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Ponad 200 uczestników wzięło
udział w wykładach i warsztatach
prowadzonych przez ekspertów.

w
Treści Kongresu zostały
utrwalone metodą
Graphic Recording.

W kuluarach kongresowych prowadziliśmy
rozmowy z wykładowcami.

#KreaTYwni

Kreatywne warsztaty dostarczały
wiele radości i zabawy.
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# KreaTYwni

IV Ogólnopolski

Kongres Oświatowy EDUTEC

Dwa kongresowe dni obfitowały w liczne spotkania w formie wykładów
i warsztatów. Zmieniło to nasze postrzeganie kreatywności i rozumienie jej
znaczenia nie tylko w szkolnej edukacji.
Ewa Superczyńska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Niewiele czasu minęło od zakończenia
Kongresu, a wydaje się, że całe wieki.
Gwałtownie zmieniająca się sytuacja
spowodowana rozwojem zakażeń wirusem COVID-19 ma ogromny wpływ na
życie codzienne. Nie możemy jednak pominąć doświadczeń, jakie wynieśliśmy ze
wspólnych spotkań. Wykłady, dyskusje,
warsztaty zmieniły nasze postrzeganie
kreatywności i rozumienie jej znaczenia
w rozwoju uczniów, a także nas samych.

Prelegenci i tematy
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się prof. dr hab. Krzysztof Szmidt,
odpowiadając na pytanie: Dlaczego
w szkole musi być miejsce dla twórczości uczniów? Zwrócił uwagę, że w obecnej rzeczywistości króluje dyktat konwergencyjny. Nagradza się zachowania
odtwórcze, schematyczne i „uczenie
pod test“, które nie respektuje różnorodnych uzdolnień i umiejętności uczniów,
a bazuje na wyniesionej na piedestał
„średniej“. Zdolności twórcze nie są
dostrzegane, stanowiąc kłopot dla nauczyciela, zresztą nie tylko w Polsce.
Tymczasem pedagogika twórczości
wymaga respektowania trzech standardów, są to:
1. Dywergencyjność nauczania – rozumiana jako stymulowanie do
generowania wielu różnorodnych
pomysłów rozwiązania problemu.
2. Rozwijanie twórczej pomysłowości, cechującej się nowatorstwem
i wartością użytkową, społeczną,
estetyczną, naukową.
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Systematyczność oddziaływań od
najmłodszego wieku i przez wiele
lat.
Kolejny wykładowca, dr hab. prof.
UWr. Maciej Karwowski przekonywał,
że idea kreatywności ma ponad sto
lat, od kiedy opracowano 18 pierwszych testów badających oryginalność myślenia. Prelegent zaskoczył
uczestników informacją, że mimo
upływu czasu, testy nie uległy zmianie. Czasy dzisiejsze przyniosły niesamowity awans kreatywności, czego dowodem jest przesunięcie ich na
liście najważniejszych kompetencji
ustalanych przez Światowe Forum
Ekonomiczne z dziesiątego miejsca
(2015 r.) na trzecie (2020 r.). Wzrosło
więc także zainteresowanie mierzeniem kreatywności. Rolą nauczyciela
nie jest jednak diagnozowanie możliwości twórczych uczniów, ale stwarzanie warunków do ich rozwoju. Niezmiernie ważne jest także budowanie
u uczniów przekonania o własnych
możliwościach oraz tworzenie warunków do bezpiecznego popełniania
błędów, dawanie szans obcowania
z twórczymi postawami.
O związku pracy mózgu z mechanizmem motywacji mówił dr Wojciech
Glac z Wydziału Biologii Uniwersytetu
Gdańskiego. Zasady działania gramifikacji i jej efektywności edukacyjnej
przedstawił na przykładzie opracowanej przez siebie gry dydaktycznej. Połączenie fabuły baśni o Czerwonym Kapturku z zagadnieniami merytorycznymi

„

Rolą nauczyciela
jest stworzenie
uczniom
warunków

do bezpiecznego
popełniania błędów
i twórczego
rozwoju

Otwarcie przez Ewę Superczyńską, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
IV Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego EDUTEC, który zgromadził ponad 250 uczestników.

obowiązującymi studentów biologii
okazało się nie tylko atrakcyjne dzięki
elementom komizmu, ale i bardzo angażujące poznawczo.
Część wykładową zakończyło wystąpienie dr Adriany Kloskowskiej, która
mówiła o sposobach rozwijania kreatywności wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując
się do swoich doświadczeń nauczycielki
w szkole specjalnej w Grudziądzu.

W stronę praktyki
Popołudnie minęło pod znakiem
warsztatów prowadzonych z taką energia, że słychać było muzykę i śmiech
nauczycieli, którzy w znakomitym nastroju ćwiczyli swoją kreatywność.
Drugi dzień Kongresu to spotkanie
z nauczycielami praktykami pokazującymi
swoje kreatywne rozwiązania stosowane
na zajęciach z uczniami. Zyta Czechowska podzieliła się doświadczeniem pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Paweł Biedny tworzył drużynę Gandalfa
i zauroczył uczestników wynikami swojej
pracy, którą zobrazował sukcesami swoich
uczniów. Paweł Łasiński porwał słuchaczy
do budowania kreatywnej marki.

Ostatnim akcentem Kongresu był
wykład dr Elżbiety Płóciennik poświęcony rozwijaniu mądrości jako długofalowego celu w edukacji. Mamy nadzieję, że temat ten będzie przesłaniem
przyszłorocznego kongresu.
Dwa pracowite dni zapisały się
w pamięci uczestników. Uwiecznione
też zostały metodą graphic recording
dzięki zespołowi z CDN w Pile. My,
jako organizatorzy, zostajemy z przekonaniem, że zdobyte doświadczenia
przełożą się na codzienną praktykę
ponad 250 uczestników edukacyjnych
spotkań.
Przedsięwzięciu
patronowali:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, Wielkopolski
Kurator Oświaty, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych
w Warszawie. Patronat medialny objęli: TVP 3 Poznań, Radio Poznań,
„Dyrektor szkoły”. Partnerami byli
Grupa MTP i Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Pile.
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Długofalowe cele edukacji

Mądrzy

w szkole, mądrzy przed szkodą
W literaturze pedagogicznej trwa dyskusja nad modelem edukacji, który
w praktyce szkolnej przygotuje ucznia do zmieniających się warunków życia.

dr Elżbieta Płóciennik
adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego
na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego;
popularyzatorka psychopedagogiki kreatywności i mądrości;
autorka publikacji w ramach serii wydawniczej Wydawnictwa
UŁ Edukacja dla mądrości, współautorka serii metodycznej
Wydawnictwa Difin Metoda i wyobraźnia.

Na gruncie psychologii i pedagogiki podkreśla się potrzebę koncentracji
na pozytywnych aspektach ludzkiego
życia, wartościach, mocnych stronach
i właściwościach funkcjonowania jednostki, budowania przez nią pozytywnych relacji z otoczeniem1. We współczesnej szkole potrzebne jest zatem
zrównoważone rozwijanie wszystkich
sfer funkcjonowania uczniów, zarówno
ich kompetencji umysłowych, wiedzy,
jak i cech osobowościowych: ciekawości poznawczej i zainteresowania światem, twórczości, przedsiębiorczości,
sprawiedliwości, refleksyjności, wnikliwości i rozwagi przy podejmowaniu
decyzji, wrażliwości na drugiego człowieka i otoczenie przyrodnicze.

rozwiązywać różne problemy życiowe,
lokalne, krajowe i międzynarodowe,
rozwijają w młodym pokoleniu wrażliwość na sprawy ludzkie oraz istotne
problemy społeczne, przyrodnicze,
techniczne i kulturowe. Z kolei zaniedbywanie wychowawczej roli szkoły
powoduje, że uczniowie często są bezrefleksyjni, bezradni wobec materialnych pokus, instrumentalnie traktują
otoczenie, siebie i innych, brakuje im
harmonii i zadowolenia z życia, a także
mądrości w myśleniu i działaniu. Dlatego reorganizując myślenie o celach
i sposobach prowadzenia edukacji –
będąc mądrym przed szkodą – można
uwzględnić koncepcję rozwijania mądrości w szkole.

