
przez zagranicznych artystów, odwołują się do popkultury. W powstałej w ten
sposób sieci powiązań, skojarzeń i kontekstów łatwo się pogubić.

Świadomy
odbiór sztuki
Teatr Animacji jest jedyną w Wielkopolsce repertuarową sceną grającą przede
wszystkim dla niepełnoletnich widzów.
Najmłodsi odbiorcy spektakli poznają
u nas znaczenie słów takich jak: scenografia, kurtyna czy widownia. Tutaj
po raz pierwszy doświadczają „magii
teatru”, przeżywając emocje wywoływane tym, co dzieje się na ich oczach.
Wreszcie, oglądając nasze spektakle,
uczą się rozumienia metafor i konwencji, poznają język sztuki. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej
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oraz licealiści stykają się z innymi niż
w teatrze dramatycznym czy muzycznym środkami artystycznego wyrazu. Przewodnikami dzieci i młodzieży
w spotkaniach ze sztuką najczęściej
są nauczyciele, na których spoczywa
odpowiedzialność umiejętnego przepracowania treści płynących ze sceny.
Nie tyle wyjaśnienia tego: „co autor
miał na myśli”, ile zwrócenia uwagi na
pewne aspekty obejrzanego widowiska.
Kierownicy literaccy, pedagodzy teatru
i specjaliści do spraw edukacji od dziesięcioleci pracują nad tym, by wspierać
nauczycieli w jak najlepszym wypełnianiu tego zadania.

Teatr Nawigacji
Ta praktyka ma bogatą tradycję w Teatrze Animacji. Od początku 2018 roku
organizujemy między innymi Premiery
belferskie. Podczas trzeciej próby generalnej nauczyciele mogą bezpłatnie
obejrzeć nowo powstały spektakl, podzielić się swoimi przemyśleniami na
jego temat oraz poznać najważniejsze
konteksty literackie, plastyczne i muzyczne, jakie towarzyszyły twórcom.
Integralną częścią tego wydarzenia jest
spotkanie, w czasie którego prezentuję
uczestnikom przygotowany w porozumieniu ze specjalistami z różnych dziedzin interaktywny pakiet metodyczny.

fot. Piotr Biedliński

„

Warsztaty z nauczycielami w Teatrze Animacji w Poznaniu, prowadzone przez Evę Rufo w nawiązaniu do spektaklu Baśń o trzech
konikach.

Przewodnikami

dzieci i młodzieży
w spotkaniach
ze sztuką
najczęściej
są nauczyciele,
na których
spoczywa

odpowiedzialność
umiejętnego
przepracowania
treści płynących
ze sceny.

Prezentacje multimedialne nazwaliśmy Mapami kontekstów i tropów
artystycznych. Zawierają specjalistyczne treści przygotowane w oparciu
o rzetelne źródła wskazane w przypisach bibliograficznych oraz ilustracje
i materiały wideo, które można wykorzystać w czasie lekcji. Ich objętość
oraz poziom skomplikowania treści
jest uzależniony od spektaklu i dostosowany do wieku widzów. Każda prezentacja zawiera propozycje zadań do
przeprowadzenia z uczniami przed lub
po wizycie w teatrze – są to sugestie
tematów i form dyskusji, działań plastycznych, ruchowych, redaktorskich
lub związanych z kreatywnym wykorzystywaniem smartfonów. Wszystkie
pakiety są dostępne na stronie internetowej Teatru Animacji.
Staramy się wspierać nie tylko
kompetencje nauczycieli, ale także ich
umiejętności. Organizujemy warsztaty, których tematyka jest związana ze
spektaklami Teatru Animacji. Zapraszani
specjaliści przygotowują zajęcia w taki
sposób, by wykorzystane metody pracy,
uczestnicy mogli wdrożyć, prowadząc
lekcje. Dotąd odbyły się między innymi
warsztaty storytellingu z opowiadaczką
Evą Rufo (w nawiązaniu do spektaklu
Baśń o trzech konikach); temat rozwiązywania konfliktów w grupie przepra-

cowywała trenerka Małgorzata Trybuś
(na podstawie spektaklu Odlot); tajniki
pracy teatralnych rzemieślników i wielowymiarowość znaczenia scenografii
i kostiumu odsłaniała nasza krawcowa
Katarzyna Ratić (w odniesieniu do spektaklu Nowe szaty Króla).

