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IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Poznaniu

Pracownia

współmyślenia

Zdanie Nelsona Mandeli: „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz
użyć, aby zmienić świat” patronowało kongresowi dydaktycznemu Lekcja
POLSKI(ego) ― praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku.

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych, Instytut
Filologii Polskiej, UAM w Poznaniu

IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej
w Poznaniu odbył się na Wydziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w listopadzie 2019 r. Rozmawiano o języku,
literaturze, mediach. Zastanawiano się,
jak w praktyce szkolnej i akademickiej
wprowadzać młodych ludzi w fundamentalne prawidłowości życia społecznego, pokazywać bogactwo i znaczenie różnic, które nie muszą dzielić, ale
mogą siebie wzajemnie wspierać.
W sympozjum – zorganizowanym
przez Pracownię Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej
we współpracy z Komisją Dydaktyczną Komitetu Nauk o Literaturze PAN
– uczestniczyli badacze z kilku krajów
świata, przedstawiciele większości polskich uczelni, pisarze, poeci, twórcy
organizacji pozarządowych, nauczyciele, studenci oraz uczniowie. W czterodniowych obradach udział wzięło ponad 350 osób.

Panele dyskusyjne
Erudycyjny otwierający wykład Polak
jako podmiot epizodyczny wygłosił
prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski). Wysłuchano też odczytów
Profesorów Seniorów: Barbary Myrdzik
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
oraz Zenona Urygi (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Owacyjnie witano
twórczynię poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej – Profesor Bożenę
Chrząstowską.
Zasłużeni Mistrzowie wielu pokoleń
dydaktyków uświadamiali, jak ważne
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jest przekraczanie kanonów uprawianej dziedziny wiedzy. Największa na
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Sala Śniadeckich po brzegi była wypełniona w trakcie trzech kolejnych paneli.
Pierwszy zatytułowany Niekonieczność? Pozycja humanistyki w XXI wieku
poprowadził prof. dr hab. Przemysław
Czapliński, a dyskutowali Edwin Bendyk
(pisarz, publicysta, członek polskiego
PEN Clubu), Jacek Dukaj (pisarz, laureat
m.in. Europejskiej Nagrody Literackiej
i Nagrody Fundacji im. Kościelskich)
oraz dr hab. Urszula Zajączkowska (biolożka zajmująca się naukowo botaniką,
artystka wizualna, poetka, laureatka Nagrody Fundacji im. Kościelskich, ostatnio nominowana do Paszportu „Polityki”
2019 w kategorii literatura).
Drugi panel Jaki kanon? Jaka tożsamość? przygotował prof. dr hab. Piotr
Śliwiński, zapraszając do udziału w nim
prof. dr hab. Ingę Iwasiów (pisarkę i badaczkę z Uniwersytetu Szczecińskiego),
Jarosława Mikołajewskiego (poetę i pisarza reprezentującego także Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza) oraz
Agatę Patalas (nauczycielkę szkolną
i akademicką, związaną m.in. ze Szkołą
Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego).
W ramach trzeciego spotkania panelowego Inność, nie obcość – zorganizowanego przez prof. dr hab. Katarzynę Kuczyńską-Koschany – dyskutowali:
prof. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz
(Instytut Sztuki PAN, redaktor naczelny

„Kontekstów”), Krzysztof Czyżewski
(Fundacja Pogranicze), Marek Gumkowski oraz Paula Sawicka (oboje z Otwartej
Rzeczpospolitej), a także prof. dr hab.
Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego).
Zaproszenie do udziału w Kongresie licznej grupy twórców kultury wynikało z przekonania organizatorów
o znaczeniu edukacji. Jest ona na tyle
ważną dziedziną życia, że myśleć o niej
powinni nie tylko ci, którzy zawodowo
zajmują się nauczaniem. I to założenie
w pełni się sprawdziło, pozwoliło spojrzeć na kształcenie humanistyczne nie
tylko z własnej, nauczycielskiej perspektywy.
Zainteresowanie tymi wydarzeniami zgłosiło w mediach elektronicznych ponad trzydzieści tysięcy osób.
To sprawiło, że wszystkie panele zostały nagrane przez Telewizję UAM i były
emitowane w mediach społecznościowych. Umieszczone zostały również
w serwisie YouTube (zob. np. https://
youtu.be/3BQ_eWhdIzw, https://youtu.
be/uRUvTbXdXjs).

Sekcje tematyczne
Z dużym uznaniem spotkały się starannie zaplanowane sekcje tematyczne,
w trakcie których wygłoszono blisko sto
referatów. Warto może wskazać niektóre z głównych problemów, wokół których skupiały się kongresowe debaty:
Narracje o polskiej tożsamości, Praktyki
edukacyjne w XXI wieku, Wielojęzyczność dydaktyki polonistycznej, Niepokoje XXI wieku, O czym w edukacji
humanistycznej się nie mówi..., Emisariusze polonistyczni na świecie. Każdy
z tych tematów rozpisany był na bardziej szczegółowe zagadnienia. Te
i inne kwestie analizowali dydaktycy
chyba z wszystkich polskich uczelni
kształcących nauczycieli, ale i przedstawiciele ośrodków polonistycznych na
świecie m.in. z Litwy, Niemiec, Kanady,
Brazylii.
Na Kongresie licznie reprezentowani byli nauczyciele. Przyjechali do Poznania z całej Polski. Nie tylko słuchali
wykładów, ale i sami wygłaszali referaty.
Prowadzący obrady w poszczególnych
sekcjach z dużym uznaniem wypowiadali się też o merytorycznym udziale

szkolnych polonistów w licznych
dyskusjach, w które aktywnie się włączali. Nauczyciele związani z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza przygotowali panel: Czy reforma
może/powinna przetrwać?
Dopełnieniem wystąpień referatowych były warsztaty dla uczniów, studentów i nauczycieli przeprowadzone
przez badaczy, szkolnych polonistów
i bibliotekarzy. Goszczący na Kongresie
pisarze – Edwin Bendyk i Jacek Dukaj
– rozmawiali z uczniami i studentami
poznańskiej polonistyki.
Pełen opis działań podjętych w Poznaniu znajduje się na stronie internetowej: http://kongresdydaktyki2019.pl/
Czterodniowe sympozjum było autentyczną pracownią szukającą rozmaitych
możliwości porozumienia, stało się

wielogłosową szkołą obywatelskiego
myślenia.
O integracji środowisk akademickich i szkolnych świadczą rezolucje,
które – podsumowując Kongres –
w imieniu jego uczestników przedstawiła przewodnicząca Komisji Edukacji
KNOL PAN prof. dr hab. Anna Janus
-Sitarz. Dotyczą one trudnej sytuacji
pedagogów, problemów związanych
z obecną podstawą programową i wynikających z niej zasadniczych kłopotów w procesie kształcenia przyszłych
nauczycieli.
Tekst jest skrótem artykułu, opublikowanego w czasopiśmie „Polonistyka.
Innowacje” nr 10 (2019), wydawanego
przez UAM, Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej, https://pressto.amu.edu.pl/
index.php/pi/issue/view/1484

REZOLUCJE PO IV KONGRESIE DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ W POZNANIU
 Domagamy się działań podnoszących rangę zawodu nauczyciela szkolnego,
w tym odpowiedniej gratyfikacji finansowej, adekwatnej do odpowiedzialności
uczących i wychowujących młode pokolenie, a także wysokich wymagań stawianych im przez społeczeństwo.
 Apelujemy o zastąpienie wszechobecnej kontroli i biurokracji wsparciem dla
nauczycieli w realizacji celów ich pracy, w której niezbędna jest autonomia
i wolność wyboru zakresu treści nauczania i metod pracy, odpowiadających
zróżnicowanym potrzebom i możliwościom uczniów.

„

 Oświadczamy, że nie jest możliwe przygotowanie przyszłych nauczycieli do
pracy z obecnymi podstawami programowymi, opracowanymi bez znajomości odbiorcy działań edukacyjnych, poczucia realizmu i orientowania się w zadaniach stojących przed edukacją powszechną. Uważamy, że konieczna jest
przebudowa podstawy programowej i udział przedstawicieli środowisk naukowych i nauczycielskich w pracach nad jej nową wersją.
 Oczekujemy utworzenia niezależnej od wszelkich uwarunkowań politycznych
instytucji, na wzór Komisji Edukacji Narodowej, składającej się z kompetentnych reprezentantów środowisk uniwersyteckich i szkolnych, podejmujących
decyzje dotyczące merytorycznych zmian w szkolnictwie na podstawie wyników badań empirycznych, a nie pod wpływem kalendarza wyborczego.

W czasie Kongresu zasłużeni Mistrzowie
wielu pokoleń dydaktyków uświadamiali,
jak ważne jest przekraczanie kanonów
uprawianej dziedziny wiedzy.
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Refleksje praktyka o codzienności szkolnej

Przyjazna
przestrzeń?

Szkoła nie przygotowuje do życia, ona jest miejscem życia. Czy to dobre
miejsce? Namawiam do przemyślenia: czego i w jaki sposób wymagamy od
swoich uczniów? Czas postawić sobie kilka niewygodnych pytań.

dr Ilona Starosta
nauczycielka języka polskiego i etyki w Zespole Szkół
Komunikacji w Poznaniu

Biorę z książki Rebeki Solnit Nadzieja
w mroku dwie rzeczy: cytat i wiążące się z nim poczucie sensu: „Nadzieja to przekonanie, że to, co robimy,
ma znaczenie, nawet jeśli nie sposób
z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze, na kogo i na co może
wpłynąć. W istocie być może nigdy się
nie dowiemy, nawet po fakcie, co nie
umniejsza znaczenia naszych działań”. To, o czym pisze eseistka, jest mi
potrzebne, bo po strajku nauczycieli
niełatwo znaleźć energię do działania,
a dodatkowo wprowadzane w szkołach zmiany, ale też filozofia edukacji,
która się w nich zadomowiła – fetysz
egzaminu i rankingu – pozostawiają
nam niewiele wolności. Wszyscy chcą
wyniku, najlepszego wyniku, satysfakcjonujących procentów, dających się
przeliczyć w rekrutacji. Duma rodziców, świetne wyniki szkoły. Jednak czy
to, że potrafimy dobrze przygotować
uczniów do egzaminów, oznacza, że
dobrze uczymy?