Rola szkoły

Odmitologizowana
mądrość

Zadania realizowane przez uczniów
na terenie szkoły i ich prace domowe powinny nie tylko ćwiczyć intelekt
i pamięć, ale także rozwijać ich zaangażowanie w działanie, refleksyjność nad
efektami własnej aktywności, odpowiedzialność za rezultaty podejmowanych
działań. Należałoby także rozbudzać
nastawienie na doskonalenie indywidualnego i zespołowego działania. Szkoły
powinny więc uczestniczyć systematycznie w takich działaniach (a także je
inicjować), które pozwalają praktycznie

Należy wziąć pod uwagę istotną kwestię – dojrzewanie do mądrości jest
procesem długofalowym. Przyjęcie założenia, że mądrość (tak jak twórczość
czy samodzielność) jest właściwością
podlegającą stopniowemu dojrzewaniu, a jej ujawnianie się zależy od samej jednostki, otaczających ją wartości
i różnych czynników środowiskowych,
pozwala myśleć o jej rozwijaniu jako
o celu takiej edukacji, w której integruje
się kształcenie i wychowanie2.

1. Zob. J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa
2004; T. Gadacz, O umiejętności życia, Warszawa 2013; R. DiYanni, Pomyśl zanim pomyślisz. Myślenie krytyczne
i kreatywne, Warszawa 2016..
2. Zob. np. Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K.J. Szmidt i M. Modrzejewska-Świgulska, Łódź 2013.
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Ilustracja: Sylwia Pragłowska

„

Odmitologizowanie
mądrości

i przełożenie
jej zakresu
pojęciowego
na konkretne
zdolności,
umiejętności, cechy
osobowościowe
i postawy
umożliwia ich
stymulację
w procesie
edukacji na
wszystkich etapach
kształcenia.

Odmitologizowanie
mądrości
i przełożenie jej zakresu pojęciowego
na konkretne zdolności, umiejętności, cechy osobowościowe i postawy
umożliwia edukacyjną ich stymulację
w trakcie procesu nauczania−uczenia
się na wszystkich etapach kształcenia.
Wspieranie przez nauczycieli dojrzewania uczniów do mądrości jest możliwe
m.in. przez
 rozwijanie twórczości,
 wyrabianie samodzielności działania,
 nabywanie umiejętności konstruktywnej krytyki,
 kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.
W procesie edukacji kluczowe wydaje
się też doskonalenie różnych rodzajów
myślenia:
 refleksyjnego, będącego podstawą
kontroli myśli, wypowiedzi i działania oraz analizy warunków i dostępnych danych;
 dialogicznego, które umożliwia
rozpatrywanie zjawisk z różnych
punktów widzenia, rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem
różnych możliwości;
 dialektycznego, które pozwala na
pogodzenie co najmniej dwóch
sprzecznych lub alternatywnych

możliwości (pomysłów, stanowisk, sądów) w celu wypracowania ich syntezy, co sprzyja traktowaniu wiedzy elastycznie, płynnie i relatywnie, ale także
godzeniu różnych interesów3.

Zadania nauczyciela
Mądrość można rozwijać na wszystkich
etapach edukacyjnych, także na poziomie przedszkola – z uwzględnieniem
stopniowania złożoności problemów
i sposobów ich rozwiązywania. Istotna jest zmiana sposobu myślenia o roli
nauczyciela, który – zamiast przekazywać wiedzę uczniowi – organizuje na
co dzień warunki do samodzielnego
uczenia się, wartościowego działania
w środowisku, rozbudowywania struktury osobowości na bazie indywidualnych
i zespołowych doświadczeń oraz refleksji nad własnym myśleniem i działaniem.
Takie rozumienie edukacji również
zbliżone jest w założeniach do pedagogiki emancypacyjnej i konstruktywistycznej. Istotne w tych koncepcjach
jest ograniczenie przekazu uczniom
wiedzy i nadmiernej nad nimi kontroli na rzecz aktywnego uczenia się pod
kierunkiem nauczyciela.

3. Zob.: Sternberg R.J., Jarvin L., Grigorienko E. L., Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić
uczniom sukces, Łódź 2018.
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Dociekanie naukowe i twórcze działania w edukacji

Między
sztuką a nauką

Nauka i sztuka mają wiele cech wspólnych. Obie dziedziny napędzane są
pytaniami i poszukiwaniem na nie odpowiedzi, obie wymagają wyobraźni
i twórczego potencjału. Nowoczesna edukacja skutecznie je integruje.

prof. UAM, dr hab. Eliza Rybska
Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka
Fulbright’a; dyplomowana nauczycielka biologii

Poszukiwanie, tworzenie, kreatywność
są cechami, które przynależą naszemu gatunkowi. Umysł ludzki posiada
zdolność do generowania nowości,
zarówno w ramach posiadanej wiedzy,
jak i ekspresji uczuć, myśli, zdarzeń.
W historii myśli ludzkiej doszło jednak
do rozdzielania podejmowanych przez
nas czynności. Nauka i sztuka zaczęły być postrzegane jako wzajemnie się
wykluczające aktywności.
Stereotypowo naukowcy uważani
byli za racjonalnych, logicznych myślicieli, pozbawionych emocji, podczas
gdy artystom przypisywano kreatywność, uczuciowość i podatność na
wahania nastrojów. Tymczasem nauka
i sztuka mają wiele cech wspólnych.
Łączy je choćby kulturowe podłoże,
dążenie do opisywania otaczającego
nas świata, posiadanie własnego języka komunikacji czy wykorzystywanie
myślenia symbolicznego. Obie działalności ludzkie napędzane są pytaniami
i poszukiwaniem na nie odpowiedzi.
Podobnie ludzie parający się zarówno nauką, jak i sztuką posiadają cechy
wspólne, jak choćby doskonałą wyobraźnię abstrakcyjną, spostrzegawczość
i wrażliwość. Albert Einstein przekonany, że wielcy naukowcy są również artystami, sam był muzykiem-amatorem
i w czasie wykładów grywał studentom
na skrzypcach w ramach przerywnika.

Edukacja STEAM
Kreatywność nie jest domeną wyłącznie artystów. To proces umysłowy pociągający za sobą generowanie nowych
idei, koncepcji, skojarzeń, tworzenie
powiązań z istniejącymi już pojęciami
i koncepcjami. Jako czynność poznawcza może być rozwijana, na co zwrócono uwagę w badaniach naukowych
i edukacyjnych.
Nie jest nową teza, że nauczanie
danego przedmiotu w szkołach powinno odzwierciedlać sposób tworzenia dyscypliny naukowej, którą
przedmiot ten reprezentuje. Stąd też
zamiast o edukacji STEM (Science,
Technology, Engineering, Math) pisze się i prowadzi badania dotyczące edukacji STEAM, w której akronim
został wzbogacony o literę A, odpowiadającą ART. Pomysłodawczynią
dodania sztuki do wspomnianego
akronimu jest Georgette Yakman, która w 2006 roku opracowała założenia teoretyczne dla wdrażania sztuki
w nauczanie na takich kierunkach jak inżynieriai. Obecnie uważa się, że STEAM
ma na celu przede wszystkim integrację międzyprzedmiotową. Programy
oparte na tej idei zmierzają do nauczenia studentów innowacji, krytycznego myślenia i wykorzystania inżynierii1 lub technologii w pomysłowych

1. Yakman G., STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In Pupils’ Attitudes
Towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching, Salt Lake City, Utah, USA 2008.
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projektach lub kreatywnych podejściach do rzeczywistych problemów
społecznych. Programy STEAM, wykorzystując rozumowanie, zasady etyczne, sztukę projektowania, zachęcają do
kreatywnych rozwiązań problemów.