Tyle przed nami
jeszcze
Wszystkie nasze działania wspiera Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Specjaliści z ODN (z niezastąpioną Aliną
Janiszewską-Płaziak na czele) nie tylko
pomagają nam dotrzeć z informacją
do nauczycieli, ale również wspierają
nas wiedzą i doświadczeniem w przygotowywaniu pakietów metodycznych
oraz planowaniu kolejnych form aktywności. Głęboko wierzymy, że wynikiem takiego połączenia sił jest najwyższa jakość proponowanych form
aktywności. Pozytywny odbiór dotychczasowych działań Teatru Animacji
jest sygnałem, że prowadzona przez
nas działalność edukacyjna wypełnia
lukę związaną z kształceniem świadomych odbiorców sztuki. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że w tym temacie jest
jeszcze wiele do zrobienia. I nie możemy doczekać się tego, co przyniesie
przyszłość.
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Od Kwoki do Koszmarnego Karolka

Praca

z lalką sceniczną w Łejerach
Projekt działań wychowawczych i dydaktycznych wokół wybranego
na początku roku szkolnego bohatera towarzyszy uczniom w wielu
sytuacjach szkolnych, a niekiedy i pozaszkolnych.

Anna Zawadzka
reżyserka teatralna,
wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 83
„Łejery” im. Emilii Waśniowskiej

Wzajemne relacje teatru i szkoły
mają w tradycji polskiej oświaty bardzo długą historię. Działania teatralne
w szkole przybierają różnorodne
formy: począwszy od wykorzystania praktyk teatralnych jako technik
wzbogacających proces kształcenia,
poprzez stosowanie dramy jako metody wychowawczo-dydaktycznej, na
działalności teatrów szkolnych prezentujących spektakle i inne formy teatralne skończywszy.
Jednym z interesujących przykładów wykorzystania działań teatralnych
w edukacji wczesnoszkolnej jest praca
z lalką sceniczną w Szkole Podstawowej
nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
w Poznaniu.

Na początku była…
Kwoka
Jakub Sypniewski
nauczyciel przyrody i geografii
w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”
im. Emilli Waśniowskiej;
doktorant w Pracowni Dydaktyki Geografii
na UAM w Poznaniu
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Lalka sceniczna jest częścią klasy, zajmując ważne miejsce w życiu i codziennej przestrzeni. Jej losy po zakończeniu szkoły przez uczniów są
różne – niektóre z nich zostają w salach i na korytarzach, inne trafiają do
rekwizytorni, a inne jeszcze żyją swoim życiem poza Łejerami.
Historia lalki scenicznej w naszej
szkole sięga roku 1990. „Wszystko zaczęło się od Kwoki” – tymi słowami
opowieść o pierwszej lalce scenicznej
rozpoczyna Elżbieta Drygas (współzałożycielka szkoły), która, wraz z Jerzym
Hamerskim, wprowadziła do społeczności łejerskiej tę tradycję. Inspiracją

była Kwoka wręczona w czasie inauguracji pierwszej zerówki teatralnej
przez Katarzynę Grajewską, zastępcę
dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu, ówczesną kierownik literacką tej
sceny. Zadaniem Kwoki było, co oczywiste – znoszenie złotych jaj Łejerom,
ale symbolizowała także nauczyciela-opiekuna, trzymającego pod skrzydłami swoje dzieci.
Praca z lalką sceniczną to projekt
działań wychowawczych i dydaktycznych wokół wybranego na początku
roku szkolnego bohatera, który towarzyszy uczniom w wielu sytuacjach
szkolnych, a niekiedy i pozaszkolnych.
Pierwsze lalki (Kwoka, Indianin, Bajarka) były podarunkami od Teatru Animacji w Poznaniu, jednak na przestrzeni lat nauczyciele zmienili ten zwyczaj,
decydując się na samodzielne przygotowywanie lalek, dla których inspiracją
coraz częściej stawali się bohaterowie
literatury dziecięcej. Obecnie wspólne wykonanie lalki scenicznej przez
uczniów i rodziców jest ważnym elementem pracy klasy, a jej znaczenie
podkreślono w eksperymencie pedagogicznym „Teatr jako środek wszechstronnego rozwoju uczniów – nauka przedsiębiorczości”, który szkoła
wprowadziła w 2019 roku. Każda klasa
dba także o tzw. kącik lalki scenicznej
– specjalne zaprojektowane i wyeksponowane miejsce w sali, w którym
dzieci gromadzą różnorodne historie, książki, rekwizyty oraz ciekawostki
związane z postacią lalki.