Kryteria i schematy
Piszę z perspektywy nauczycielki z kilkunastoletnim stażem, egzaminatorki
maturalnej, matki dziecka, które już –
na szczęście ─ zakończyło przygodę
z edukacją na poziomie średnim. Piszę też
z perspektywy nauczycielki przedmiotu
maturalnego – języka polskiego i etyki
─ przedmiotu zwanego „michałkiem”,
bo niekończącego się poważnym egzaminem. Bycie dwuprzedmiotowcem
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(cóż za dziwne słowo!) pozwala złapać oddech, ale też pokazuje, że najsilniej mobilizuje presja sprawdzania
wiedzy. Strach dobrze umościł się
w polskiej szkole.
Kila słów o egzaminie maturalnym.
Ciągły zestaw tych samych tematów:
rodzina, walka o wolność ojczyzny,
obraz wsi, obraz miasta, rola książek
w życiu człowieka, sposób pokazania kobiety pozwala nam pozostawać
w kręgu tych samych książek – nie ukrywajmy – archaicznych dla młodych ludzi. Testy czytania ze zrozumieniem to
zabawa we wskazywanie funkcji tekstu,
roli cytatu, relacji między akapitami. Na
lekcjach zajmujemy się dwoma typami
czytania: tym potrzebnym do rozwiązania testu (nie jest to trudne, gdyby nie
fantazja autorów schematu oceniania)
oraz drugim ─ odnoszącym się do tekstów literackich. I tu otwieramy kolejną
puszkę Pandory.

Czyta nie czytając?
W czasie ostatniego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Poznaniu prof.
Witold Bobiński w swoim wystąpieniu,
będącym apelem o czas w dydaktyce,
o porzucenie egocentryzmu własnej
dziedziny, mówił o potrzebie ciągłego
zadawania pytań: czego uczę i po co
to robię? Trzeba by tutaj dodać nowe
pytanie: kogo uczę? Mam nieodparte
wrażenie, że ciągle zapominamy o tym,
w jakiej przestrzeni zadomowieni są nasi
uczniowie ─ nie jest to świat Krasińskiego

Uczący i nauczany
Chcę uczyć moich podopiecznych
życia w świecie: myślenia, kontaktu
z tekstami kultury, wrażliwości, krytycznego nie krytykanckiego spojrzenia na
rzeczywistość, współpracy. Tego mogę
nauczyć na każdym materiale, nie tylko
na tekstach kanonicznych dla polskiej
kultury, które raczej warto czytać we
fragmentach, niż udawać, że uczniowie przeczytają całość. A jeśli pracować z całością, to mieć na to więcej
czasu. Nie gnać po to, by zrealizować
podstawę, przekazać wiedzę. Wiem,
że wprowadzenie w tradycję jest ważne, jednak forma, jaką proponuje nam
nowa podstawa dla szkół średnich,
przeczy wszelkim potrzebom ucznia.
Jedynie strach przed egzaminem może
zmusić uczniów do zapoznawania się
z treścią lektur. Coraz głośniej powinniśmy mówić o tym, iż istnieją dwie
rzeczy: czytanie tekstu literackiego
i zapoznawanie się z treścią utworu (błogosławiony przez uczniów Internet!), a szkolna lista lektur raczej
zabija czytanie, niż do niego zachęca. Efekt jest taki, że to, co ciekawe
w szkole, dzieje się zazwyczaj poza ścisłymi zapisami podstawy programowej,
a nie w wyniku jej realizowania.

Ilustracja: Sylwia Pragłowska

i Sienkiewicza (z całym szacunkiem
dla tradycji). Uczeń współczesnej
szkoły ze względu na stawiane mu wymagania jest skupiony na przeszłości.
Nie można iść do przodu, ciągle patrząc
wstecz. Nawet jeśli szukam współczesnych odwołań do tekstów dawnych,
chcąc uatrakcyjnić lekcję, licealista czy
uczeń technikum egzaminowany jest
ze znajomości symboliki kaduceusza
i tego, kto prowadził poloneza. Zadaję być może niewygodne pytanie: jaki
mamy pożytek z literatury, której uczeń
nie czyta? Nie dlatego, że jest leniwy
i otumaniony nowymi mediami: nie
czyta, bo nie rozumie języka, którym
został napisany tekst, realia są mu obce.
Nie poprowadzę ciekawej, angażującej ucznia lekcji, jeśli on nie przeczyta
lektury. Proszę nie mówić, że dobry nauczyciel zachęci ucznia do przeczytania
tekstu. Zachęci czy zmusi? Legendarne
kartkówki z treści lektury mogą śnić się
długo po nocach.

Ostatnio na zajęciach uczniowie pokazali mi, jak wygląda świat memów.
Wyjaśnili ich istotę, pokazali obowiązujące tendencje. Udowodnili, że potrafią
uogólniać, argumentować, dokonywać
selekcji materiału, wyszukiwać ciekawostki, ale też posługiwać się terminologią uważnych obserwatorów kultury.
Nie wykorzystywaliśmy memów, by
wprowadzać lekturę, były centralnym
elementem lekcji. Skupiliśmy się na tym,
jakie problemy współczesności można
pokazać na tak, wydawałoby się, niepoważnym materiale (podziękowania
dla: Jakuba, Dominika, Jana, Pawła,
Konrada, Mikołaja). Nie mówili nigdy
z takim zapamiętaniem o dylematach
Jacka Soplicy czy Tomasza Judyma.
Inna grupa, organizując Maraton Pisania
Listów Amnesty International, napisała
samodzielnie aplikację do liczenia listów
i sprawdzania obecności w czasie imprezy. Żeby młodzi ludzie się angażowali,
muszą widzieć praktyczne zastosowanie
wiedzy oraz mieć poczucie odpowiedzialności za efekt pracy. Moja kontrola
nad każdym etapem działania jest wygodna dla mnie, ich jednak pozbawia sił.
Pozwalam im, żeby uczyli mnie swojego
świata: tłumaczą mi cierpliwie działanie
plannera, który założyli, uświadamiają, jak
ma działać ich aplikacja (wyrazy uznania

dla uczniów z grupy etycznej klas trzecich w Technikum Komunikacji: Mikołaja, Brunona, Dawida, Mateusza, Jakuba).
Bycie w sytuacji osoby zdobywającej
wiedzę, przypomina mi, jak działa ten
mechanizm. Warto o tym pamiętać, tłumacząc trudne dla nich kwestie.

Poczucie zmęczenia
Szkoła nie przygotowuje do życia, ona
jest miejscem życia. Czy to dobre miejsce? Czy liczą się w nim relacje, otwartość, ciekawość świata, przyzwolenie
na popełnianie błędów, ponoszenie
konsekwencji? Nie namawiam do rezygnacji ze stawiania wymagań, raczej do
przemyślenia tego, czego i w jaki sposób chcemy od swoich uczniów. Ostatnio jeden z nich powiedział mi, że najpierw mówiono mu, jak ważne są oceny
i wynik egzaminu gimnazjalnego, ciągle go testowano i sprawdzano. Teraz
słyszy, że najważniejsza jest matura,
kwalifikacje zawodowe, sprawdziany
i testy. Usłyszałam: „Jesteśmy zmęczeni”.
Coraz więcej młodych ludzi boryka się
z trudnościami emocjonalnymi. Czy my
to słyszymy, czy tylko słuchamy, dodając im czasem złotą maksymę: „W dorosłym życiu jest jeszcze gorzej”.
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O edukacyjnej wartości wizyty w Muzeum Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Miejsce

pamięci o Holokauście
Pobyt w Muzeum po byłym niemieckim obozie zagłady wymaga skupienia
i dojrzałości. Należy młodzież do niego przygotować. Tylko wtedy wizyta
będzie miała właściwy przebieg, a jej cele zostaną osiągnięte.

Małgorzata Grzanka
polonistka, historyczka, regionalistka;
adiunkt w Muzeum byłego
niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem

W krajobrazie Wielkopolski obecne są
miejsca świadczące o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, autentyczne przestrzenie, w których dokonano masowych zbrodni. Te historyczne
obszary, obdarzone niespotykaną aurą,
pozwalają podjąć wyjątkowy, niemożliwy gdzie indziej dialog z przeszłością.
Wizyty w takich miejscach mają zawsze
głęboką wartość edukacyjną. Warto zabrać tam młodzież.
Niewątpliwie wyjątkowe znaczenie
ma przestrzeń po byłym niemieckim
nazistowskim obozie zagłady Kulmhof,
dzisiaj stanowiąca część krajobrazu wsi
Chełmno, w powiecie kolskim. Pierwszy na okupowanych ziemiach polskich
ośrodek śmierci, uruchomiony 8 grudnia 1941 roku, w celu natychmiastowej
eksterminacji Żydów z Kraju Warty,
pochłonął życie około dwustu tysięcy
ofiar. To tam po raz pierwszy dokonała
się masowa, planowana i stechnicyzowana Zagłada.
Opiekę nad terenem poobozowym
sprawuje Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem Oddział Muzeum
Martyrologicznego w Żabikowie. Dzisiaj
Miejsce Pamięci jest wyjątkowym świadectwem Holokaustu.