Dociekanie naukowe
Edukację przyrodniczą ( science education) wyróżniają m.in. swoiste
metody nauczania, wśród których
koronne miejsce zajmuje nauczanie przez dociekanie (inquiry-based
science education IBSE). Definicja
podana przez Linn, Davis i Bell głosi,
że „Dociekanie naukowe to intencjonalny proces polegający na diagnozowaniu problemów, dokonywaniu
krytycznej analizy eksperymentów
i znajdywaniu alternatywnych rozwiązań, planowaniu badań, sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji,
konstruowaniu
modeli,
dyskusji z kolegami oraz formułowaniu spójnych argumentów” 2. Wywodząc się z konstruktywistycznej teorii
uczenia, IBSE podkreśla rolę samodzielnych dociekań uczniowskich,
stwarzania uczniom okazji do poszukiwań i przypisywania pojęciom znaczenia w oparciu o rzeczywisty świat
oraz zastanawiania się nad własnym
doświadczeniem. W podejściu do
edukacji w duchu IBSE uczniowie są
aktywnymi twórcami swojej wiedzy,
a poprzez wyjaśnianie, rozmowy, wymianę doświadczeń, tworzą własne
modele myślowe. Zachęcani są też
do generowania pomysłów na własne eksperymenty, do eksplorowania
otaczającego świata 3.

Wizualizacja
Kolejnym
ważnym
podejściem
w edukacji przyrodniczej jest rysowanie.
Umożliwia ono podniesienie efektywności nauczania, gdyż jest procesem wizualizacji, czyli tworzenia zewnętrznej re-

Ilustracja: Sylwia Pragłowska

prezentacji informacji. Wizualizacja jest
strategią odkrywania nowych zależności
i osadzania relacji w uporządkowanej strukturze. Im więcej wizualizacji
się uczymy (nie tylko ich czytania, ale
i ich tworzenia), tym lepsze zdolności metareprezentacyjne posiadamy.
Celem wizualizacji jest gromadzenie
i organizowanie danych w sposób,
który niesie informację albo przekazuje pewną historię, a w konsekwencji daje wgląd. Jednocześnie daje
łatwość
interpretacyjną
(zwłaszcza
w porównaniu z tekstem). Wszystkie te
zabiegi obniżają obciążenie poznawcze
odbiorców reprezentacji.
Rysowanie jest więc strategią uczenia się, sposobem komunikowania idei,
umożliwia wnioskowanie, reprezentowanie idei, obiektów czy zjawisk, zwiększa także zaangażowanie poznawcze4.
W 2016 roku opracowano trzy
aspekty rysowania na zajęciach przyrodniczych, które zasadniczo różnią się
stopniem zaangażowania poznawczego, zawartością szczegółów czy stopniem kreatywności niezbędnej do wy-

tworzenia danego aspektu rysowania5.
Pierwszy aspekt obejmuje rysunek
obserwacyjny (schemat). Mamy z nim
do czynienia, gdy uczeń przerysowuje
to, co widzi (pozostaje więc w modalności wizualnej).
Drugi aspekt odnosi się do graficznego przedstawienia sposobu
rozumienia tekstu. Uczeń tworzy
ilustrację opisywanego zagadnienia, obiektu (musi więc zmienić modalność z werbalnej na wizualną).
Trzeci aspekt obejmuje projektowanie, twórcze rozwiązywanie problemów (powstaje szkic). Wówczas
uczeń na podstawie własnej wiedzy
i wyobraźni (myślenia kreatywnego)
projektuje, rozwiązuje problemy poprzez rysowanie (występuje tu zmiana modalności z wizualnej na werbalną).
Przedstawione w artykule argumenty przemawiają za tym, że jest
możliwe, a nawet wysoce pożądane,
nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem połączonych
idei IBSE i rysowania.

2. Linn, M. C., Davis E.A., & Bell, P., Internet Environments for Science Education. Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum Associates 2004.
3. Bernard P., Białas A., Broś P., Ellermeijer T., Kędzierska E., Krzeczkowska M., Maciejowska I., Odrowąż E., Szostak E., Podstawy metodologii IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów
przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, s. 9-17.
4. Ainsworth, S., Prain, V., Tytler, R., Drawing to learn in science, „Science” 2011/333 (6046), s. 1096−1097.
5. Rybska, E., Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku, Poznań 2017.
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Przedsiębiorczość społeczna

Współpraca
zamiast rywalizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej opracowało scenariusze lekcji rozwijające postawę
przedsiębiorczości oraz umiejętność komunikacji i współpracy.

Anna Dranikowska
specjalistka ds. edukacji w Stowarzyszeniu
na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,
które udziela wsparcia osobom indywidualnym
i podmiotom ekonomii społecznej, w tym spółdzielniom
socjalnym i innym przedsiębiorstwom społecznym

Przedsiębiorczość społeczna to sfera
aktywności obywatelskiej, która łączy
działalność ekonomiczną z działalnością pożytku publicznego. Dzięki temu
służy m.in. integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy,
świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu
ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.
Najprościej rzecz ujmując, przedsiębiorczość społeczna to działalność,
w centrum której znajduje się człowiek.
Niejednokrotnie słabszy, zmagający się
z różnymi trudnościami, potrzebujący
naszego wsparcia. To również działalność, w której kluczową rolę ogrywa
współpraca, umiejętność słuchania
innych i solidarność. Unikalną wiedzę
i kompetencje w tym właśnie obszarze
ekonomia społeczna ma do zaoferowania sektorowi oświaty.

Program edukacyjny
Dobrym punktem wyjścia do współpracy może być program edukacyjny Przedsiębiorczość społeczna dla
szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji, opracowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych na zlecenie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania. Zawiera on treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów
szkół podstawowych (klasy IV – VIII)
możliwych do wykorzystania zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej z zakresu przedsiębiorczości
społecznej.
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Możliwościom szerokiego wykorzystania programu sprzyja fakt, że
ekonomia społeczna to niezwykle szerokie pojęcie – wartości, które ze sobą
niesie: wrażliwość na potrzeby innych,
odpowiedzialność czy solidarność są
niezwykle istotne również w innych
sferach życia, podobnie jak kompetencje: przedsiębiorczość, komunikacja
czy umiejętność współpracy. Mamy
nadzieję, że zaproponowany program
będzie z jednej strony wartościowym
uzupełnieniem istniejących programów
nauczania, a z drugiej, pozwoli młodym
ludziom zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z obszaru przedsiębiorczości społecznej.

Materiały dydaktyczne
Program składa się z trzech części.
W części teoretycznej znalazły się informacje z zakresu celów i treści kształcenia oraz korelacji z podstawą programową. Część tę uzupełniają zalecenia,
jak korzystać z programu i przestawienie metod dydaktycznych. Część druga
i trzecia to materiały praktyczne, w tym
18 scenariuszy lekcyjnych o różnym
stopniu trudności. Moduły odpowiadają
poruszanym treściom programowym –
od budowania wrażliwości społecznej
po praktyczny wymiar przedsiębiorczości. Uzupełnieniem scenariuszy są
materiały niezbędne do prawidłowego
przeprowadzania zajęć.
W podstawie programowej nie
ma przedmiotu pod nazwą przedsiębiorczość społeczna. Jesteśmy jednak
przekonani, że zagadnienia, które po-

„

Plansza do gry dydaktycznej Kooperatywa, której uczestnicy zakładają przedsiębiorstwo społeczne. Ich celem jest
przetrwanie na rynku i założenie nowego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorczość
społeczna

to działalność,
w centrum której
znajduje się człowiek.
Kluczową rolę
ogrywa współpraca,
umiejętność słuchania
innych i solidarność.

ruszamy i które związane są z ekonomią społeczną, z powodzeniem mogą
zostać zastosowane podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii,
religii czy etyki.
Wśród narzędzi dydaktycznych są
filmy edukacyjny, gry miejskie, karciane
czy planszowe, jak ciesząca się szczególną popularnością wśród uczniów
Kooperatywa. To gra, w której uczestnicy zakładają przedsiębiorstwo społeczne. Ich celem jest przetrwanie na rynku
i założenie nowego przedsiębiorstwa,
a najważniejszą zasadę gry można
podsumować bardzo prosto: jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego.
W programie przypomniana została również spółdzielczość uczniowska. Działalność w spółdzielni rozwija
kompetencje społeczne, wspierając
przedsiębiorczość i rozszerzając wiedzę
z zakresu ekonomii i prawa, umiejętność uczenia się i pracy w zespole.
Przygotowane narzędzia postanowiliśmy wykorzystać w praktyce