Działania
z lalką sceniczną
Wybór postaci lalki jest decyzją wychowawcy klasy. W klasie II i III bywa
ona podyktowana wcześniejszymi doświadczeniami pracy z grupą. W klasie
IV najczęściej staje się podróżnikiem,
który przygotowuje uczniów do momentu inicjacji – przejścia z etapu edukacji wczesnoszkolnej do „starszaków”.
Lalka staje się wówczas towarzyszem
lub towarzyszką wędrówki rodem
z Małego Księcia, bo właśnie wtedy
okazuje się, że ludzie różnią się od siebie pod wieloma względami, a dorośli
bywają dziwni. Lalka pomaga „oswoić”
ten nowy świat, by posłużyć się metaforą Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Lalki sceniczne często stają się
punktem wyjścia do tematu spektaklu, przygotowywanego na zajęciach
teatralnych, które są przedmiotem
obowiązkowym w Łejerach. Jednym
ze szkolnych zwyczajów jest także
poranne czytanie w kręgu tekstów literackich, poruszających problematykę
istotnych wartości w życiu człowieka.
Wychowawcy coraz częściej sięgają
po lektury, których bohaterem lub bohaterką jest wybrana na dany rok lalka
sceniczna.
Postać ta towarzyszy uczniom
także w ich czasie pozaszkolnym. Po
raz pierwszy lalka przeniosła się do
prywatnej przestrzeni uczniów i ich
rodzin za sprawą pomysłu Anny Zawadzkiej. Celem tego typu działań jest
kształtowanie ważnej dla społeczności
szkolnej postawy odpowiedzialności
za inne osoby. Co weekend wybrana
uczennica lub uczeń zabiera klasową
lalkę do domu. Ich zadaniem jest wówczas prowadzenie pamiętnika przygód
podczas wspólnie spędzonych dni.

w zaskakujących przygodach. Daje poczucie bezpieczeństwa, ale też rozbudza ciekawość, uczy, nie moralizując.
Mirabele pracują ze Skarpetą – „wyjętą” z cyklu książek Justyny Bednarek.
Jedna z uczennic klasy I zapytana, dlaczego Skarpeta jest ich lalką odpowiada: „Jest nam bliska, bo nosimy skarpety na nogach. Skarpety przeżywają
różne przygody, a poza tym jesteśmy
kolorowi jak skarpetki!” Z perspektywy
wychowawcy klasy zabawy skarpetą
założoną na rękę są bardzo dobrym
narzędziem do kształtowania niezwykle istotnej w klasie pierwszej motoryki
dłoni.
Lalką sceniczną Drugaków jest Bajarz Teofil – lalka, która zgodnie z dawnym zwyczajem przybyła do szkoły po
zakończeniu sztuki w Teatrze Animacji. Co piątek klasa bierze udział w tzw.
„Baśniowych porankach”, w czasie których rodzice/opiekunowie uczniów
czytają wybraną bajkę lub baśń.
Trzeciaki pracują z Koszmarnym
Karolkiem – bohaterem bajek amerykańskiej pisarki mieszkającej w Londynie Francesci Simon. Karolek to
niesforny chłopiec, który bardzo lubi
denerwować rówieśników i dorosłych,
jego nieprzeciętne pomysły skupiają
uwagę dzieci i sprawiają, że ze zniecierpliwieniem oczekują kolejnych
przygód chłopca. Każdy dzień rozpoczyna się od analizy fragmentu wybranej historii, która następnie jest omawiana i analizowana w kręgu z klasą.