Przestrzeń naznaczona
Obcowanie z krajobrazem po Zagładzie
mocno oddziałuje na wszystkich, którzy
w nim przebywają, poznawczo, intelektualnie, emocjonalnie. Już wchodząc
na teren Muzeum, zostajemy obdarzeni
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świadomością, że jest to przestrzeń naznaczona zbrodnią. Muzeum w Chełmnie opiekuje się dwoma miejscami
– terenem dawnego majątku ziemskiego i położonym cztery kilometry dalej
cmentarzyskiem w lesie rzuchowskim.
Zachowały się w nich unikatowe obiekty historyczne bezpośrednio związane
z procedurą śmierci. Na terenie dawnego majątku są to ruiny pałacu, w którym
ofiary przygotowywano do eksterminacji, oraz spichlerz związany z losami
ostatnich więźniów Kulmhof. Świadkiem wydarzeń był również park, którego fragmenty istnieją do dzisiaj. Las rzuchowski rozciąga się wokół pozostałości
krematoriów i masowych mogił. Podążając ścieżką, mijamy kolejne kwatery.
Szczególne znaczenie dla współczesnych społeczności żydowskich oraz
wszystkich, którzy pragną upamiętnić
ofiary Kulmhof, ma Ściana Pamięci,
z zawieszonymi tabliczkami poświęconymi poszczególnym osobom, rodzinom i całym społecznościom, wymordowanym w obozie śmierci Kulmhof.
Odwiedzający Muzeum mogą poznać
personalia ofiar, odczytywać imiona
i nazwiska, daty urodzin i śmierci, czasami spojrzeć na fotografię.
Charakterystyczna dla obydwu
miejsc pamięci jest cisza. Niezwykle
przejmująca, symboliczna, pozwalająca snuć osobistą refleksję o ludziach
i wydarzeniach. Odwiedzający Muzeum
bardzo sobie ją cenią, pomaga zmierzyć
się z ogromem informacji, myśli, pytań
i wątpliwości.

Ekspozycja artefaktów
Grupy szkolne prawie zawsze podążają za narracją przewodnika muzealnego. Ważna jest rola stałej wystawy
historycznej prezentowanej w jednym
z pawilonów. Ma ona bowiem przygotować do spotkania z autentyczną przestrzenią. Poprzez poznawanie historii
miejsca, uważne śledzenie sekwencji
następujących po sobie zdarzeń, wsłuchanie się w pozostawione świadectwa
odbiorca zostaje wyposażony w rzetelną i obiektywną wiedzę historyczną.
Okazuje się bowiem, że wiedza o Holokauście bez poznania dziejów pierwszego nazistowskiego ośrodka śmierci
jest niepełna.
Wyjątkowe jest również znaczenie
prezentowanych na ekspozycjach artefaktów – pozyskanych w trakcie badań
archeologicznych, zarówno drobnych
przedmiotów, które w ostatnią drogę
zabrały ze sobą ofiary (przedmioty codziennego użytku, biżuteria, pamiątki,
zabawki dziecięce), jak i tych, które są
bezpośrednio związane ze sprawcami zbrodni. Świadectwa tego typu są
szczególnymi nośnikami pamięci, zawsze głęboko oddziałującymi na odbiorcę, a tym samym podejmującymi
z nim niezwykły dialog. W koncepcjach
wystawienniczych,
realizowanych
w Muzeum-Miejsce Pamięci w Chełmnie, prezentowane muzealia mają
charakter zindywidualizowany, unika
się dużych grup podobnych obiektów.

Poznanie historyczne prowokuje z kolei
do głębokiej refleksji humanistycznej,
w której jest miejsce dla dostrzeżenia
losu jednostek i społeczności wplątanych w mechanizm dziejów, budowania świadomości, że z wielu niepełnych
i skrótowo zapisywanych doświadczeń
powstał nieprawdopodobny obraz
cierpienia całej wspólnoty, podjęcia
refleksji o wyjątkowości i uniwersalizmie Holokaustu, refleksji o sprawcach
i mechanizmach każdego ludobójstwa,
odczytywania związków między miejscem a historią, formułowania pytań,
możliwości tworzenia osobistych relacji
z historią miejsca czy podjęcia dialogu
z pamięcią.

Materiały źródłowe

Edukacja historyczna

Wizyta w Muzeum stwarza również
możliwość pracy z prezentowanym
tu materiałem źródłowym (relacje,
świadectwa, ikonografia, świadectwa
ziemi, zapisy historii mówionej). Materiał jest bogaty i unikatowy, na ogół
niedostępny w podręcznikach szkolnych bądź w bardzo ograniczonym
zakresie. Prezentuje on również różne
perspektywy spojrzenia na wydarzenia – ofiar, sprawców i świadków. Najważniejsza zawsze pozostaje perspektywa ofiary, która pozwala dostrzec
indywidualne ludzkie losy zapisane
w korespondencji rodzinnej, pośpiesznie sporządzonych notatkach czy wyrzucanych z transportów kartkach.

Wizyta w Miejscu Pamięci jest zawsze
oddaniem hołdu ofiarom. Zawarte są
bowiem w niej: nasza pamięć, szacunek, wiedza, empatia i głęboka odpowiedzialność za przyszłość.
Pobyt w Muzeum po byłym niemieckim obozie zagłady jest z pewnością trudny, wymaga wysiłku, skupienia,
pewnej dojrzałości, wiązać się może
z niespodziewanymi emocjami. Należałoby zatem młodzież do niego
przygotować, omówić niektóre zagadnienia, wyjaśnić podstawowe pojęcia, uprzedzić, jakie miejsce i w jakim
celu odwiedzimy. Tylko wtedy wizyta
będzie miała właściwy przebieg, a jej
cele zostaną osiągnięte. Ze względu na

Przedmioty osobiste należące do ofiar, prezentowane na stałej wystawie historycznej w Muzeum.

prezentowane treści zaleca się, aby
w takich wizytach uczestniczyła młodzież od 14. roku życia.
Warto z pewnością przenieść realizację wybranych zagadnień dotyczących Holokaustu i II wojny światowej,
obecnych w szkolnych programach
nauczania i szeroko rozumianej edukacji humanistycznej, poza szkołę, na
grunt edukacji historycznej realizowanej
w autentycznych miejscach pamięci.
Nawet jeśli wizyta w Muzeum będzie
jednorazowa, krótka, to i tak jej wartość
pozostanie nieprzeceniona.

Wybrana bibliografia:
 Cywiński P., Epitafium... i inne spisane niepokoje, Oświęcim 2012.
 Czechowska K., Jak mówić o Zagładzie? Holokaust jako osobiste doświadczenie polskich Żydów, „Wiadomości Historyczne” 3/2017, s. 11-14.
 Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach
pamięci. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, red. P. Trojański,
Oświęcim 2019.
 Kranz T., Edukacja historyczna
w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009.
 Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych, red. T. Kranz, Lublin 2018.
 U podstaw pedagogiki pamięci
Auschwitz i Holokaustu, red. A. Czajkowska, P. Trojański, Oświęcim 2018.
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Wystawa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Nieznany
impresjonizm

Zapraszamy na wystawę grafik z kolekcji Muzeum Ashmolean w Oksfordzie
oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, która potrwa do 29 marca.
Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjny.

Maciej Szymaniak
historyk sztuki, edukator i animator kultury
w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Lubimy obrazy impresjonistów. Podobają nam się motywy na nich przedstawione, cieszą nas kolory. Wiemy, że
warto zmrużyć oczy lub oglądać obraz
z pewnej odległości, by wielobarwne
plamy ułożyły się w całość. Chętnie
stoimy w długich kolejkach do muzeów czy galerii, prezentujących prace
impresjonistów i oprawiamy w ramki
reprodukcje, mówiąc: „Jakie to piękne!”. Na czym polega fenomen sztuki
impresjonistów? Czy będziemy potrafili
doświadczyć go wśród prac, które na
pierwszy rzut oka nie wyglądają na impresjonistyczne?

Otwarcie drzwi
Pierwsza wspólna wystawa grupy artystów, nazwanych z czasem impresjonistami, miała miejsce w Paryżu
w 1874 roku. Pokazali wówczas obrazy
radykalnie odbiegające od przyzwyczajeń widzów. Malowane szybko, często
w plenerze, z grup nakładaną farbą, wyglądające jak szkice były przedmiotem
kpin i ostrej krytyki. Dlaczego? Publiczność lubiła bowiem obrazy o tematyce
historycznej, mitologicznej lub społecznej o moralizatorskim przesłaniu.
Powinny być precyzyjnie namalowane
i doskonale wykończone, co stanowiło dowód talentu malarza. Pejzaż
i malowanie w plenerze traktowane
były jako wprawka czy ćwiczenie malarskie, które nie powinno być pokazywane publiczności.
Artyści, którzy zaprezentowali swoje
prace w prywatnej paryskiej pracowni
fotografa Nadara, całkowicie wyłamali
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się z obowiązującego kanonu. Nie zrobili tego jednak jako pierwsi w historii
sztuki XIX wieku, aczkolwiek ich manifestacja należała do szalenie spektakularnych. Krajobrazy, martwe natury,
portrety i sceny rodzajowe malowane
były szybkimi pociągnięciami pędzla
z wyłącznym użyciem kolorów, znajdujących się w widmie światła białego.
Obrazy miały oddawać wrażenie widzianej sceny, skupiały się na niuansach
świetlnych i kolorystycznych.
Rewolucja impresjonistów otworzyła drzwi do dalszych dynamicznych
zmian w sztuce europejskiej. Z czasem
twórcy z pierwszego pokolenia impresjonistów stali się „klasykami” sztuki
nowoczesnej i mentorami młodszych
artystów ─ dziwaczna prawidłowość
krzepnięcia efektów rewolucji.

Nie tylko malarstwo
Pomimo skupienia swojej twórczości na malarstwie olejnym i wydobywaniu z tej techniki nowych możliwości, impresjoniści interesowali się
również innymi mediami. Fotografia
była przez nich traktowana jako jeden
z elementów XIX-wiecznego postępu
cywilizacyjnego. Wykonując zdjęcia,
impresjoniści z jednej strony w symboliczny sposób sytuowali się po stronie
nowoczesności, z drugiej natomiast
korzystali z niezwykle użytecznego dla
nich narzędzia. Fotografia dawała bowiem możliwość stosunkowo szybkiego, wrażeniowego utrwalenia widzianej sceny i przeniesienia jej na płótno
w zaciszu pracowni.