Zastosowanie
Program zaakceptowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a wsparcie
Urzędu Miasta Poznania pozwoliło na
przetestowanie go w trzech szkołach
podstawowych. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów dyskutowali o wartościach
w biznesie, szukali pomysłu na spółdzielnię uczniowską, spotkali się z praktykami
i uczyli, że współpraca i solidarność mogą
być równie ważne jak rywalizacja. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach,
docenili je również gospodarze, przyznając, że: „działania wzbogaciły treści
przekazywane uczniom w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich,
poruszyły bowiem tak istotne kwestie,
jak wrażliwość społeczna, uważność,
wspólna odpowiedzialność, współdziałanie, planowanie i kreatywność”. To
kompetencje, które potrzebne będą nie
tylko osobom zagrożonym marginalizacją, ale również, przyszłym, przedsiębiorcom, politykom i wszystkim reformatorom świata na lepsze.
DYDAKTYKA | Uczyć lepiej 4 - 2019/2020/
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Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Kreatywność
bez barier

W edukacji najważniejsze jest stworzenie takich warunków, aby każdy uczeń,
bez względu na możliwości intelektualne, miał sposobność eksplorowania
świata, zadawania pytań, wykorzystywania wyobraźni i tworzenia.

dr Adriana Kloskowska
pedagog specjalny, prowadzi zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju,
wykładowca akademicki, doradca zawodowy,
coach, dyrektor i trener w Impuls do Rozwoju,
publikuje na łamach czasopism edukacyjnych;
kontakt: biuro@impuls.edu.pl

Pobudzanie kreatywności u uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną –
czy to możliwe?
„Jeśli możliwe jest ćwiczenie ruchów dowolnych lub pamięci, to dlaczego nie mielibyśmy ćwiczyć myślenia twórczego?” To pytanie, które stawia
prof. Edward Nęcka w książce Trening
twórczości, podkreślając jednocześnie,
iż wątpliwości, które się rodzą w związku z odpowiedzią, wynikają z tego, że:
„wszyscy ludzie wiedzą, że «używają»
pamięci, a tylko niektórzy zdają sobie
sprawę z tego, że myślą twórczo, ta druga czynność uchodzi za nadzwyczajną
i związaną z nieoczekiwanymi, niesterowalnymi aktami natchnienia1.”

wyrasta młodzież, której pomysłowość
jest nieporównywalnie mniejsza od tej
dziecięcej, a z młodzieży − wtłoczeni
w schematy dorośli.
Co zatem blokuje naszą twórczość?
Niewątpliwie stereotypowe myślenie
i dlatego rozwijanie kreatywności wymaga przestrzeni pozwalającej na to, by
otworzyć umysł i bez obawy przed oceną pozwolić działać wyobraźni. Potrzeba zatem szkół, w których dorośli staną
się, jak określa Brené Brown, „strażnikami tej przestrzeni, w której uczniowie
będą mogli swobodnie oddychać, iść za
głosem własnej ciekawości i poznawać
świat – a przy tym być, kim chcą i się
z tego powodu niczym nie martwić2.”

Otwarty umysł

Siła motywacji

Należy podkreślić, że kategoria twórczości nie wiąże się tylko ze sztukami pięknymi, ale może odnosić się do różnych
typów aktywności, a co za tym idzie
również do tych, które są praktykowane w szkole, a mówienie o byciu twórczym nie zakłada posiadania tej cechy
w określonym stopniu, bowiem każdy
człowiek przejawia umiejętności twórcze w jedyny dla siebie sposób, co wiąże się z jego zainteresowaniami, możliwościami intelektualnymi, ruchowymi,
społecznymi, a także z jego bagażem
doświadczeń. A ten ostatni często powoduje, że z dzieci pełnych pomysłów

Osoby, które z uwagi na niepełnosprawność intelektualną borykają się z wieloma
trudnościami edukacyjnymi, począwszy
od najmłodszych lat, szczególnie potrzebują akceptacji. Mniejsze możliwości percepcyjne, ograniczone umiejętności analizy i syntezy, zaburzenia motoryki czy
koordynacji oko − ręka oraz cały szereg
innych defektów, a co za tym idzie niższe
poczucie własnej wartości, wynikające
z permanentnego odczucia, że jest się
gorszym, w czym utwierdzają stawiane
regularnie oceny, nie sprzyjają u uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
chęci działania i podejmowania wyzwań.

1. E. Nęcka, Trening twórczości, Sopot 2019.
2. B. Brown, Odwaga w przywództwie, Warszawa 2019.
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Moje kilkunastoletnie doświadczenie pedagogiczne pozwala twierdzić,
że uczniowie nie wierzą we własne
siły. Dobrze znają bowiem swoje słabości, ale nie znają mocnych stron,
nie ufają samym sobie, że mogą coś
stworzyć, szybko się poddają, a każda
nawet najmniejsza porażka stanowi dla
nich źródło stresu i kończy się porzuceniem rozpoczętej pracy. A wystarczyłoby tylko dać taką przestrzeń, o której
mówi Brené Brown. To ona bowiem pozwala wszystkim ludziom otworzyć się
i działać, co ma szczególne znaczenie
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi na to, że ich bagaż
doświadczeń edukacyjnych jest często
przepełniony kolcami, których ukłucia odczuwają przez długi czas. Za ich
przywoływanie odpowiedzialny jest
przedklinek – część mózgu, której zadaniem jest monitorowanie siebie, swoich
działań i stosunku do rzeczywistości.
Najnowsze badania wyjaśniają również
jego rolę w przejawach kreatywności
i stanach związanych ze zwiększoną samoświadomością.

Sprzyjająca przestrzeń
Czego zatem trzeba, by poruszyć umysł
dziecka i pobudzić je do działania?
Mózg uczy się, gdy jest spokojny i zaciekawiony, gdy może wyjść poza schemat, gdy ma odpowiednią ilość czasu,
gdy nie czuje presji oceniania. Należy
przy tym pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi
na swoje możliwości poznawcze nie
mają szerokiej specjalistycznej wiedzy
z danego zakresu, a ponadto ich system motywacji wewnętrznej jest słaby,
dlatego nie mówimy w ich przypadku
o tzw. twórczości dojrzałej czy wybitnej. Niewątpliwie realizują się jednak na
poziomie twórczości potencjalnej, zwanej płynną, która polega na „uruchamianiu procesów psychicznych (zwłaszcza
poznawczych) oraz wytwarzaniu zachowań, które przypominają procesy
i zachowania obserwowane w działalności wybitnych artystów lub wynalazców, ale nie prowadzą do znaczących

Ilustracja: Sylwia Pragłowska

dzieł3.” I właśnie o to zadbajmy, projektując przestrzeń, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą
rozwijały kreatywność, a zatem:
 pomagajmy im robić małe kroki
naprzód;
 bądźmy elastyczni;
 planujmy atrakcyjne zajęcia;
 dajmy im cieszyć się twórczością;
 wyzwalajmy naturalne zachowania;
 stwórzmy warunki do zabawy;
 ćwiczmy bez nudy, lęku i pośpiechu.
Dziecko czerpie naukę z codziennych
przeżyć. Ogólne spowolnienie rozwoju,
z którym mamy do czynienia w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, nie jest zdeterminowane tylko przez
intelektualny deficyt, ale także przez inne
czynniki, takie jak bodźce, wychowanie,
środowisko, przy czym należy pamiętać,
że są one w dużym stopniu poddawane
psychofizycznym i energetycznym procesom. Ponadto motywacja do działania,
która u uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną jest słaba, w znacznym
stopniu zależy od samodzielności, a tę
kształtuje się najlepiej w warunkach nieobciążających człowieka. Potrzeba więc
takiego środowiska, w którym poprzez

ćwiczenia uczniowie będą kształtowali
motywację do działania4.

