cyfrowalekcja.pl
Platforma przeznaczona do tworzenia
lekcji w formie „kolekcji”, przesyłania
uczniom i weryfikowania wiedzy za
pomocą wbudowanych testów.
Bezpłatne rozwiązanie dla
wielkopolskich szkół.


Zgłoś swoją klasę!

rejestracja@cyfrowalekcja.pl

TrueConf
System do wideokonferencji, dzięki któremu 

nauczyciel bezpiecznie przeprowadzi

spotkanie z uczniami online. 

Bezpłatne rozwiązanie dla wielkopolskich szkół.


Chcesz korzystać z TrueConf? Zgłoś się!

tomasz.maciejewski@odnpoznan.pl


Ligi Przedmiotowe online!
Ostatnie dwie rundy Lig Przedmiotowych
przeprowadzono w zmienionej formule 
z powodu zawieszenia zajęć szkolnych.
Zawodnicy łączyli się ze swoich domów 
i samodzielnie odpowiadali na pytania
zadawane przez komisję, zdobywając 
punkty dla swojej drużyny.  
Wyłoniono zwycięzców czterech lig oraz
najlepszą szkołę, która otrzyma Puchar
Super Szkoły — Liceum Ogólnokształcące  
im. gen. J. Wybickiego w Śremie.

Więcej o działaniach w ramach Projektu CSW@2020:

www.csw2020.com.pl

Facebook: /Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020
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Szanowni Państwo

Na początek kilka dobrych wiadomości: po pierwsze,
na pewno kiedyś skończą się aktualne ograniczenia,
po drugie, na pewno po powrocie do miejsc pracy zupełnie inaczej na nie spojrzymy i po trzecie, na pewno
będziemy mądrzejsi o to, czego dziś doświadczamy.
Słowem, w niepewnej sytuacji pewna jest tylko zmiana.
Bieżący numer odnosi się do spraw, które próboLorem ipsum
dolor sit
amet, consectetur
adipisicing
elit, sed
waliśmy
rozwikłać
zupełnie
wybici z rutyny
zawododo eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
wej. Wszyscy przeszliśmy przyspieszony kurs zdalnej
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
edukacji w warunkach totalnej i przymusowej izolacji,
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
co stało się nowym wspólnotowym doświadczeniem.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
Do współpracy udało nam się zaprosić nauczyciecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
lioccaecat
ze społeczności
metodyczcupidatatSuperbelfrzy,
non proident, doradców
sunt in culpa
qui officia
nych,
pedagogów
szkolnych
i
psychologów.
deserunt mollit anim id est laborum." "Lorem ipsum Nasi
dolor
Autorzy
się adipisicing
do problemów
sit amet, odnoszą
consectetur
elit, sedwywołanych
do eiusmod
pandemią,
a związanych
lęków
i złotempor incididunt
ut laborez oswajaniem
et dolore magna
aliqua.
Ut
enim
ad minim wśród
veniam,najmłodszych
quis nostrud exercitation
ullamco
ści,
zwłaszcza
(M. Gajtkowska,
nisi ut aliquip
ex ea commodo
P.laboris
Wesołowska).
Zwracają
uwagęconsequat.
na konieczność
przeciwdziałania zagrożeniu relacji osobowych w syDuis aute
irure dolor
in reprehenderit
velit esse
tuacji
kryzysu,
ale także
na dbanieinovoluptate
własny komfort
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
psychiczny i systematyczną relaksację (Ż. Garbacik).
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
O potrzebie budowania zaufania i wielostronnego
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit
wsparcia ucznia pisze A. Kochaniecka, przypominaamet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
jąc jednocześnie, jak ważna jest zespołowa praca
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
wychowawcza
wszystkich
minim veniam, quis
nostrudnauczycieli.
exercitation ullamco laboris
Rekomendacje
dla
nowych
narzędzi
cyfrowych
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Duis
aute irure
znajdziemy
w tekściein ovoluptate
platformie
cydolor in reprehenderit
velit edukacyjnej
esse cillum dolore
frowalekcja.pl,
przygotowanej przez Projekt „Cyfrowa
eu fugiat nulla pariatur.
Szkoła Wielkopolsk@ (S. Kollman). Platformę dzwonek.
sint occaecat
cupidatat non
proident, wczesunt in
plExcepteur
z interaktywnymi
materiałami
do edukacji
culpa
qui
officia
deserunt
mollit
anim
id
est
laborum.Ut
snoszkolnej poleca P. Czekała. Na poszukiwanie odpoenim ad minim
veniam,
nostrud
exercitation
ullamco
wiednich
względem
celuquis
narzędzi
pracy
zwraca uwagę
laboris
nisi
ut
aliquip
ex
ea
commodo
consequat.
Duis
A. Stelmaszyk – nauczycielka bibliotekarka, ekspertkiaute
ds.
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
edukacji specjalnej J. Majkowska i Z. Czechowska poledolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cają swój autorski blog jako źródło inspiracji TIK.
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
Metodykę przedmiotową, angażującą uczniów
mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam, quis
zarówno
w szkole, jak i w domu przybliżają nam:
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
J.commodo
Kurzawaconsequat.
(m.in. pomysł
na grę
matematyczną
#zoDuis aute
irure
dolor in reprehenderit
stańwdomu),
J. esse
Banasik
jako nulla
kompendia
in voluptate velit
cillum(lapbooki
dolore eu fugiat
pariatur.
wiedzy
polonistycznej);
J. Karczewska
– autorka
kartin
Excepteur
sint occaecat cupidatat
non proident,
sunt
pracy
z doświadczeniem
migracji.
Innoculpa dla
qui uczniów
officia deserunt
mollit anim id est
laborum.
Duis
aute irure
dolor in reprehenderit
in voluptate
velit esse
wację
pedagogiczną
w metodzie
pracy prezentuje
cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
A.
Pawłowska-Machunik.
occaecat
cupidatatże
non
proident,
sunt in culpa
officia
Mam nadzieję,
kiedy
podejmiemy
pracę qui
w zmienionej szkole, to bogatsi o nowe umiejętności i nowe
spojrzenie na znaczenie własnej pracy, będziemy
z dużą
podpis odręczny
wprawą i skutecznością przemieniać zagrożenia w szanse rozwojowe, czego i Państwu, i sobie życzę.