Inny obszar zainteresowań artystycznych impresjonistów stanowiła
grafika warsztatowa. W przypadku artystów stawiających na stosunkowo
szybkie powstawanie obrazu, często
bez szkicu przygotowawczego, stosowanie tej formy wypowiedzi artystycznej nie było oczywiste. Poszczególne
techniki graficzne wymagają bowiem
wiedzy, cierpliwości i doskonałego
warsztatu. Impresjoniści sięgają jednak
po grafikę z kilku względów. Po pierwsze, poszczególne techniki graficzne
– w zależności czy matryca zostanie
wykonana z drewna, metalu, kamienia
czy innego materiału – dają możliwość
uzyskania rozmaitych efektów artystycznych. Dla impresjonistów, poszukujących w malarstwie nowych środków wyrazu, warsztat grafika stał się
swoistym poligonem doświadczalnym.
W jaki sposób bowiem stosować znane
od wieków narzędzia warsztatu grafika,
by za ich pomocą osiągnąć nieznane
dotąd efekty wizualne? Impresjonistów
z pewnością pociągała niewiadoma.
Po drugie, grafika dawała możliwość
tworzenia wielu papierowych odbitek
z jednej matrycy. Proces ten pozwala na
szerokie rozpowszechnienie motywu.
Zapewnia też komfort potencjalnemu nabywcy, który może zakupić grafikę za cenę
znacznie niższą w porównaniu z obrazem
olejnym. Te cechy grafiki wykorzystywane
były również przez artystów młodszych
pokoleń, którzy z upodobaniem tworzyli druki użytkowe – plakaty, ilustracje czy
okładki książek i czasopism.
Działalność graficzna była także pewnego rodzaju osadzeniem się w tradycji
artystycznej. Mimo zwrócenia się ku technikom nowoczesnym, do jakich należała
fotografia, impresjoniści nie zrezygnowali
z graficznych technik stosowanych przez
dawnych twórców uznawanych za ojców
sztuki europejskiej.

Dwie kolekcje
Muzeum Ashmolean w Oksfordzie jest
miejscem przechowywania i prezentacji niezwykłej kolekcji grafik impresjonistów i postimpresjonistów. Znaczna jej
część została ofiarowana przez rodzinę
Pissarro, do której należeli Camille – jeden
z pierwszych impresjonistów, oraz jego
syn, Lucien – również malarz i grafik.

Camille Pissarro (1830-1903), Zmierzch (ze stogami siana), 1879 (akwaforta, akwatinta, sucha
igła, papier welinowy) © Ashmolean Museum, Uniwersytet Oksfordzki.

Kolekcja oksfordzka uznawana jest za
najbardziej reprezentatywny zbiór papierowych prac impresjonistów i postimpresjonistów znajdujący się poza
Francją. W zbiorze zobaczymy prace
m.in. Édouarda Maneta, wspomnianego
już Camille’a Pissarro, Paula Cézanne’a,
Pierre’a-Augusta Renoira, Berthe Morisot
czy Mary Cassatt. Znajdziemy tu także prace artystów, których twórczość
stanowiła podwaliny pod impresjonistyczną rewolucję w sztuce. Wśród
grafik postimpresjonistycznych zobaczymy dzieła Henri de Toulouse
-Lautreca czy Eduarda Vuillarda. Tematyka przedstawień odzwierciedla
zainteresowania artystów epoki. Znajdziemy tu pejzaże, widoki miast i portrety. Są
wśród nich także przedstawienia scen
pozornie banalnych i pospolitych,
w których jednak twórcy drugiej połowy
XIX wieku potrafili dostrzec urodę i inspirację do przekazania swoich wrażeń.
Druga niezwykła kolekcja sztuki
znajduje się w Krakowie. Jej twórcą był
Feliks „Manggha” Jasieński (1861-1929)
– podróżnik, kolekcjoner, mecenas wielu polskich artystów. Jasieński zbierał
przedmioty orientalne i interesował się
współczesną grafiką francuską. W jego
zbiorach znaleźć można przedmioty
pochodzące z Japonii, w tym pokaźny
zbór drzeworytów oraz prace artystów

„

uznawanych dziś za najważniejszych
twórców europejskiej sztuki nowoczesnej. W 1920 roku „Manggha” przekazał
kolekcję Muzeum Narodowemu w Krakowie i do śmierci był jej kustoszem.

Jedna wystawa
Podczas poznańskiej wystawy zobaczymy 34 prace z Oksfordu i 10 z Krakowa. Wszystkie przeniosą nas do świata
końca XIX i początku XX wieku. Świat
ten, który jawi nam się jako malowniczy i obdarzony minionym urokiem,
był jednak pełen sprzeczności, nierówności społecznych i walki o dostęp do
zdobyczy cywilizacyjnych. Zastanówmy się, jaką drogę przebyły odbitki graficzne, abyśmy mogli znów powiedzieć
„Jakie to piękne!”? Zostały wydobyte
spod prasy graficznej w jednej z paryskich pracowni, zapewne służącej
też za mieszkanie artysty. Przemierzały paryskie ulice, trafiały do handlarzy
i antykwariuszy, którzy za niewielkie
kwoty sprzedawali je kolekcjonerom.
Jedni, jak Jasieński, potrafili dostrzec
niezwykły poziom artystyczny grafik,
inni chcieli po prostu posiadać „kawałek
Paryża”. Z rąk do rąk, ramek i tek ─ niezwykłe świadectwa epoki i postaw artystów, którzy nigdy nie chcieli schlebiać
powszechnym gustom, są do naszej
(chwilowej) dyspozycji.

Dla impresjonistów warsztat grafika stał się
swoistym poligonem doświadczalnym. Stosowali
znane od wieków narzędzia, aby osiągnąć
nieznane wcześniej efekty wizualne.
DYDAKTYKA | Uczyć lepiej 3 - 2019/2020/
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Wykorzystanie kart pracy Lektury jak malowane

Wizualna
notatka z lektury

Poszukiwania pomysłów na rewitalizację kanonu to nie lada wyzwanie dla
polonistów, szczególnie trudne, kiedy pracuje się z uczniami z doświadczeniem
migracyjnym.
Nie wiem, czy przed współczesnymi
polonistami stoi większe wyzwanie, niż
to związane z przekonaniem uczniów
do czytania lektur, a następnie ze znalezieniem ciekawego sposobu na ich
omawianie. Problem jest jeszcze trudniejszy do rozwiązania w przypadku
uczniów z doświadczeniem migracji.
Jeśli nawet poznają treść utworu, niekoniecznie na podstawie tekstu źródłowego (streszczenie, ekranizacja), to
wciąż pozostaje pytanie, jak go z nimi
analizować.
Myślenie wizualne to metoda, która
może okazać się pomocna w osiąganiu
tych celów. Moje pierwsze lekcje, wykorzystujące ten sposób przedstawiania
treści, odbyły się z zastosowaniem kart
pracy Lektury jak malowane. Ukazały
się one nakładem wydawnictwa WIR.
Ich autorka, Sylwia Oszczyk, opracowała cztery zestawy kart pracy, skoncentrowanych na najważniejszych tekstach
literackich, omawianych na poszczególnych etapach edukacyjnych:
 Liryka i dramat. Graficzne karty
pracy dla klas 4-8.
 Epika. Graficzne karty pracy dla
klas 4-8.
 Liryka i dramat. Graficzne karty
pracy dla liceum i technikum.
 Epika. Graficzne karty pracy dla
liceum i technikum.
W przedmowie autorka pisze: „Proste rysunki i schematy sprawiają, że
uczniowie mogą zobaczyć lekturę czy
wiersz, pokazują je z nowej perspektywy.” Na stronie wydawnictwa czytamy: „To połączenie polonistycznej pasji
z graficznym przekazywaniem wiedzy.
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Autorka sprawnie posługuje się techniką notowania wizualnego, dzięki czemu
literackie treści są szybciej przyswajane.
Wspomagając słowo obrazem, tworzymy skojarzenia, dzięki którym efektywniej się uczymy.”
Miałam okazję sprawdzić przydatność
tych kart w klasie ósmej, organizując wokół nich cykl lekcji poświęconych Trenom
Jana Kochanowskiego. Klasa została podzielona na czteroosobowe grupy. Część
z nich dostała za zadanie rozwiązanie
tej połowy karty pracy, która dotyczyła
Trenu V, pozostałe grupy pracowały nad
uzupełnianiem części karty do Trenu VII.
Na koniec lekcji grupy prezentowały swoje wnioski i uzupełniały braki na kartach.
Zdobyte przez uczniów doświadczenie w pracy z tego typu materiałami
wykorzystałam podczas kolejnej lekcji,
która była poświęcona Trenowi I i VIII.
W tych samych grupach uczniowie przygotowywali swoją wersję karty pracy dla
jednego z dwóch utworów. Po zweryfikowaniu przeze mnie poprawności przygotowanych kart, wręczyli je kolegom
z przeciwnych grup. Uzupełnienie notatki wizualnej na kartach pracy zostało
potraktowane jako zadanie domowe.

Julia Karczewska
doradczyni metodyczna języka polskiego jako obcego,
ODN w Poznaniu

Na kolejnej lekcji zebrałam od
uczniów zestawy rozwiązanych i zaprojektowanych kart. Wszyscy zostali
ocenieni. W kryteriach uwzględniłam
nie tylko poprawność merytoryczną
odpowiedzi, ale również estetykę zaprojektowanych kart i pomysłowość
zastosowanych rozwiązań.
Jestem przekonana, że wykorzystanie
omawianych zestawów pozwoli nauczycielom zrewitalizować lekcje poświęcone
szczególnie tym utworom, które pozostają dla uczniów wyjątkowo nieprzystępne.
W mojej opinii to koło ratunkowe, które
można z sukcesem wykorzystać podczas omawiania Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza (karty pracy dotyczą soplicowskiego dworku, historii zamku, tradycji szlacheckiej, kobiecych postaci,
charakterystyki Jacka Soplicy), Quo vadis
Henryka Sienkiewicza (materiał odnosi
się do kobiecych postaci, obrazu Rzymu,
porównania wartości pogańskich i chrześcijańskich) czy Syzyfowych prac Stefana
Żeromskiego (opis świata przedstawionego, sposobu funkcjonowania szkoły
zaborczej, portretów bohaterów).
Tak przeprowadzone lekcje okazały
się ciekawym urozmaiceniem codziennych szkolnych spotkań z literaturą.
Wykorzystanie kart pracy pozwoliło na
niebanalne omówienie utworów, które
raczej nie wydają się bliskie młodym
ludziom. Uczniowie przyznali, że praca
z kartami była dla nich interesującym
doświadczeniem, jednak przyjęta formuła lekcji wymagała od nich dużego
zaangażowania i wysiłku. Tę ostatnią
opinię pozwoliłam sobie potraktować
jako komplement.