Dobra zabawa
Każde dziecko rozwija się we własnym
tempie, a dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się wolniej
i mniej harmonijnie niż dzieci w normie,
co jednak nie przeszkadza, aby tworzyć
im warunki i przestrzeń, pozwalającą
na bycie kreatywnym. Razem twórzmy,
np. pisząc „połówkowe wiersze”, robiąc
„bigosy poetyckie”, planując działania
w formie mapy marzeń, wymyślajmy
różne funkcje danych przedmiotów,
a także różnorodne zastosowania artykułów spożywczych5. Wyrażajmy
siebie, np. w obróbce drewna, garncarstwie, fotografii, muzyce, plastyce.
A przy tym wszystkim dobrze się bawmy.
W codziennej pracy przyświeca mi
myśl Jeana Piageta: „Za każdym razem,
gdy uczycie czegoś dziecko, pozwólcie
mu odkrywać to na nowo.” Najważniejsze jest bowiem, by każdy uczeń, bez
względu na możliwości intelektualne,
miał sposobność eksplorowania świata,
doświadczania, zadawania pytań, wykorzystywania wyobraźni, tworzenia.

3. E. Nęcka, dz. cyt. s. 17-18.
4. O. Speck, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk 2015.
5. K. Szmidt, Trening kreatywności, Gliwice 2013.
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Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z uczniami

TIK-inspirownik
Prezentujemy aplikacje i generatory wzbogacające warsztat pracy nauczycieli.
Wykorzystanie ich pozwoli uatrakcyjnić lekcję i zaktywizować uczniów.

Katarzyna Majchrowicz
nauczycielka języka polskiego
w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Chcąc znaleźć nić porozumienia
z naszymi uczniami – „cyfrowymi tubylcami”, zachęcić ich do współpracy,
wesprzeć w procesie uczenia się, nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań oraz inspirujących narzędzi
dydaktycznych online. Zafascynowane
światem nowoczesnych technologii
w
nauczaniu,
przeprowadziłyśmy
w naszej szkole warsztaty pod hasłem
TIK-inspirownik. Za cel postawiłyśmy
sobie przedstawienie aplikacji i generatorów, które pomagają urozmaicać
lekcje – pobudzić uczniów do kreatywności, zaktywizować ich przez zabawę,
efekt zaskoczenia, element rywalizacji.
Pozytywna ocena warsztatów zmotywowała nas do szerszego podzielenia
się zasobami metodycznymi.

dr Katarzyna Trojan
nauczycielka języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Generator Trimino
Trimino od znanego wszystkim domino różni się tym, że uczniowie nie łączą
ze sobą płytek podzielonych na dwa
kwadratowe pola, lecz trójkąty, w których każdy z jego boków dopasowują
do kolejnego trójkąta. Zadanie polega
na tym, aby tak poukładać figury, żeby
pasowały do siebie wszystkie trzy boki.
Generator dostępny na stronie http://
schule.paul-matthies.de/Trimino.php
umożliwia tworzenie trimino online
z 9, 12 i 30 par informacji. W zależności
od liczby elementów otrzymamy małe
trójkąty, które połączone ze sobą utworzą kształt dużego trójkąta, gwiazdy
albo sześciokąta.
Strona dostępna jest w języku niemieckim, ale jej obsługa należy do bardzo intuicyjnych. Wystarczy wybrać typ
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układanki Triminotyp, następnie kliknąć
Begriffe eingeben, wpisać parami pojęcia, a potem kliknąć Trimino erstellen.
Zostanie wygenerowany plik w pdf,
który należy pobrać, wydrukować i pociąć przed lekcją, a następnie rozdać
uczniom.
Przy pomocy tego generatora możemy powtarzać właściwie wszystkie
zagadnienia na lekcjach różnych przedmiotów, np. przyporządkować daty do
wydarzeń, bohaterów do lektur, słówka
do ich odpowiedników w języku obcym,
stolice do państw, nazwy pierwiastków do symboli, poćwiczyć działania
matematyczne czy wzory fizyczne.
Trimino może stanowić rozbudzające ciekawość zadanie na rozpoczęcie
lekcji lub pełnić funkcję ewaluacji na
jej zakończenie. Warto również pokazać samą stronę uczniom i zachęcić
ich do samodzielnego przygotowania
trimino, np. na lekcję powtórzeniową
lub wyciąć puste trójkąty, które na lekcji
uczniowie będą uzupełniać w grupach
według własnego pomysłu, a następnie
zamieniać się puzzlami.

Generator memów
Memy to dziś nieodłączny element cyfrowego świata. Najczęściej mają zabarwienie humorystyczne, zdarzają się
jednak podejmujące również ważne
kwestie społeczne czy światopoglądowe, dlatego mogą stanowić ciekawe
urozmaicenie zajęć. Świetnie sprawdzają się jako forma pracy z lekturą lub
punkt wyjścia do omówienia zagadnień gramatycznych. Dzięki nim w ciekawy i przystępny sposób powtórzymy

i utrwalimy wiadomości, rozwijając
przy tym kreatywne myślenie naszych
podopiecznych.
Same generatory memów umożliwiają bardzo szybkie ich tworzenie,
zarówno przez nauczyciela, jak i przez
uczniów (również na smartfonach).
Jednym z generatorów dostępnym
w polskiej wersji językowej jest iloveimg (https://www.iloveimg.com/pl/
generator-memow). Wystarczy przesłać obraz/zdjęcie lub wybrać obraz
z bazy na stronie, aby uruchomić edytor memów, do którego wprowadzamy
tekst. Samodzielnie możemy dopasować rodzaj, wielkość i kolor czcionki.
Następnie klikamy Wygeneruj mem,
a na koniec Pobierz swój mem.

Generatory rymów
Generator
https://www.rhymezone.
com/ służy do szybkiego znajdowania
rymów do danego słowa w języku angielskim, dzięki czemu nasi uczniowie
mogą na przykład w czasie lekcji tworzyć wiersze czy piosenki. Wystarczy
wpisać w okienku Word dany wyraz
i kliknąć Search (Find rhymes), a rhymezone znajduje rymujące się słowa. Generator pozwala również na szukanie nie
tylko rymujących się słów, ale też definicji wyrazów, synonimów, antonimów,
homofonów, wyrazów pokrewnych,
a także przykładów ich użycia w zdaniach. Umożliwia nawet wyszukiwanie
wierszy z określonymi rymującymi się
słowami. Dzięki rhymezone praca nad
wzbogacaniem słownictwa, ćwiczeniami
leksykalnymi może przybrać nowe, motywujące i twórcze formy. Na lekcjach języka niemieckiego sprawdzi się generator
rymów w języku niemieckim, np. https://
www.reimemaschine.de/reim_suchen.
php, a na lekcjach języka polskiego np.
https://www.rymowanka.pl/.

Wordwall
Wordwall to strona internetowa
(https://wordwall.net/pl) służąca do
przygotowywania
interaktywnych
ćwiczeń i materiałów dydaktycznych.
W przeciwieństwie do przestawionych
wyżej aplikacji i generatorów wymaga
logowania. Jej bezpłatna wersji umożliwia stworzenie pięciu ćwiczeń miesięcznie, przy czym każde z nich można

Trimino opiera się na zasadach gry w domino. Zadanie polega na tym, aby tak poukładać
figury, żeby na poziomie treści pasowały do siebie wszystkie trzy boki trójkąta. Poniżej
przykład sprawdzenia znajomości tekstu Balladyny J. Słowackiego.