Lalka w twojej klasie
Obserwujemy w szkole zainteresowanie
lalkami także wśród nauczycieli innych
przedmiotów, m.in. przyrodniczych.
Ostatnio powstał scenariusz zajęć dla
uczniów klas I-III autorstwa Jakuba
Sypniewskiego, który łączy tematycznie
bajki o Koszmarnym Karolku z doświadczeniami przyrodniczymi, w oparciu
o strategię nauczania przez naukowe
dociekanie (IBSE). Uczniowie podążają
za specjalnie napisaną na potrzeby lekcji bajką Koszmarny Karolek i tajemnica
lawendowego obrazka, którego bohaterami są Jędzowata Jadzia, Wredna Wandzia i Ordynarny Olo. Wszyscy trzej podejrzani zostają o zniszczenie obrazka,
a ślady prowadzą do kuchennych produktów, których zbadanie pozwala wytropić
winnego. Poprzez realizację doświadczeń uczniowie rozpoznają sprawcę
i wykorzystują wyniki śledztwa do ozdobienia swoich własnych obrazów.
Zachęcamy do wprowadzenia lalki do swojej klasy. Zacznijcie od dużej
przesyłki, z dużą ilością znaczków (pretekst do poznania innego kontynentu).
W środku umieście wybraną lalkę i list
z prośbą, aby dzieci zaopiekowały się
ciekawym świata podróżnikiem, który pragnie zadomowić się w nowym
miejscu i poznać jego zwyczaje, szkołę,
życie domowe. Niech lalka towarzyszy
dzieciom w szkole i w domu, wzbogacając pamiętnik pisany wspólnie przez
uczniów, rodziców i nauczycieli. Bawcie się dobrze!

Literackie inspiracje
W tym roku szkolnym cztery klasy
pracują z laką sceniczną – dwie klasy
pierwsze (Jagodziaki i Mirabele), klasa
druga (Drugaki) i klasa trzecia (Trzeciaki). Jagodziakom towarzyszy bohaterka serii książek Elizy Piotrowskiej.
Ciocia Jadzia to postać pełna niesamowitych pomysłów, troskliwa, mądra, która towarzyszy swojej bratanicy

Pierwsze lalki były podarunkami od Teatru Animacji w Poznaniu. Obecnie wspólne wykonanie lalki scenicznej przez uczniów i rodziców jest ważnym elementem pracy klasy.
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Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

Dobrostan
psychiczny

W zawodzie nauczyciela jest wiele stresogennych sytuacji wynikających
z nieustannych międzyludzkich interakcji. Warto poznać strategie radzenia
sobie ze stanami napięcia i zadbać o własny dobrostan.

Żaneta Garbacik
psycholożka, realizuje zajęcia
na kierunku Psychologia w Biznesie
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu;
zajmuje się tematyką radzenia sobie
ze stresem oraz funkcjonowaniem człowieka
w kontekście zawodowym

Nieprzyjemne doznania emocjonalne
są nierozerwalnie związane z naszym
funkcjonowaniem. Mimo niewątpliwie
ważnej roli, jaką mają do spełnienia,
bywa, iż komplikują codzienne obowiązki i stawiają pod znakiem zapytania naszą efektywność. Stan napięcia
ma bowiem służyć przede wszystkim
dostarczeniu energii w obliczu zbliżającego się zagrożenia. W momencie,
w którym emocje nie mają okazji się
wyciszyć, a nasz organizm odetchnąć,
sytuacja może zacząć przybiera
niebezpieczne oblicze.

Emocje pod kontrolą
Funkcjonowanie zawodowe nauczyciela dostarcza wielu okazji do pobudzenia całego zestawu nieprzyjemnych
odczuć emocjonalnych. Ich źródłem
bywają relacje z uczniami czy ich opiekunami. Trudności mogą obejmować
także kontakty z przełożonymi i współpracownikami, zwłaszcza w przypadku stresogennych warunków, w jakich
wykonuje się obowiązki. Trudności
w zaspokojeniu zawodowych czy relacyjnych potrzeb skutkują też rosnącym poczuciem frustracji. W obliczu tej
specyficznej rzeczywistości zawodowej
warto więc zadbać o zdrowie i równowagę psychiczną, mając świadomość,
że gniew jedynie pozornie stanowi
efektywną odpowiedź na trudne sytuacje. Złość, podobnie jak inne emocje,
wzbudza zmiany w sposobie myślenia
i zachowania, przygotowuje nas do