Aranżacja przestrzeni na lekcji języka obcego

Edukacyjna
funkcja plakatu

Sala lekcyjna jest miejscem, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie
spędzają najwięcej czasu w szkole. Jak efektywnie wykorzystać cztery ściany
klasy w nauczaniu języka obcego?
Kiedy najefektywniej uczymy się języka obcego? Oczywiście wtedy, gdy język nas otacza, gdy możemy w każdej
chwili „zanurzyć” się w jego materii.
Na co dzień w szkole jest to możliwe
w sytuacji, gdy uczniowie przekraczając próg sali, w której nauczany jest
język obcy, będą przebywać w otoczeniu materiałów w języku obcym
oraz plakatów wizualizujących treści
tematów lekcyjnych.
Uczenie się jest procesem wielozmysłowym ─ im więcej zmysłów
zaangażujemy, tym lepsze będą efekty. Wizualizacja szczególnie ułatwia
i wzbogaca proces uczenia się poprzez
włączanie pamięci wzrokowej. Można ją stosować nie tylko jako strategię
nauczania, ale również uczenia się.
Należy zachęcać uczniów do samodzielnego tworzenia różnych produktów językowych, takich jak słownictwo
zgromadzone wokół wybranego zagadnienia, zapis reguł gramatycznych,
tworzenie autorskich tekstów. Wizualizacja własnego doświadczenia języka
ma niepodważalne zalety – umożliwia
bowiem aktywną pracę obu półkul
mózgowych, co, jak wiemy z badań
neurolingwistycznych, czyni proces
edukacji szczególnie efektywnym.

wizualizacje: obrazy, schematy, symbole, piktogramy, diagramy, a także wykresy. Po trzecie, wszystkie elementy
graficzne powinny być ściśle związane
z treścią.
Co do strony technicznej, wielkość
plakatu uzależniona jest od jego widoczności w danej przestrzeni (minimalny format to A3). Stosujemy

Praktyczne wskazówki
W pracy z plakatami edukacyjnymi
na językach obcych należy pamiętać
o kilku ważnych zasadach ich tworzenia. Po pierwsze, przygotowujemy je
wyłącznie w języku obcym. Po drugie,
uwzględniamy jedynie najważniejsze
treści: hasła, słowa-klucze. Najbardziej
odpowiednim uzupełnieniem tekstu są

Ksenia Herbst-Buchwald
nauczycielka-konsultantka ds. języków obcych,
ODN Poznań,
edukatorka Goethe Institut i ORE,
nauczycielka języka niemieckiego
w VII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

pismo proste (nie kursywę), najlepiej
litery drukowane. Przemyślenia wymaga także dobór barw. Pamiętajmy,
że niektóre kolory postrzegane są jako
ewidentne podkreślanie określonych
treści. Czerwony – zakaz, ostrzeżenie,
uwaga, a zielony – przyzwolenie, łagodność, pozytyw. Treści można podkreślać także wykrzyknikami, strzałkami czy symbolami przykuwającymi
uwagę. Ciekawe efekty możemy osiągać poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych, prowokujących elementów graficznych.
Plakaty mają też swoją datę przydatności ─ nie powinny wisieć na ścianach
dłużej niż 3-4 tygodnie, po tym czasie
tracą siłę przekazu.
Syntetyczną rekomendacją dobrego
plakatu są uwagi dr Aleksandry ŁypBieleckiej. Plakat powinien „rzucać się
w oczy, budzić zainteresowanie, przyciągać uwagę, być przejrzysty, pozwolić na szybką i łatwą percepcję jego
treści, łatwo zapadać w pamięć oraz
być przekonujący”. (Plakaty edukacyjne
na lekcjach języka niemieckiego. Krótki poradnik o tym, jak i dlaczego, wyd.
Goethe Institut).
Pomieszczenie klasowe może
być postrzegane jako „trzeci pedagog”, znacząco wpływający na proces nauczania i uczenia się. Wszystko zależy od naszej pomysłowości
w zagospodarowaniu przestrzeni.
Zaktywizowanie uczniów przy edukacyjnej aranżacji sali może okazać
się dodatkowym sukcesem pedagogicznym, ujawniającym kreatywność
i talenty uczniowskie.
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Przezwyciężanie trudności z koncentracją

Nieuważny
uczeń

W pracy pedagoga-terapeuty zauważam zwiększającą się liczbę uczniów
z trudnością w koncentrowaniu uwagi. Potwierdzają to diagnozy terapeutyczne
oraz rozmowy z rodzicami, nauczycielami, psychologami.

Ewelina Szczepkowska
pedagog
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puszczykowie

Koncentracja uwagi to jedna z kluczowych umiejętności, niezbędna do uczenia się i prawidłowego rozwoju. Niestety,
współczesna szkoła zbyt mało czasu poświęca na jej doskonalenie. Nie wystarczą komunikaty typu ,,skoncentruj się”,
,,siedź spokojnie”. Trzeba stworzyć odpowiednie warunki, pamiętać, by uczeń
miał możliwość realizowania preferowanego stylu uczenia się i pracował zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

Koncentracja uwagi
Według Helmuta Weyhretera koncentracja to umiejętność skupienia uwagi
na ściśle określonych zagadnieniach1,
na tym, co w danej chwili robimy.
Pierwsze problemy zostają zauważone na ogół wraz z rozpoczęciem nauki
i słabymi postępami.
Koncentracja uwagi zmienia się na
poszczególnych etapach edukacyjnych.
W klasie I i II rozwija się uwaga dowolna – kontrolowana przez świadomość,
którą dzieci są w stanie utrzymać do
20 minut. Z tego względu ważne jest,
aby nauczyciel zmieniał proponowane
czynności, przeplatał zadania trudniejsze łatwiejszymi, kierował aktywnością
uczniów. Uczniowie w klasie III i IV powinni już koncentrować uwagę przez
całą lekcję.
Problemy ze skupieniem uwagi
najłatwiej zauważyć u dzieci impulsywnych, które zakłócają tok lekcji,

zaczepiają kolegów, są roztargnione.
Konieczne jest jednak wyzbycie się
stereotypowego myślenia. Dzieci reprezentujące postawę pasywną, sprawiające wrażenie opanowanych często
również mają problemy z koncentracją.

Przyczyny zaburzeń
Nasilające się trudności z koncentracją są znakiem dzisiejszych czasów. Konsumpcyjny styl życia oferuje
dziecku mnóstwo przyjemnych zajęć,
które nie wymagają od niego wysiłku.
Miejsce kreatywności i samodzielnego działania zajmują komputer,
smartfon, telewizja. Otoczenie pełne
bodźców, ciągły pośpiech nie pozwalają na głębsze zajęcie się określoną
czynnością.
Wśród przyczyn zaburzeń koncentracji uwagi może być też trudna
sytuacja rodzinna obciążająca dziecko emocjonalnie (np. rozwody, zaniedbanie wychowawcze, choroby,
przemoc, trudna sytuacja lokalowa).
Duży wpływ na pojawiające się
trudności ma niewłaściwa organizacja miejsca pracy (nadmiar hałasu, dużo rozpraszaczy). Do nasilenia
trudności przyczynia się ponadto
nieprzestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej, np. brak przerw i stałego rytmu dnia, ale także zbyt mało
snu i ruchu na świeżym powietrzu,
niewłaściwa dieta.

1. H. Weyhreter, Trudności z koncentracją uwagi, Wydawnictwo Lekarskie 2004.
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Ilustracja. Sylwia Prragłowska

„

Koncentracji

sprzyja częste

przywoływanie
uwagi dziecka,
uprzedzanie

Czynnikiem szkolnym utrudniającym skupienie uwagi są przeładowane
programy nauczania, długi czas pobytu
w szkole, hałas, a także zła atmosfera,
np. poczucie odrzucenia. Zdarza się, że
przekaz szkolnej wiedzy jest dla dziecka
nieprzystępny i mało atrakcyjny. Koncentracja uwagi obniża się wówczas
u dzieci ze słabą motywacją, niskimi
aspiracjami i małą ciekawością poznawczą. Do tego można dołączyć pojawiający się w dzisiejszej szkole trend
ograniczania prac domowych, a to
skutkuje brakiem treningu koncentracji
w domu2.