wielokrotnie edytować, a w efekcie
tworzyć zupełnie nowe zadania.
Dzięki Wordwall w krótkim czasie
stworzymy testy i teleturnieje z bonusami, będące z pewnością ciekawą alternatywą dla Kahoota i Quizziz. Ta strona
oferuje o wiele więcej. Chociażby łączenie w pary, sortowanie grup, zdania
z lukami, anagramy, grę – labirynt, którym trzeba dotrzeć do strefy poprawnej
odpowiedzi, zadania typu prawda-fałsz,
krzyżówki, ruletkę, wykreślanki czy kafelki kryjące pytania, cytaty, słówka. Ćwiczenia świetnie sprawdzają się w pracy
z całą klasą na tablicy interaktywnej,
w grupach na zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
indywidualnych. Ogranicza nas jedynie
własna wyobraźnia. Gdyby jednak nam
jej zabrakło, możemy skorzystać z wielu
propozycji stworzonych i udostępnionych przez innych nauczycieli. Wystarczy, że do wyszukiwarki znajdującej się
na stronie wpiszemy interesujące nas
zagadnienie bądź słowo-klucz, a aplikacja wyszuka dla nas ćwiczenia.
Dodatkowo większość przygotowanych przez nas materiałów możemy
jednym kliknięciem zmienić w inny typ
ćwiczenia (ikona Zmień szablon) lub
wygenerować wersję do druku w formacie pdf. Strona pozwala również na

wygenerowanie linku do zadania. Możemy przesłać go uczniom, którzy podczas lekcji wykonają ćwiczenie na swoich smartfonach lub zrobią je w domu,
a nam w zakładce Moje wyniki pokaże
się, kto i z jakim skutkiem poradził sobie
z zadaniem.
Warto dodać, że strona dostępna
jest w języku polskim, a jej użytkowanie
nie stanowi żadnego problemu, nawet
dla osób nie do końca biegłych w obsłudze wszelkiego rodzaju narzędzi TIK.
Wszystkie z zaprezentowanych stron
i generatorów online stanowią interesujące narzędzia pozwalające uatrakcyjnić zajęcia. Praca z nimi, tworzenie
ćwiczeń, zadań, gier sprawia radość nie
tylko uczniom, ale również nauczycielom. Warto po nie sięgnąć, przekonać
się, co oferują i pozwolić się zainspirować tak, aby z ich pomocą budować
z sukcesem pomost między światem
naszym i naszych uczniów.
Warsztaty TIK-inspirownik pozwoliły
stworzyć w szkole przestrzeń do wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie
nawzajem, dzielenia się wiedzą, pasją
i pomysłami na inspirujące lekcje. Zmotywowane bardzo pozytywnym odbiorem naszego szkolenia, planujemy niebawem kolejne spotkanie.
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Zastosowanie platformy Nearpod

Interaktywne
lekcje

Nearpod to narzędzie, które pozwala w jednym miejscu zamieszczać materiały edukacyjne, tworzyć lub udostępniać prezentacje oraz angażować
uczniów online.

Aleksandra Biedziak
nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie
w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu

Pamiętam doskonale, jak w pewne poniedziałkowe popołudnie zaprosiłam na
swoją lekcję dwie Hiszpanki, które w ramach programu Erasmus + odwiedziły
naszą placówkę. Myślałam, że zabłysnę,
pokazując im, jak urozmaicam zwykły
sprawdzian, stosując aplikację Kahoot
i Quizzy.rocks. Zdziwione zapytały: „Do
you know what NEARPOD is?” Oczywiście, że nie wiedziałam. Dziś nie wyobrażam sobie lekcji bez tej platformy.
Czym jest nearpod.com? To narzędzie, które pozwala w jednym miejscu
zamieszczać materiały edukacyjne,
tworzyć lub udostępniać prezentacje
oraz angażować uczniów online, także
tych, których fizycznie nie ma na lekcji
(wystarczy udostępnić im kod generowany do każdej lekcji z daną klasą).
Największą zaletą tej platformy jest to,
że lekcja przy jej użyciu jest po prostu
uporządkowana. Już nie muszę otwierać dziesiątek okien, zakładek, wklejać
kolejnych linków. Łatwo też mogę pozyskać informację zwrotną od uczniów,
czy lekcja się podobała, czy treści były
zrozumiałe. Potrzebne są tylko: nearpod.com + smartfon ucznia + dostęp do
internetu. Przygotowanie zajęć na platformie nie zajmuje nie więcej czasu niż
tradycyjnej lekcji z kartami pracy.

Funkcje Nerpoda
To system dający możliwość dodawania własnych materiałów (zapisanych
w pdf), filmów, prezentacji, ilustracji,
zdjęć, map konturowych) lub skorzystania z zasobów otwartego katalogu.
Za jego pośrednictwem można także
tworzyć quizy, pytania otwarte, ankiety,
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popularne memory, prowadzić wirtualną dyskusję.
Uczę historii i nieraz próbowałam
na lekcji sprawdzić, jak uczniowie radzą
sobie z mapą, osią czasu, interpretacją
obrazów, tekstów źródłowych. Udawało mi się ocenić indywidualną pracę
maksymalnie pięciu uczniów. Nearpod.
com pozwala wszystkim uczniom wypowiedzieć się w czasie trwania lekcji,
a nauczycielowi sprawdzić, jak radzą
sobie jego podopieczni z poszczególnymi czynnościami, a przede wszystkim
– zrobić to w atrakcyjny i przystępny
sposób.
To co podoba mi się najbardziej –
to raport z każdej lekcji, który dostępny
jest w zakładce RAPORTS. Dzięki niemu
wiem, jakich odpowiedzi udzielał dany
uczeń, jak wypadł na tle klasy, które pytanie/zadanie sprawiło uczniom najwięcej problemu, a które było najprostsze.
Czy platforma ma w ogóle jakieś
słabe strony? Niestety, jedną z nich jest
ograniczony dostęp do wielu dobrodziejstw, które oferuje. Część z nich
działa jedynie przez pierwsze trzydzieści dni od zarejestrowania konta, później wymaga wykupienia dodatkowego
pakietu.
Minusem platformy może się niektórym wydać to, że ma tylko wersję angielskojęzyczną. Sposób użytkowania jej
jest jednak na tyle prosty, że poruszamy
się po niej intuicyjnie przy podstawowej
znajomości języka obcego.
Polecam Nearpod każdemu, kto
chce uatrakcyjnić metodykę pracy
i uczynić ją efektywniejszą.

Co trzeba wiedzieć o kształceniu zawodowym

Kierunki

zmian w szkolnictwie branżowym
Rozporządzenie w sprawie szkolnictwa branżowego, obowiązujące od
września 2019 roku wprowadziło istotne zmiany organizacyjne, programowe,
jak i dotyczące kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Artur Kowalski
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Pleszewie; wieloletni wicedyrektor
i nauczyciel kształcenia zawodowego;
ekspert MEN; autor podstaw programowych
i programów nauczania; redaktor naczelny
portalu www.ksztalcenie-zawodowe.pl

Zmianom w kształceniu zawodowym
wprowadzonym w 2012 roku, kontynuowanym w 2017 i kolejno w 2019 przyświeca stopniowe poszerzanie dualnego
systemu kształcenia, odpowiadającego
potrzebom gospodarki i realizowanego
we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły.
Drugim celem jest umożliwienie
uczniom i słuchaczom zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych wynikami egzaminów
i odpowiednimi dokumentami. Kolejnym jest zdobywanie przez uczniów
dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) i uprawnień potrzebnych
na rynku pracy jeszcze w trakcie nauki. Wprowadzane zmiany dotyczą
zarówno obszaru organizacyjnego,
jak i programowego oraz kompetencji
nauczycieli kształcenia zawodowego.
Co wprowadzono?
 stałe monitorowanie potrzeb rynku
pracy;
 dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku;
 obowiązkową współpracę szkół
z pracodawcami;
 przygotowanie
do
uzyskania
uprawnień w trakcie nauki;
 dodatkowe umiejętności zawodowe;
 rozwój kształcenia praktycznego
w przedsiębiorstwach,
 staże uczniowskie u pracodawców;
 obowiązkowe doradztwo zawodowe;
 obowiązkowy egzamin zawodowy;
 obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 wsparcie dla pracodawców kształcących w zawodach deficytowych;

 zwiększenie stawek wynagrodzeń
młodocianych;
 zachęty finansowe dla uczniów
i dla pracodawców;
 zmianę modelu finansowania
szkół.
Dotychczas dwa obowiązujące rozporządzenia dotyczące klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego oraz podstawy
programowej kształcenia w zawodach zostały zastąpione od 1 września 2019 roku
jednym rozporządzeniem w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.
Należy więc zwrócić uwagę na
najważniejsze zmiany, jakie zaszły
w kształceniu branżowym na mocy
tego aktu prawnego.

Przegląd zmian
1.

Podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego stanowi obowiązkowy zestaw
celów kształcenia i treści nauczania
opisanych w formie oczekiwanych
efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
uwzględnianych w programach
nauczania oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające
ustalenie kryteriów ocen szkolnych
i egzaminacyjnych wymagań, oraz
warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym sprzęt wyposażenie
niezbędne do realizacji kształcenia
zawodowego, oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie
(zgodnie z art.4 pkt 25 PO).
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3.