ataku lub obrony: wzrasta napięcie
organizmu, a myśli oscylują wokół poczucia własnej krzywdy. Nietrudno zatem domyślić się, dlaczego taka reakcja
nie przynosi rozwiązania problemu.
Sytuacje, jakie wytrącają człowieka
z równowagi, stanowią kwestię indywidualną, jednak najczęściej nieprzyjemnie pobudza nas poczucie zagrożenia,
krzywdy czy też doświadczenie naruszenia ważnych dla nas granic i zasad.
Frustrujące bywają także przeszkody,
jakie napotykamy na drodze do wyznaczonego sobie celu.
W sytuacjach zawodowych perspektywa poradzenia sobie jawi się jako
szczególnie trudna, gdyż możliwości
zmiany bywają ograniczone − czy to
poprzez organizację instytucji, czy charakter pracy, który zakłada nieustanną
międzyludzką interakcję. Warto jednak pamiętać, iż traktowanie własnych
emocji jako wroga nie służy poprawie
samopoczucia. Złość pozwala wszak
komunikować innym, jakich zachowań
nie jesteśmy w stanie zaakceptować,
ma też charakter motywujący w obliczu sytuacji trudnej − sama w sobie jest
potrzebna. To nadmierna, zbyt częsta
i niezdrowa złość szkodzi.

Prawidłowa
komunikacja
Jakość naszego funkcjonowania możemy wspomagać na kilka sposobów.1
Jednym z częściej przywoływanych

1. Poniższe techniki zostały opracowane na podstawie podręcznika terapeutycznego Ch. A. Padesky, D. Greenberga,
Umysł ponad nastrojem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
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ilustracja: Sylwia Pragłowska

w tym kontekście pojęć jest asertywność. Rozpowszechnienie terminu nie
idzie jednak w parze z prawidłowym
jej zastosowaniem: nie jest to bowiem
jedynie „umiejętność mówienia NIE”.
Asertywność ma za zadanie zwiększyć poczucie kontroli nad życiem
i zmniejszyć szansę, że zostaniemy
wykorzystani. Prawidłowy balans leży
pomiędzy postawą bierną a agresywną. Innymi słowy: bronimy się, lecz nie
atakujemy.
W hipotetycznej sytuacji nauczyciel
może mieć trudności z rozpoczęciem
zajęć, gdy uczniowie zamiast skupienia i gotowości prezentują znudzenie
lub postawy prowokujące. Postawa
agresywna oznaczałaby wybuch, postawa bierna – udawanie, że nie widzi
się trudności i rozpoczyna lekcję mimo
wszystko. W efekcie prowadzi to do
eskalacji problemu oraz reakcji emocjonalnej. Asertywny sposób polegałby zaś
na jasnym komunikacie: „Widzę, że czujecie się niesprawiedliwie potraktowani,
ale ponieważ mamy do zrealizowania
program, potrzebuję teraz waszej uwagi. Porozmawiamy o tym po zajęciach.”
Zastosowanie odzwierciedlenia emocji
i czasowe odroczenie rozmowy jest
dobrym rozwiązaniem. Z kolei komunikat: „To nie jest czas na rozmowę na ten
temat. Teraz rozpoczynają się zajęcia,
porozmawiamy kiedy indziej.” – niesie
ze sobą lekceważenie, może więc prowokować do postaw agresywnych.
Jeśli w momencie napięcia trudno
nam sformułować prawidłowy komunikat, warto ćwiczyć go jeszcze przed
wystąpieniem sytuacji problemowej.
Jeśli zdajemy sobie sprawę z konkretnej
kategorii sytuacji, jakie wyprowadzają
nas z równowagi, możemy wcześniej
przygotować się na nią za pomocą
technik wyobrażeniowych. Ćwicząc
w myślach prawidłowe reakcje i komunikaty, zyskujemy większą pewność
siebie i siłą nawyku zwiększamy szansę, że wcześniej zaplanowana reakcja
powiedzie się, a my nie damy ponieść
się emocjom. Ćwiczenie w momencie
gwałtownych emocji może okazać się
wyzwaniem, na szczęście mózg uczy
się za pomocą sytuacji wyobrażeniowych z podobną efektywnością, co
w warunkach „naturalnych”.