Przeciwdziałanie

Koncentrację wzmacniają proste ćwiczenia i zabawy, m.in. szukanie różnic
między obrazkami, odwzorowywanie,
wykluczanie ze zbioru, wykreślanie, np.
liczb, liter, sylab, wyrazów w podanym
ciągu, labirynty, dyktanda graficzne,
krzyżówki, rebusy, zabawy sekwencyjne, wystukiwanie rytmów, tangramy,
puzzle oraz gry planszowe. W mojej
pracy wprowadzam ponadto trening
uważności (mindfulness), ćwiczenia
z zakresu kinezjologii edukacyjnej, bajki
i opowiadania z wykorzystaniem teatru
Kamishibai oraz relaksację.
Praca z dzieckiem mającym problemy z koncentracją to duże wyzwanie dla
nauczycieli, pedagogów, psychologów,
a także rodziców. Pokonanie trudności
wymaga indywidualnego podejścia do
dziecka i jego problemu oraz dogłębnego poznania przyczyn. Trudności ze
skupieniem uwagi nieprzezwyciężone
w porę mogą uruchomić negatywny
i destrukcyjny dla dziecka proces pogłębiania się zaburzeń w sferze poznawczej i emocjonalno – społecznej. Z tego
względu priorytetem jest współpraca
i partnerskie współdziałanie nauczycieli
i rodziców.

oraz stosowanie

Ważne jest, aby nauczyciele podczas
lekcji urozmaicali zadania, wprowadzali
różnorodną aktywność, wzbogacając
zajęcia o ciekawe anegdoty i przykłady z życia3. Koncentracji sprzyja częste
przywoływanie uwagi dziecka, uprzedzanie o przekazywaniu szczególnie
ważnych treści, stosowanie krótkich
przerw. Uczeń, mający problemy ze
skupieniem uwagi, powinien siedzieć
w pobliżu nauczyciela i otrzymywać
konkretne i precyzyjne komunikaty.

krótkich przerw.

2 A. Meslin, Wspomaganie koncentracji u dziecka, w: „Życie szkoły” nr 3, 2018.
3 J. Święcicka, Trening koncentracji dla uczniów, Difin SA, Warszawa 2009.

o przekazywaniu
szczególnie
ważnych treści
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XII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Filmie

Kino

w krwiobiegu
Proponujemy wiedzę o filmowym warsztacie, znajomość dzieł z klasyki
oraz otwarcie na bieżący sezon. Gramy o statuetkę Józefinkę. Nagrodami są
książki, pakiety filmowe, wejściówki do kin i tytuł Ambasadora Kina Muza.
Idea jest taka, by kino było w krwiobiegu. Z jednej strony rzecz to oczywista
─ to najszerzej oddziałujące medium
kultury XXI wieku. Tak bogate tematycznie i formalnie, że każdy znajdzie
w nim coś dla siebie. Z drugiej strony,
szkolne programy mają na film miejsca
mniej niż dotąd, a pakiet literacki na tyle
gruby, że czasu może zabraknąć. Młodzi
wciąż oglądają, lecz coraz intensywniej
seriale.

Formuła Konkursu
Z kinem warto być blisko. Konkurs do
tego zachęca. Proponujemy formułę
łączącą wiedzę o filmowym warsztacie, znajomość kilku wskazanych dzieł
z klasyki oraz otwarcie na bieżący sezon. W tym roku spoiwem tematycznym jest motyw „Kino o kinie”. Nasz
sezon zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu tuż przed kolejną edycją
(3 kwietnia 2020). Rekomendujemy
filmy warte obejrzenia – interesujące
artystycznie, komentujące współczesność, podejmujące ważne problemy.
Kino różnorodne gatunkowo i z różnych kręgów kulturowych, od głośnych
i rozpoznawalnych tytułów po niszowe
filmy festiwalowe.
Wyobrażenie o charakterze imprezy
może dać kilka słów o zadaniach, przed jakimi stają Uczestnicy. Drużyny są dwuosobowe i reprezentują swoje szkoły. Piszą
analizę i interpretację obejrzanej sceny,
rozwiązują quiz, słuchają filmowej muzyki i oglądają fragmenty, typując, z których
filmów sezonu pochodzą. Udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące języka filmowego, twórców, poruszonych przez film
problemów i przywołanych kontekstów.
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O co toczy się gra? Gramy o statuetkę Józefinkę (feminatywa od Józefa,
patrona szkoły ─ ks. Tischnera). Nagrodami dla laureatów są książki, pakiety
filmowe, wejściówki do kin i tytuł Ambasadora Kina Muza, dający możliwość
działań z zakresu animacji kultury.
W Regulaminie (dostęp: www.film.
zso4.poznan.pl) podajemy przykłady
pytań z ubiegłych lat i najlepsze analizy
sceny filmowej. W ubiegłorocznej edycji Konkursu wzięło udział 50 drużyn
z 28 wielkopolskich szkół średnich. Rywalizacja jest ostra, co nie wyklucza dobrej zabawy. Chodzi o to, by konkursowe
zadania uruchomiały przeżyte wcześniej
w kinie emocje. Ten dzień to święto.

Pasjonaci kina
Za jednodniowym świętem stoi cały rok
zdarzeń: filmowych seansów, przygotowań, współpracy z patronami – szczególnie z naszym partnerem głównym,
Kinem Muza.

Renata Borowiak
nauczycielka przedmiotów: język polski, warsztaty
pisania, kino o świecie współczesnym, komunikacja
medialna w XVII LO w Poznaniu

Chciałabym zwrócić uwagę na dwie
sprawy: na rolę Opiekunów i na społeczność konkursowych kinomanów
aktywną w social mediach. Po pierwsze
– choć nie jest to żaden wymóg – wielu
nauczycieli wchodzi w rolę mentorów,
inspiratorów lub (co może najcenniejsze) partnerów w filmowej pasji swych
uczniów. Mamy nadzieję (i taki feedback), że konkurs motywuje i jest jednym z pretekstów, by o kinie rozmawiać
i uczyć się odbierać je uważnie i mądrze.
Po drugie – od sierpnia istnieje nasz
fanpage (równolegle Instagram i blog),
na którym zamieszczamy rekomendacje
filmów nie do przegapienia. Autorzy tekstów to związani z konkursem licealiści (na
razie z siedmiu szkół), studenci filmoznawstwa, nauczyciele, sympatycy. Ponad 20
autorów napisało 80 tekstów o 60 filmach.
To ważne dla nas miejsce bezpośredniego
przygotowywania Uczestników przez cały
rok. Zapraszamy, by czytać, komentować
lub dołączyć do piszących.
 www.facebook.com/horyzontkina
 www.instagram.com/horyzontkina
 www.wielkopolskikonkurswiedzyofilmie.movie.blog
ORGANIZATOR: XVII LO przy ZSO nr 4
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu.
Inicjatywa, organizacja i odpowiedzialność merytoryczna: Renata Borowiak
i Lidia Gapińska.
PARTNER
GŁÓWNY:
Kino
Muza
w Poznaniu.
PARTNERZY (PATRONI): Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty, Filmoteka Szkolna,
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania,
AFF-Era Filmowa (bydgoski ogólnopolski
festiwal filmowy dla licealistów).

Projekt: Think WiIsely Take the Best Decision

Program
Erasmus+

Dwuletni udział w projekcie Think Wisely Take the Best Decision w ramach
programu Erasmus + dał nam bardzo cenne doświadczenie we współpracy
międzynarodowej.

Agnieszka Gerczak
nauczycielka języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 19
w Poznaniu

Projekt obejmował takie zagadnienia
jak: imigracja, demokracja, antydyskryminacja oraz zaangażowanie obywatelskie. Stworzenie uczniom możliwości
rozwoju kreatywności i krytycznego
myślenia, a także doskonalenia umiejętności językowych w rezultacie podniosło ich wiarę we własne siły. Wyjazdy studyjne z kolei pozwoliły im poznać
kulturę innych krajów.

Angielski w praktyce
Wśród wielu zadań, które uczniowie
mieli do wykonania, było przeprowadzenie debaty oksfordzkiej. Poznanie zasad prowadzenia takiej dyskusji
w praktyce służyło rozwinięciu umiejętności wystąpień publicznych, argumentowania swojego stanowiska,
respektowania czasu przeznaczonego
na prezentację opinii. Fakt, że uczestnicy projektu prowadzili debatę w języku
angielskim stworzyło naturalną sytuację do ćwiczeń konwersatoryjnych.
Dodatkowym atutem poznawczym
tego zadania była możliwość porównania debaty zaprezentowanej w naszym
kraju z jej realizacją przez innych partnerów projektu.

Aktywne obywatelstwo
Projekt kształtował też postawy obywatelskie w społeczności lokalnej.
Uczestnicy przeprowadzili wywiad
z osobą dyskryminowaną, opracowali
ankiety przeprowadzone wśród członków rodziny i znajomych. Zbierali informacje podczas wizyty w Poznańskim
Centrum Praw Człowieka, spotkania

z pełnomocniczką ds. przeciwdziałania
wykluczeniom oraz z pełnomocnikiem
Prezydenta Miasta Poznania ds. społeczeństwa obywatelskiego, jak również
z koordynatorką Migrant Info Point.
Dodatkowo w odwiedzanych krajach
partnerskich uczestniczyli w rozmowach z władzami miasta, poznając
historię, geografię i politykę danego
regionu. Dzięki tym przedsięwzięciom
promowane były: tolerancja, szacunek,
demokracja.

Międzykulturowość
Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich pracowali w grupach
międzynarodowych, wykonując różne
zadania i wymieniając się zdobytymi
informacjami. Po powrocie przygotowywali prezentację i relacjonowali ważne
dla nich wydarzenia. Mogli pochwalić
się przed kolegami zdobytym doświadczeniem międzykulturowym i umiejętnością radzenia sobie w innym kraju,
sprawnym komunikowaniem się w języku angielskim z rodzinami goszczącymi
uczniów. Dla uczestników projektu była
to nie tylko dodatkowa motywacja do
nauki języków, ale także nawiązanie nowych przyjacielskich relacji.
Zachęcam bardzo do brania udziału
w programie Erasmus+. Dla uczniów to
sposób na pogłębianie zainteresowań,
zdobywanie nowych umiejętności; dla
nauczycieli ─ możliwość poznania systemu edukacji innych krajów i wymiany
dobrych praktyk.
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Współpraca Szkoły Podstawowej w Kobylnicy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu

Uczniowski
plener artystyczny

Podstawą realizacji warsztatów była elastyczność w doborze środków,
tworzywa i czasu realizacji zadań. Największą atrakcją okazały się prace
konstrukcyjne z materiałów znalezionych w parku.