4.

5.

6.

Zestaw oczekiwanych efektów
kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
został podzielony na jednostki (JEK),
z których każda może być nauczana
na kursach umiejętności zawodowych (KUZ). Podstawa programowa
kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego została podzielona na
jednostki efektów kształcenia właściwe dla kwalifikacji:
BHP − bezpieczeństwo i higiena
pracy
JOZ − język obcy zawodowy
KPS − kompetencje personalne
i społeczne
OMZ − organizacja pracy małych
zespołów (tylko dla zawodów nauczanych na poziomie technika
lub branżowej szkoły II stopnia)
właściwe dla kwalifikacji.
Wyżej wymienione rozporządzenie określa podstawy programowe
dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do
32 branż, jak również dodatkowe
umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów.
Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede
wszystkim zakresem treści i strukturą. Nowe podejście do efektów
uczenia uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia. Jest to
bardziej czytelne dla ucznia. Teraz
uczeń może poznać wymagania,
które będą sprawdzane na egzaminie zawodowym, czyli to, czego
będzie się uczyć w czasie nauki zawodu. Dla nauczyciela jasno określone wymagania (kryteria weryfikacji) są pomocą w opracowaniu
kryteriów oceniania.
Podstawa programowa wprowadziła nowe zawody, o które wnioskowali pracodawcy, np. pracownik
pomocniczy mechanika, technik
programista, pracownik pomocniczy
gastronomii, monter jachtów i łodzi.
Zawarto też propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych,
które może wybrać szkoła jako dodatkową ofertę w danym zawodzie.
Samorządy otrzymują zwiększoną
subwencję oświatową na uczniów

szkół kształcących w zawodach,
na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane
w prognozie zapotrzebowania na
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta
jest określana obwieszczeniem ministra edukacji narodowej.
7. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący pracownikami młodocianymi i uczniowie technikum
będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż
uczniowski, co umożliwi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach
pracy, poznanie zakładu pracy oraz
zaznajomienie się z konkretnymi
stanowiskami. Pracodawca będzie
miał możliwość poznać i odpowiednio przygotować potencjalnego pracownika. Koszty świadczeń
pieniężnych, które uczeń otrzyma
podczas stażu, będą mogły zostać
wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. Dyrektor
szkoły może zwolnić ucznia, który
odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. Staż
uczniowski może odbywać się
również w okresie ferii letnich lub
zimowych.
8. Został wprowadzony obowiązkowy egzamin zawodowy umożliwiający uzyskanie certyfikatu
kwalifikacji zawodowej w zakresie
jednej kwalifikacji, a w przypadku
uzyskania certyfikatów kwalifikacji
zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego
branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego – również dyplomu
zawodowego. /art. 3. pkt 21 USO/.
Część pisemna egzaminu przeprowadzana będzie wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznego systemu (tj. egzamin przy komputerze).
Wykorzystanie systemu elektronicznego stwarza dodatkowe możliwości dla wprowadzania innowacji
w zadaniach egzaminacyjnych (m.in.
zadania multimedialne). Wprowadzono
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jawność
zadań
egzaminacyjnych
w części praktycznej (wybrane kwalifikacje). CKE będzie ogłaszać listę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
określonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, z których
zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego będą
jawne, wraz z podaniem miejsca udostępnienia tych zadań do publicznej
wiadomości. Zmiana nazewnictwa
i wprowadzenie w miejsce:
 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – egzaminu
zawodowego;
 świadectwa
potwierdzającego
kwalifikację w zawodzie – certyfikatu kwalifikacji zawodowej;
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplomu
zawodowego (art. 3 pkt 21 ustawy
o systemie oświaty);
Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego oznaczać będzie brak promocji
do klasy programowo wyższej.
9. Nauczyciel kształcenia zawodowego będzie systematycznie
doskonalił swój warsztat pracy
podczas organizowanych przez
dyrektora szkoły obowiązkowych
szkoleń branżowych. Pozwoli to
systematycznie podnosić kompetencje zawodowe i poszerzać
wiedzę i umiejętności w zakresie
nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej
branży.
10. Szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb
uczących się osób dorosłych
przez prowadzenie krótszych
form kursowych (kursów umiejętności zawodowych).
11. Zmieni się forma organizowania dokształcania teoretycznego
uczniów będących młodocianymi
pracownikami przez kuratorów
oświaty. którzy wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji. Rozwiązanie to ma optymalnie wykorzystać sieć podmiotów
realizujących to zadanie, tak aby
młodociani pracownicy mogli
kształcić się jak najbliżej miejsca
zamieszkania.

Źródło: freepik.com

Przepisy związane z kształceniem zawodowym
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1148);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie
ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 roku, poz. 991);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z 2020 r., poz. 0082);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.
z 2019 r., poz. 502).
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE | Uczyć lepiej 4 - 2019/2020/

17

Funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Porządkowanie
systemu kwalifikacji
Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór zasad, standardów i procedur, które
regulują nadawanie świadectw, dyplomów i certyfikatów, potwierdzających
efekty kształcenia.

Sławomir Szymczak
doradca regionalny ds. ZSK w Instytucie
Badań Edukacyjnych w Warszawie; doradca
zawodowy; koordynator projektów
oświatowych, badawczych oraz z zakresu
aktywizacji zawodowej

Postęp cywilizacyjny i techniczny, dynamiczne zmiany na rynku pracy prowadzą do zapotrzebowania na wysoko
wykwalifikowaną kadrę. Kwalifikacje,
będąc istotnym elementem funkcjonowania społecznego, stają się przedmiotem aktywnej polityki Unii Europejskiej.
Wiele krajów, w tym Polska, podejmuje
wysiłki na rzecz nowego podejścia do
nich.

Rozwiązania
systemowe
Rozwiązania wdrażane są na mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) z 22 grudnia 2015 roku. Wprowadzony system to zbiór zasad, standardów
i procedur, które regulują sposób działania
różnych podmiotów związanych z nadawaniem w Polsce kwalifikacji. ZSK porządkuje system kwalifikacji: od uznawanych
powszechnie dyplomów i certyfikatów do
nowych certyfikatów, potwierdzających –
bardzo oczekiwane przez pracodawców –
kwalifikacje rynkowe.
Kwalifikacja to „zestaw efektów
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami,
których osiągnięcie zostało sprawdzone
w walidacji oraz formalnie potwierdzone

przez uprawniony podmiot certyfikujący”1. Z powyższej definicji wynika, że
kwalifikacje dzisiaj to nie tylko świadectwa szkolne czy dyplomy ukończenia
studiów wyższych. To także kwalifikacje nadawane poza systemem oświaty
i szkolnictwa wyższego, ponieważ wiedzę i umiejętności zdobywamy także
w miejscu pracy, na kursach prowadzonych przez instytucje szkoleniowe czy
choćby ucząc się samodzielnie przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zintegrowany System Kwalifikacji
daje możliwość potwierdzenia kompetencji, które nabyliśmy w różnych miejscach, niezależnie od sposobu, miejsca
i czasu uczenia się, czyli także poprzez
uczenie się nieformalne.

Polska Rama
Kwalifikacji
ZSK jest rozwiązaniem, które w założeniu ma przynosić korzyści obywatelom
poprzez ułatwienie dostępu do nowych
kwalifikacji czy ubieganie się o pracę
w kraju i za granicą. Służy temu przejrzysta struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK), która obrazuje stopień złożoności
i trudności wykonywanych zadań przypisany poszczególnym kwalifikacjom.
Z uwagi na to, że w PRK wyróżniono
osiem poziomów, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, kwalifikacje można ze sobą porównywać. Dzięki

1 S. Sławiński, Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Wydanie III, Warszawa
2018, s. 25.
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temu pracownicy będą mogli łatwiej
znaleźć pracę za granicą, a pracodawcy
poświadczyć kompetencje swojej kadry,
co może być konieczne w przypadku pozyskania zagranicznego kontrahenta czy
ubiegania się o nowe zlecenia w przetargach poza granicami kraju.
Ponadto od 2017 roku polskie dyplomy i świadectwa szkolne mają specjalne oznaczenie. Znak graficzny PRK
może znaleźć się również na innych
dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji. W ten sposób certyfikaty z określonym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji są wiarygodnym
potwierdzeniem kompetencji, które są
uznawane przez pracodawców.