Uważność i relaksacja
Jeśli zaś nadmierna złość i frustracja zaskoczy nas w działaniu, można próbować zapanować nad nią, stosując krótką
przerwę. Im szybciej rozpoznamy u siebie
wczesne objawy rosnącej złości (drżenie,
zaciśnięte szczęki i pięści, podniesiony ton
głosu, ucisk w piersi), tym lepiej. Wycofanie się ze złoszczącej nas sytuacji pozwala
odzyskać panowanie nad sobą. Pomóc
w tym może myślenie o własnych celach
(„chcę być godnym zaufania wychowawcą”), o wartościach, jakimi się kierujemy
(„zależy mi, aby kształtować właściwe postawy moich uczniów”).
Warto także mieć pod ręką krótkie
ćwiczenie uważności lub relaksacyjne. W większości sytuacji sprawdzi się
także świadome oddychanie przeponą
i spowalnianie tempa, w jakim wdychamy i wydychamy powietrze.
Zastosować można techniki rozluźniające, oparte na progresywnej relaksacji E. Jackobsona. Pełne ćwiczenie polega na stopniowym napinaniu
i rozluźnianiu mięśni, zaczynając od
stóp a kończąc na mięśniach twarzy,
przy czym istotne jest uświadamianie sobie różnicy pomiędzy napięciem
a rozluźnieniem. Sesja taka zabiera nieco czasu, ale na potrzeby sytuacji kryzysowej możemy zaadaptować podobny
mechanizm: napiąć możliwie mocno
ciało lub wybrane partie mięśni (pięści,
przedramiona, mięśnie twarzy), utrzymać stan napięcia przez kilka sekund

i rozluźnić je. Powtarzając schemat,
mamy szansę uświadomić sobie mimowolnie napięcie ciała, zaś rozluźnione
wpływa na regulację nastoju.
Inną zajmującą niewiele czasu
metodą jest ćwiczenie mające źródło
w praktyce uważności. Zatrzymanie
natłoku emocji i myśli, świadome skupienie na własnych zmysłach, nawiązanie kontaktu z samym sobą pomoże złapać chwilę oddechu i bardziej
świadomie podjąć kolejne działania.
Technika „5-4-3-2-1” autorstwa Ellen
Hendriksen może być przeprowadzona
następująco: zatrzymaj się na chwilę
i weź kilka wolnych oddechów. Rozejrzyj się dookoła siebie i zauważ pięć
rzeczy. Następnie zidentyfikuj cztery
dźwięki, które możesz teraz usłyszeć.
Kiedy to zrobisz, spróbuj poczuć trzy
rzeczy – może być to uczucie, jakiego
doświadczasz, siedząc lub stojąc, dotyk
ubrania na skórze, powiew wiatru na
twarzy. Kolejnym krokiem jest odnalezienie dwóch zapachów, jakie możesz
właśnie poczuć. Ostatnim krokiem jest
odnalezienie jednej rzeczy, której smaku możesz właśnie teraz doświadczyć.
Rezultaty takich pozornie prostych
wdrożeń mogą pozytywnie zaskoczyć.
Warto jednak pamiętać, iż każda praca
z własnymi myślami i emocjami opiera
się na wprawie. Nie lekceważmy problemu, gdyż na szali destrukcyjnych
zachowań kładziemy własny dobrostan
psychiczny i fizyczny.
Zdrowie | Uczyć lepiej 2- 2019/2020 /
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Wystawa prac Marii Romany Gierczyńskiej w Urzędzie Marszałkowskim

Na styku
sztuki i terapii

Wystawa prac Marii Romany Gierczyńskiej zatytułowana „Jesteś zdrowa”,
dzięki patronatowi Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego oraz Doroty Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji
i Nauki, została otwarta na patio Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.

Autorka prezentowanych instalacji studiowała na Uniwersytecie Poznańskim
i w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej.
Dyplom z wyróżnieniem otrzymała
w Pracowni Gobelinu i Tkaniny Przestrzennej prof. Urszuli Plewki-Schmidt.
Laureatka wielu nagród i wyróżnień,
w tym wyróżnienia Prezydenta RP.
Twórczyni licznych scenografii teatralnych i operowych, kuratorka wystaw,
architekt wnętrz.
Poprzez wykonane w różnych technikach prace artystka wyraża swoje
refleksje związane z doświadczeniem
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choroby nowotworowej. Arteterapeutyczne działania Marii Romany Gierczyńskiej nadały wystawie wymiaru
uniwersalnego. Artystka dała świadectwo wyzwalającej mocy sztuki.
Fakt, iż pomysłodawcą wystawy jest
prof. Dariusz Iżycki – lekarz onkolog, nadaje przedsięwzięciu szczególny walor
edukacyjny – jest zachętą do szeroko
rozumianej profilaktyki onkologicznej.
Zachęcamy Państwa do popularyzacji badań profilaktycznych w szkołach,
zarówno w gronie pedagogicznym, jaki
i wśród uczniów.