Ewa Łubowska
nauczycielka języka polskiego
w Szkole Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy;
współpracowała wiele lat
z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu
jako wykładowca

„Budowanie szałasu i robienie przyborów do stemplowania – to było najlepsze!” – taki opis jednego z uczestników
warsztatów artystycznych trafnie oddaje potrzeby dzieci i wskazuje kierunek
ich realizacji.
Coraz częściej nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i średnich
mogą korzystać z otwartości uniwersytetów na współpracę – relacje te owocują działaniami ważnymi dla dzieci,
nauczycieli, ale także studentów i wykładowców. Przykładem takiego współdziałania były warsztaty artystyczne
dla uczniów jednej z klas czwartych
ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, prowadzone przez studentów Pracowni Projektów i Działań Twórczych Wydziału
Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem dr Magdaleny
Parnasow-Kujawy.

Idea warsztatów
Warsztaty trwały trzy dni i odbywały się
w Domu Plenerowym UAP w Skokach
– dobór miejsca miał w tym przypadku
duże znaczenie. Dzieci, które wykazują
sporą potrzebę ruchu, doceniły przestrzeń pałacową i parkową, wykorzystaną do celów twórczych, ale i aktywności fizycznej.
Istotnym zamiarem i podstawą realizacji warsztatów była elastyczność
w doborze środków, materiałów i czasu realizacji zadań. Zadaniem prowadzących warsztaty była obserwacja, ile
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czasu uczniowie są w stanie poświęcić
konkretnym zadaniom, jak zmieniają się
ich emocje podczas realizacji projektu
i jak długo skupiają uwagę na podejmowanych działaniach. Innym ważnym
spostrzeżeniem były relacje między
uczniami, którzy musieli ze sobą współpracować.

Twórcze działania
Atrakcją pobytu warsztatowego było
wspomniane już zadanie konstrukcyjne – budowanie „obiektów architektonicznych” z materiałów naturalnych, znalezionych w parku. Zadanie
to, oparte na współpracy i kreatywności, podobało się uczniom najbardziej. Podkreślić należy, że w realizację
nie ingerowały osoby dorosłe (oprócz
wskazania miejsca właściwego dla postawienia obiektu). Wśród dzieci szybko ujawnił się lider – „główny architekt”
mający pomysł i umiejący wymóc
pewne działania na reszcie. Ciekawą
obserwacją było to, że liderem stał się
uczeń niewyróżniający się w sposób,
który oczekiwany jest w szkolnej codzienności.
„Robienie przyborów” – czyli wykonanie narzędzi, które miały być
wykorzystane do pracy z tuszami,
nastręczało problemów, ale okazało
się ciekawe i zabawne. Dzieci dysponowały gąbkami, styropianenm, folią
aluminiową, korkiem, itp. Narzędzia
miały przeznaczenie użytkowe, ale
konieczne było wykazanie się kreatywnością, aby połączyć ze sobą tak

„

Działania

konstrukcyjne
w plenerze
z materiałami

nieoczywistymi,
bez sztywnych
ram lekcyjnych są
bardzo przez dzieci
oczekiwane.

Dzieci najchętniej angażowały się w zadania plenerowe, dające im pełną swobodę działania.

różne materiały. Ważnym elementem
zadania było opowiedzenie o procesie
powstawania narzędzia. Uczeń tworzył komunikat, w którym uzasadniał
dobór materiałów do budowy narzędzia i omawiał, w jaki sposób będzie
ono wykorzystywane w pracy twórczej.
Zadania rysunkowe z użyciem
ołówków i węgla oraz malarskie cieszyły się mniejszym powodzeniem.
Trudno się temu dziwić – z takimi zadaniami częściej stykają się uczniowie
w szkołach i częściej takie działania
podejmują w domach. Największym
rozczarowaniem dla pedagogów były
prace rysunkowe i malarskie oparte na
wyobraźni. Podkreślić trzeba, że tak jak
rysowanie martwej natury (wcześniej
zbudowanej przez uczniów) okazało się trudnym zadaniem, ale dzieci
podejmowały próby jego wykonania,
tak na tworzenie pracy plastycznej
„z wyobraźni” w wielu przypadkach
nie miały żadnego pomysłu. Spostrzeżenie to jest istotne dla działań
w obszarze szeroko pojętych zadań
artystycznych w szkole, jak i – moim
zdaniem – w kontekście edukacji polonistycznej. Wskazówką dla nauczycieli

powinno być zaangażowanie dzieci
w zajęcia plenerowe i w procesy,
w czasie których, mówiąc lakonicznie,
można bez konsekwencji się ubrudzić.
Działanie z materiałami nieoczywistymi, bez sztywnych ram lekcyjnych jest
bardzo przez dzieci oczekiwane.

Wystawa prac
Ostatnim, bardzo ważnym elementem warsztatów była wystawa prac
wykonanych w ciągu trzech dni przez
uczniów. Wernisaż odbył się w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy w godzinach popołudniowych
z udziałem gości. Ekspozycja prac,
jako podsumowanie zmagań warsztatowych, wieńczyła proces wykonywania dzieła aż do etapu odbioru przez innych. Prace musiały być wykończone,
wyeksponowane i zaprezentowane –
co wymagało wysiłku, który dla dzieci był czymś nowym. Wernisaż prac
był spotkaniem dzieci, rodziców, dyrekcji i pedagogów poza schematem
szkolnym, poza przymusem zdawania
relacji z efektów kształcenia dziecka
i niewątpliwie nadawał ich działaniom
rangę i znaczenie.
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Przewodnik dla uczniów i ich rodziców

W wielokulturowej
szkole
W naszej placówce systematycznie przybywa uczniów z Ukrainy. Chcąc
stworzyć im optymalne warunki aklimatyzacji, opracowaliśmy przewodnik
po szkole przetłumaczony na język ukraiński.

Beata Tomczak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach; od
kilku lat zajmuje się uczniami
z doświadczeniem migracji; prowadzęi
konsultacje językowe dla dzieci ukraińskich
z klas I-III.

Jestem nauczycielką z wieloletnim stażem, a praca w szkole nadal dostarcza
mi wielu nowych wyzwań. Jednym
z ostatnich są uczniowie z Ukrainy. Ich
rodzice przyjechali do Polski w poszukiwaniu pracy i bezpieczeństwa. Pierwsi
uczniowie z Ukrainy pojawili się w mojej szkole w 2016 roku, było ich dwoje.
Liczba systematycznie rośnie i obecnie
w klasach I-VI jest ich trzydzieścioro. To
sporo, bo łączna liczba uczniów w całej
placówce wynosi 415.

Bezpieczna przystań
Pracownicy szkoły bardzo się starają zapewnić optymalne warunki aklimatyzacji
dzieciom, często we współpracy z rodzicami, jednak bariera językowa nie ułatwiała tego zadania. Kłopoty zaczynają
się już w sekretariacie, gdy rodzice chcą
zapisać dziecko do szkoły. Dla większości wszystko, co dotyczy polskiej szkoły,
jest zupełnie inne. Szczególnie trudno
było uczniom starszych klas i tym, którzy
pojawiali się w trakcie roku szkolnego.
Osoby występujące w roli tłumaczy nie
zawsze umiały wyjaśnić typowo szkolne pojęcia i zasady. Zarówno dorośli, jak
i dzieci czuli się zagubieni, a poczucie
bezpieczeństwa było mocno zachwiane.
Narodził się pomysł przygotowania czegoś w rodzaju przewodnika
po szkole, w którym znalazłyby się zasady funkcjonowania w polskiej szkole
przetłumaczone na język ukraiński.
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Jednak od pomysłu do realizacji droga daleka. Momentem przełomowym
okazał się udział w III Ogólnopolskim
Kongresie Oświatowym EDUTEC Bezpieczna przystań w wielokulturowej
szkole. Program Kongresu uświadomił
mi skalę zjawiska i wyzwań, które stoją
przed szkołami i nauczycielami. Wystąpienie dr Izabeli Czerniejewskiej, specjalisty ds. uczniów imigrantów z ODN
w Poznaniu odnosiło się do pytań, które
zadawaliśmy sobie w szkole, np.: jakie
informacje powinny się znaleźć w pakiecie powitalnym?; jak je zebrać, żeby
były przydatne?; kto może być zaangażowany w ten projekt? Rozmowa
po prezentacji zaowocowała konkretną decyzją o napisaniu przewodnika.
Po drodze były kolejne konsultacje,
cenne rady, a przede wszystkim wsparcie i wiara w owocny finał.

Od idei do realizacji
Cenną pomocą były stworzone w ramach
programów unijnych pakiety dla szkół
w gminie Lesznowola i w Warszawie. Kolejnym krokiem były konsultacje z rodzicami uczniów ukraińskich na terenie szkoły.
Ich owocem stała się lista zagadnień, terminów, problemów, których nie rozumieją
lub nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić.
Trudno podejmować decyzje, składać
podpisy na dokumentach, gdy niedokładnie się je rozumie. Wszyscy zdecydowanie
poparli pomysł utworzenia przewodnika,

fot. freepik.com

a kilkoro rodziców zadeklarowało pomoc
w tłumaczeniu na język ukraiński.
W założeniu przewodnik miał zawierać istotne dla nowo przybyłych
informacje, podane w zwięzłej i jasnej
formie, ciekawej wizualnie. Ostatecznie
znalazły się w nim:
 Informacje formalne (dane kontaktowe szkoły, kalendarz roku
szkolnego, szkolny porządek dnia,
zasady korzystania z dziennika
elektronicznego, system oceniania,
zajęcia dodatkowe).
 Wskazówki praktyczne: Rzeczy, które masz nosić w plecaku; Jakie ubranie
obowiązuje uczniów naszej szkoły;
Co robią uczniowie w czasie przerwy;
Co należy zrobić w takich sytuacjach,
jak: spóźniłeś się na lekcję, źle się czujesz, byłeś nieobecny, nie umiesz zrobić zadania domowego, pokłóciłeś
się z kolegą, zgubiłeś piórnik/ strój do
ćwiczeń.
 Informacje dodatkowe: Słowniczek
ważnych terminów szkolnych; Obowiązkowe zajęcia edukacyjne; Rola
ucznia i rodzica w naszej szkole; Cechy dobrego ucznia.
Motywem graficznym powtarzającym się w przewodniku są zrozumiałe
dla wszystkich z naszego kręgu kulturowego piktogramy. Opracowanie ma
charakter uniwersalny i może służyć
każdemu rodzicowi i uczniowi, który
dopiero zaczyna edukację i nie ma żadnych doświadczeń.
Przewodnik nie zaistniałby w szkole
bez zaangażowania i pomocy rodziców
naszych ukraińskich uczniów. Rzetelne
przetłumaczenie tekstu było tak samo
ważne, jak opracowanie w języku polskim. Prace trwały dość długo, ponieważ
miałam szczęście trafić na ambitnych
i bardzo skrupulatnych tłumaczy-ochotników. Przewodnik został zaakceptowany przez moją mentorkę i wydrukowany
w szkole w kilkunastu egzemplarzach,
które trafiły do odbiorców na wrześniowych zebraniach klasowych.
Cieszę się bardzo, że podjęłam się
pracy nad przewodnikiem. Dzięki wsparciu i owocnej współpracy powstało cenne opracowanie, które posłuży wielu
rodzicom i uczniom naszej szkoły. Po naniesieniu niewielkich zmian, może funkcjonować również w innych szkołach.
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Dowcipna powieść o trudach dojrzewania

Jestem OK!