Zintegrowany Rejestr
Kwalifikacji
Zintegrowany System Kwalifikacji to
także rozwiązanie, które opisuje, porządkuje i zbiera różne dostępne w Polsce kwalifikacje w jednym dostępnym
rejestrze. Ten powszechnie dostępny
rejestr to Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) [https://rejestr.kwalifikacje.
gov.pl]. Dzięki niemu każdy z nas może
sprawdzić, jakie kompetencje są wymagane, aby oficjalnie potwierdzić daną
kwalifikację oraz ustalić, w jakim miejscu można uzyskać odpowiedni certyfikat potwierdzający nasze umiejętności. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
(ZRK) służy różnym grupom użytkowników, w tym: pracownikom i osobom
poszukującym pracy; pracodawcom;
urzędom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, którym pomaga
w realizacji zadań publicznych; uczniom
i studentom, którym łatwy dostęp do informacji o kwalifikacjach stwarza możliwości planowania kariery zawodowej;
a ponadto nauczycielom, pedagogom
szkolnym, doradcom zawodowym, rodzicom2.
Rejestr kwalifikacji aktualnie zawiera
już ponad 10 tysięcy kwalifikacji nadawanych w Polsce. W Zintegrowanym
Rejestrze Kwalifikacji możemy znaleźć

kwalifikacje nadawane przez szkoły
wyższe, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze; kwalifikacje nadawane
w systemie oświaty; kwalifikacje uregulowane; kwalifikacje rzemieślnicze oraz
kwalifikacje rynkowe3.

Kwalifikacje rynkowe
Szczególnie cenna jest możliwość włączania do ZSK kwalifikacji funkcjonujących na wolnym rynku, czyli kwalifikacji
rynkowych. Wśród wielu certyfikatów
nadawanych obecnie na rynku edukacyjnym, poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, nie wszystkie cechuje
wysoka jakość. ZSK stwarza możliwość
włączania do systemu kwalifikacji rynkowych poprzez ich opisanie w języku
efektów uczenia się i objęcie takiej kwalifikacji gwarantowanymi przez państwo
zasadami sprawdzenia i zapewnienia
jakości. Wspomniane kwalifikacje rynkowe wywodzą się z potrzeb rynku
i są opracowywane przez różne środowiska, jak np. zrzeszenia, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa. Wśród
funkcjonujących kwalifikacji rynkowych
w ZSK możemy znaleźć kwalifikacje
z bardzo różnych sektorów gospodarki: od budownictwa, poprzez turystykę
i hotelarstwo czy też handel, a kończąc

na branży IT. Wystarczy choćby wskazać
takie kwalifikacje rynkowe, jak: „Montowanie stolarki budowlanej”, „Pilotowanie imprez turystycznych”, „Aktywne
prowadzenie sprzedaży skierowanej do
klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy”, „Odzyskiwanie danych
z dysków twardych HDD”, „Montowanie
i serwisowanie przyłączy oraz instalacji
wewnątrzbudynkowych w technologii
światłowodowej”, „Zarządzanie obsługą
spraw kadrowych”, „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, i wiele innych.
Użyteczność i funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zależy nie tylko od instytucji publicznych
i prywatnych, firm i organizacji społecznych. Przydatność rozwiązań zależy
przede wszystkim od indywidualnych
uczestników systemu, którzy mogą
z niego korzystać, jak i włączać się
w jego rozwój. Dlatego niezbędne jest
upowszechnianie wiedzy o ZSK, który
wpisuje się realizację polityki uczenia
się przez całe życie.
Więcej informacji o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji mogą Państwo
uzyskać na stronie http://kwalifikacje.
edu.pl lub u doradców regionalnych ds.
ZSK w województwie wielkopolskim
(tel.: +48 573 444 576, +48 573 444 590).

2. S. Sławiński, Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Wydanie II, Warszawa 2018.
3. S. Sławiński, K. Królik, W. Stęchły, Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2018..

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE | Uczyć lepiej 4 - 2019/2020/ 19

Książka motywująca do działania

Opowieść

o (nie)zwykłych dzieciach
Wyjątkowa, inspirująca, budująca, zawstydzająca… Obowiązkowa. Taka
właśnie jest książka Karoliny Grabarczyk I ty możesz zmienić świat.
42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach.

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

Książka wydana przez Media Rodzina
w 2019 z pięknymi ilustracjami Jaworowskiej-Duchlińskiej zawiera historie dzieci,
które miały odwagę kontestować zastany świat i aktywnie go zmieniać. Autorka
domaga się szacunku wobec każdego
człowieka, szczególnie zaś tego bezbronnego, dopiero uczącego się życia.
Każda historia wypełnia nie więcej
niż jedną stronę i przedstawiona została
w sposób w pełni zrozumiały dla dzieci.
Obok opowieści znajduje się ilustracja
bohaterki/bohatera z krótkim podpisem,
dotyczącym głównego celu podjętego
działania.

Inspirująca
Książka ta przekonuje, że każdy − niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania,
płci, stanu zdrowia i majątku − może
zmieniać świat. Musi tylko naprawdę
tego chcieć. Nie trzeba wielkich wyzwań, czasem wystarczy – jak zrobiła to
Alexandra Flynn Scott – otworzyć własne stoisko z lemoniadą lub − jak Yash
Gupta – zebrać stare, niepotrzebne okulary i przekazać je potrzebującym. I ty
możesz… jest doskonałym narzędziem
do wykorzystania w zasadzie podczas
każdej lekcji przedmiotowej, a także lekcji wychowawczej. Każda z historii może
stać się przyczynkiem do rozmowy na
różne tematy lub punktem wyjścia do
realizacji długoterminowego projektu.
Lektura ta, opisując prawdziwe doświadczenia dzieci ze wszystkich kontynentów poza Antarktydą, udowadnia,
że pomagając innym, są gotowe założyć fundację, współpracować z rozmaitymi organizacjami, szukać sponsorów,
dyskutować z władzą, zmieniać zwyczaje, budować biblioteki.
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Zawstydzająca
Doświadczenia dzieci zmuszają czytelnika do refleksji nad własnym zaangażowaniem w sprawy potrzebujących.
Każą zastanowić się, dlaczego tak często my, dorośli, mając do dyspozycji
więcej narzędzi niż niepełnoletni, nie
robimy nic albo niewiele dla poprawy sytuacji innych. Zawstydzający jest
również fakt, że często ludzie żyjący
w krajach wysoko rozwiniętych są zbyt
zaaferowani wygodnym życiem, by zauważyć i wspierać tych, którzy nie mieli
w życiu szczęścia.
Zamierzonym odbiorcą książki są
przede wszystkim dzieci z młodszych
i starszych klas szkoły podstawowej, ale
ja polecam ją również dorosłym, bo potrafi uwrażliwi, zmotywować, sprowokować i przede wszystkim zainspirować
do działania − jak przekonuje tytuł lektury: I ty możesz zmienić świat. Pytanie
tylko, czy chcesz?

#KreaTYwni
6 – 8.03.2020 r.

Kawa z ODN w Pozaniu
7.03.2020 r.

Ewa Superczyńska, dyrektor ODN w Poznaniu
powitała zwiedzających Targi Edukacyjne
i wszystkich zaprosiła
na wspólną kawę z Ośrodkiem.

Podczas wspólnego spotkania można
było zasięgnąć porad specjalistow.

W kąciku plastycznym dzieci tworzyły
swoje piękne, kolorowe sowy.

Wśród licznych atrakcji przygotowanych
dla naszych gości zapraszaliśmy również
do zdjęcia z firmową maskotką.

W czasie targowych spotkań można było
wysłuchać inspirujących wystąpień nauczycieli
oraz na żywo zobaczyć możliwosci Green studio.

Dziękujemy, że byliście z nami!

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