Komiksowa wersja Dziennika Anne Frank

Opowieść
w obrazach

Historia życia Anne Frank oraz jej bliskich jest powszechnie znana dzięki
zapiskom prowadzonym w czasie wojny przez nastolatkę. Na rynku
księgarskim ukazał się jej Dziennik w formie komiksu.
Wydawnistwo Stapis). Autorom udało
się połączyć niezwykłą, pełną błyskotliwości i poczucia humoru treść z obrazami, które oddają klimat i okoliczności opowiadanej przez dziewczynkę
historii. Komiks w przystępnej formie
przybliża nam ważną i wartościową
opowieść, pozwalając zapamiętać ją
nie tylko poprzez słowa, dialogi, opisy,
ale także przez ilustracje i wyobrażenia.
Dzięki temu książka daje nową perspektywę, pobudza wyobraźnię, odkrywa
nieznane horyzonty, skłania do refleksji.

Rekomendowana książka jest wynikiem
współpracy wybitnych twórców: Ariego
Folmana – reżysera i scenarzysty oraz
Davida Polonsky’ego – reżysera i ilustratora. Autorzy zostali zaproszeni do projektu realizowanego przez Anne Frank
Fonds z siedzibą w Bazylei. Komiks wydano w 2017 roku, w Polsce zaś ukazał
się w czerwcu 2019 roku – w 90. rocznicę urodzin dziewczynki.

Historia nastolatki
Anne Frank przyszła na świat 12 czerwca 1929 roku w Niemczech. W związku
z przejęciem władzy przez Adolfa Hitlera oraz nasilaniem się nastrojów antyżydowskich, Anne i jej rodzina przeniosła się
do Amsterdamu. Gdy represje wobec wyznawców judaizmu pojawiły się również
w Holandii, a zagrożenie wywozem do
obozu koncentracyjnego stało się coraz
bardziej realne, ojciec dziewczynki zorganizował schronienie dla najbliższych.
W oficynie prowadzonej przez siebie
firmy urządził kryjówkę. Z pomocą lojalnych pracowników oraz przyjaciół
rodzinie Franków udało się przetrwać
w ukryciu ponad dwa lata. Przez ten
czas dziewczynka prowadziła dziennik,
zamieszczając w nim opisy życia codziennego mieszkańców oficyny, rzeczywistość wojny, własne przemyślenia
i poglądy, a także pragnienia, marzenia,
wyobrażenia, emocje. Zapisy Anne są
głębokie i poruszające, zaskakują przenikliwością, dojrzałością, wrażliwością, ale
też poczuciem humoru i uszczypliwością.

Nowi czytelnicy
ogromną popularność, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków,
pojawiły się ekranizacje historii niezwykłej nastolatki i jej bliskich. W 70.
rocznicę pierwszej publikacji zapisków
wojennych Anne Frank Found podjęła się przygotowania specjalnego ich
wydania – komiksu. Książka A. Folmana
i D. Polonsky’ego „została oparta na wydaniu Dziennika w opracowaniu Mirjam
Pressler, przy czym w wielu miejscach
znalazły się w niej oryginalne fragmenty
lub bezpośrednie nawiązania” (źródło:

Nowa forma

dr Patrycja Wesołowska

Dziennik Anne Frank został wydany po
raz pierwszy przez ojca dziewczynki
w 1947 roku. Książka szybko zyskała

starszy wykładowca
w Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki,
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu;
pedagog w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych nr 1 w Poznaniu

Dziennik wydany jako komiks otwiera
się na nowe grono czytelników, a dzięki nowatorskiej odsłonie staje się jeszcze bardziej przejmujący i intrygujący.
Przystępna, odpowiadająca wymogom
współczesnego świata forma pozwala
pozyskać dzieci oraz młodzież, dla których ważne są ilustracje i obrazy. Spotkanie z historią Anne Frank i jej przemyśleniami może być doświadczeniem
niezwykłym, zwłaszcza dla młodego
odbiorcy. W opisywanych przez autorkę
konfliktach z bliskimi czy też w snutych
marzeniach i pragnieniach nastoletni
czytelnik ma szansę odnaleźć siebie,
a także poczuć więź i bliskość. Ta lektura może stać się ważnym punktem odniesienia dla młodych ludzi, u których
kształtują się poglądy i przekonania na
temat świata. Książka z pewnością porusza i uwrażliwia – ukazuje perspektywę ludzi, którzy w obliczu strachu, głodu i izolacji zrobili wszystko, co w ich
mocy, by przetrwać. Dzięki komiksowi
ich historia opowiedziana zostaje na
nowo i zapisuje się w pamięci kolejnych
pokoleń.
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WSPOMNIENIE

Irena Pacholczyk (1935 – 2019)

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy w listopadzie naszą koleżankę, współpracowniczkę, przełożoną – osobę bardzo zasłużoną dla edukacji na różnych szczeblach.