Potęga samoakceptacji
Powieść Beauvais jest historią o trzech nastolatkach, okrzykniętych
najbrzydszymi dziewczynami roku, które dzięki solidarności i sile
charakterów odbywają inicjacyjną rowerową podróż do Paryża.
Mireille, protagonistka francuskiej powieści
Pasztety, do boju! Clementine Beauvais, to
ekstatyczna, żywiołowa i momentami bezkompromisowa dziewczyna, która w przeciwieństwie do tzw. ogółu nastolatek (co potwierdzają badania1) zwykle dobrze się czuje
w swojej skórze. Ta postawa samoakceptacji
to cudowne antidotum na popkulturowe korygowanie dziewczęcej powierzchowności,
by wpisać się w określony standard urody.
Powieść francuskiej pisarki jest historią trójki niezbyt urodziwych, przedsiębiorczych i rezolutnych nastolatek, które
postanawiają pewnego dnia, że zamiast
przyjmować ciosy od losu, a dokładniej od
pomysłodawcy fejsbukowego rankingu na
najbrzydsze dziewczyny w szkole, wezmą
sprawy w swoje ręce i wyruszą na rowerową wyprawę do Paryża.

Wiara w siebie
W powieści mocno wybrzmiewa promowanie aktywności fizycznej nie jako sposobu
spalenia nadmiaru kalorii w dążeniu do osiągnięcia idealnej sylwetki, lecz jako wspieranie
prozdrowotnego stylu życia.
Co ogromnie ważne, z uwagi na społeczny i psychologiczny wymiar wzmacniania nastolatek, to pokazanie bohaterek,
które wychodzą z kostiumu „ofiary” i dzięki
solidarności zyskują moc i siłę, by zmienić
coś w swoim życiu. Budują przyjacielskie
więzi na fundamencie odmienności, bowiem oprócz posiadania tytułu Srebrnego,
Złotego i Brązowego Paszteta dzieli je prawie wszystko: pochodzenie etniczne, status ekonomiczny, model rodziny. W moim
odczuciu, nieoczekiwanie ta powieść wpisała się w nieformalny apel pisarki Sylwii
Chutnik, by się ze sobą „koleżankować”!

Niezwykle cenne w fabule książki jest to,
że nie następuje żadna niesamowita przemiana brzydkich kaczątek w olśniewające
piękności, rodem z amerykańskich komedii
romantycznych czy seriali. Ewolucja ma wymiar wewnętrzny – polega na zyskaniu wiary
we własną siłę i poczucie sprawczości.

Przeciw hejtowi
Autorka wykorzystała w powieści konwencję
internetowych postów i twittów. Wyprawa
rowerowa „Pasztetów”, podczas której dziewczyny sprzedają, a jakże, paszteciki!, jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych i na blogach. Czytając nienawistne

Jolanta Molenda-Bieniecka
nauczycielka, bibliotekarka w XVII LO w Poznaniu

komentarze, Mireille zastanawia się, czyjego
są autorstwa, bo przecież to niemożliwe, by
pisali je zadowoleni, uśmiechający się klienci,
którzy przed chwilą kupili ich paszteciki.
Anonimowe, ale też nie zawsze (bo
w powieści drwiny, wyszydzanie i wyśmiewanie zdarzają się również w cztery
oczy), pełne mowy nienawiści komentarze, to istna plaga współczesnych czasów.
W świecie, w którym, jak mówi psycholog
Elżbieta Zubrzycka, potwierdzenia własnej
wartości paradoksalnie szukamy bardziej na
zewnątrz, przydając im większej wagi niż
własnemu wnętrzu i posiadanym zasobom
─ słowna przemoc działa niezwykle destrukcyjnie. Słowa bowiem kształtują obraz
samego siebie, zwłaszcza wtedy, gdy otrzymujemy je od ważnych dla nas osób. A grupa rówieśnicza, jej akceptacja jest przecież
najistotniejsza w wieku adolescencji.
Francuska powieść jest też historią
o próbach dystansowania się do tego, co
nas w życiu spotyka. Uczeniu się, że nawet
w trudnych sytuacjach możemy z rozmysłem wybrać konkretną perspektywę ─ taką,
że szklanka jest do połowy pełna. Zawsze!
Książka w bardzo rzetelny sposób, ale
bez moralizowania, rozprawia się ze stereotypami, które przypięliśmy feminizmowi i feministkom. Co w obecnych czasach
uważam za wartość dodaną.
Językowo to majstersztyk, humorystyczna torpeda, mogąca rozgromić największe pokłady pesymizmu i zwątpienia,
a zarazem afirmacja francuskiej inklinacji
do celebrowania posiłków. Lojalnie uprzedzam ─ fragmenty, w którym Mireille drobiazgowo opisuje doznania sensoryczne
po skosztowaniu miejscowych serów czy
innych lokalnych specjałów, możliwe są do
przyjęcia jednie o pełnym żołądku.

1 Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań hbsc, red. J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnikchttp://www.imid.med.pl/files/imid/Aktualnosci/Aktualnosci/
raport%20HBSC%202018.pdf

20 / Uczyć lepiej 3 - 2019/2020 | REKOMENDACJE CZYTELNICZE

ilon 7 MTP w Poznaniu
6 marca 2020, 10:15 - 11:15, sala konferencyjna B, paw

ROZMAWIAĆ Z BOHATERAMI KSIĄŻEK
Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne oraz Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zapraszają na wykład
o wspierającym potencjale literatury dla dzieci i młodzieży.

Odcienie inności

Rozmówczynie są kobietami z zespołem Turnera. Dzięki nim doświadczamy wtajemniczenia
w inne widzenie świata. Poznajemy pułapki, jakie zastawia na bohaterki ich nie w pełni
sprawne ciało, bariery języka w opisaniu własnej odrębności. Dowiadujemy się o potrzebie
przynależności do wspólnoty. To rzecz o współczuciu, które nie zasłania drugiego człowieka.
Maria Reimann, Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu
niepełnosprawności, Czarne, Wołowiec 2019.

Wzory do naśladowania

Choroba z medycznego punktu widzenia, a dotkliwe doświadczanie jej ─ to dwa różne zjawiska.
Można też chorować, nie zdając sobie z tego sprawy. Tak jest w przypadku osób dotkniętych
Alzheimerem. Postawa Zosi, która okazuje cierpliwość i wyrozumiałość wobec kochanego dziadka,
zmieniającego się pod wpływem demencji, ratuje trudną sytuację rodzinną.
Rolf Barth, Daniela Bunge, Mój inny dziadek, Kinderkulturka, Warszawa 2019.

Na falach smutku

Tytuł komiksu jest nawiązaniem do fali napływających uczuć ─ najpierw miłości, później żalu po
śmierci bliskiej osoby. Ma też znaczenie bardziej dosłowne, bo w otoczeniu wody w czasie surngu
bohater usiłuje znaleźć ukojenie w bólu żałoby. Książka poraża autentycznością, bo utkana jest
z autobiogracznego doświadczenia.
AJ Dungo, Fale, Widnokrąg, Warszawa 2019.

Filozoa życia

Narodziny, wzrastanie i wyfrunięcie z „gniazda” − to proces nieuchronny, w obliczu którego stają i rodzice,
i ich dzieci. Kto czuje się wolny, kto porzucony? To jeden z ważnych tematów do dyskusji, a także jeden
z wątków zawarty w picturebooku, sugestywnie pokazującym kolejne etapy podróży przez życie.
Libby Walden, Richard Jones, Dorastanie. Wędrówka przez życie, Zielona Sowa, Warszawa 2018.

Prowadzące

Przyjaźń i inne wyzwania

Kolejny raz irlandzka pisarka wzbudza w czytelnikach silne emocje. Tym razem w książce
poświęconej szesnastoletnim bliźniaczkom sjamskim. Chcą być zwyczajne, jak wszyscy, ale nie są.
W nowym miejscu dzięki zdolnościom adaptacyjnym zawiązują przyjaźnie, doświadczają miłości.
To osoby dorosłe w ich otoczeniu staną przed trudnym dylematem.
Sarah Crossan, Tippi i ja, Dwie Siostry, Warszawa 2019.

Jola Molenda-Bieniecka - bibliotekarka, arteterapeut
ka, pracuje z młodzieżą, prowadzi Dyskusyjny Klub Książk
i w Poznaniu;
miłośniczka dobrej kawy i książek obrazowych.
Anka Sabiłło - bibliotekarka, biblioterapeutka, koordy
natorka projektu Dyskusyjne Kluby Książki, pracuje metod
ami aktywnymi,
prowadzi warsztaty dla dzieci, szkolenia dla bibliotekarzy
, nauczycieli; obserwatorka przyrody, preferuje aktyw
ny styl życia.
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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