Pani Irena Pacholczyk była cenionym pedagogiem i nauczycielką, spod skrzydeł której
wyszły pokolenia uczennic i uczniów szkoły
podstawowej. Odcisnęła swój ślad na myśleniu o zawodzie nauczyciela jako metodyczka,
mająca odwagę wprowadzania innowacji.
Przy ogromnym zaangażowaniu zawodowym znajdowała także czas na działania społeczne na rzecz środowiska oświatowego,
działając w Związku Nauczycielstwa Polskiego i pełniąc funkcję prezeski Oddziału Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.
Z naszą instytucją związana była od lat
siedemdziesiątych, kiedy w ówczesnym
Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań
Oświatowych pracowała z nauczycielami
nauczania początkowego. Organizowała
egzaminy kwalifikacyjne, konferencje, kursy
oraz wymianę doświadczeń w ramach zajęć
pokazowych na skalę ogólnokrajową. Z tego
okresu pochodzą materiały dydaktyczne Jej
autorstwa, publikowane na łamach ogólnopolskich czasopism pedagogicznych. Ostatni
okres drogi zawodowej Pani Ireny Pacholczyk
to owocna praca w Wojewódzkim Ośrodku
Metodycznym, w którym kierowała zespołem doradców nauczania wczesnoszkolnego.
Do jej zasług należy wdrożenie systemu wychowawczego dla szkół podstawowych oraz
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zainicjowanie działań związanych z wprowadzeniem koncepcji opisowej oceny postępów ucznia w edukacji wczesnoszkolnej.
Pani Irena Pacholczyk zapamiętana też
zostanie jako założycielka i dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 89 w Poznaniu – pierwszej
w kraju placówki wdrażającej eksperymentalne założenia pedagogiczne, wypracowane we współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim, zwłaszcza z prof. Heliodorem
Muszyńskim.
Za zaangażowanie zawodowe i rzetelność w realizowaniu przyjętych na siebie
zobowiązań odznaczana była wielokrotnie,
w tym najzaszczytniejszymi tytułami, orderami i medalami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Rady Postępu Pedagogicznego.
W pamięci osób, z którymi była związana
zawodowo, Pani Irena Pacholczyk pozostanie
serdeczną i życzliwą Koleżanką, pasjonatką
kreatywnego nauczycielstwa, doświadczoną
pedagog, zawsze chętnie dzielącą się autorskimi rozwiązaniami dydaktyczno-wychowawczymi.
		

Ewa Superczyńska,
dyrektor Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
wraz z zespołem Współpracowników

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
zaprasza do skorstania z oferty

Ka tal ogi on -l ine
ZAPISZ SIĘ I ZAREZERWUJ KSIĄŻKI ON-LINE

Cz a sop ism a me t od y cz n e
SKORZYSTAJ Z OFERTY 50 TYTUŁÓW

Ibu k L ib ra
CZYTAJ ON-LINE (2130 TYTUŁÓW)

Cz yt ni ki ki nd le
WYPOŻYCZ URZĄDZENIE I CZYTAJ EBOOKI

P u n kty b ibl i o te czn e
ZAŁÓŻ W SWOJEJ SZKOLE PUNKT Z NASZYMI ZBIORAMI

P r zys po so b ie n ie b ib l io te czn e
OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA W CZWARTKI O 8.15
ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań
www: pbp.poznan.pl

Placówki Oświatowe Prowadzone Przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

PLACÓWKI OŚWIATOWE
PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI
EDUKACJI I NAUKI
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:

Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, Technik Farmaceutyczny

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.leszno.pl

- w Koninie, ul. Przemysłowa 4, www.medyk.konin.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdn.pila.pl

- w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17,
www.msz-ostrow.cba.pl

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
Ut a duciisto bearum qui te nesto est, acerferiores

- w Rawiczu,nest,
ul. nis
gen.
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