Od redakcji

Czasopismo społeczno-oświatowe

Ewa Superczyńska
- redaktor naczelna

2-3
4-5

Adres
redakcji
STOPKA
REDAKCYJNA
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
Adres
redakcji
tel.
61 858
47 00, fax 61 852 33 29
Excepteur sint occaecat cupidatat
e-mail:
non proident, sunt in culpa qui
uczyclepiej@odnpoznan.pl
officia deserunt mollit anim id est
http://www.odnpoznan.pl
laborum." Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
Konto
ut labore
dolore magna aliqua.
PKO
Banket
Polski
Excepteur sint occaecat cupidatat
82 1020 4027 0000 1202 1520 9038
non proident, sunt in

6

Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui

Reklamy i ogłoszenia
•Korekta
różne warianty

•Excepteur
konkurencyjne
ceny cupidatat
sint occaecat
proident,
in culpa qui
•non
szeroki
krąg sunt
odbiorców
związanych z oświatą
Autorzy tekstów
Kontakt:
Excepteur
sint occaecat cupidatat
Joanna
Marchewka
non proident, sunt in culpa qui
tel. 61 858 47 64
Excepteur sint occaecat cupidatat
joanna.marchewka@odnpoznan.pl
non proident, sunt in culpa qui
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui
Autorzy tekstów
Excepteur sint occaecat cupidatat
Jolanta Banasiewicz
non proident, sunt in culpa qui
Piotr
Czekała
Excepteur
sint occaecat cupidatat
Zyta
Czechowska
non proident,
sunt in culpa qui
Magdalena
Gajtkowska
Excepteur sint
occaecat cupidatat
Żaneta
Garbacik
non proident,
sunt in culpa qui
Julia
Karczewska
Excepteur
sint occaecat cupidatat
Aleksandra
Kochaniecka
non proident,
sunt in culpa qui
Excepteur
sint occaecat cupidatat
Sara
Kollman
non proident,
sunt in culpa qui
Justyna
Kurzawa
Excepteur sint
occaecat cupidatat
Agnieszka
Pawłowska-Machunik
non proident,
sunt in culpa qui
Jolanta
Majkowska
ExcepteurStelmaszyk
sint occaecat cupidatat
Angelika
non proident, sunt in culpa qui
Patrycja Wesołowska
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident,
sunt inczasopisma
culpa qui
Projekt
graficzny
Mateusz
Leszkowicz
Opracowanie
graficzne
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui

Projekt okładki, ilustracje
Sylwia Pragłowska

Druk

Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident,
Skład
i druk sunt in culpa qui
Drukarnia Laser-Graf, Płock
biuro.lasergraf@gmail.com
tel. 664 434 122

Nauczanie zdalne na
SPEcjalne zamówienie
Matematyka z życia wzięta

Dydaktyka

5. Ut enim ad minim

Biblioteka szkolna
zdalnie
instytucja
7 Przykładowa
sterowana
7. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja

8-9

Interaktywna edukacja
wczesnoszkolna

Komunikacja
społeczna
8. Inspiracje
Ut enim ad minim

Konto
Redakcja
Excepteur sint occaecat cupidatat
Redaktor
naczelny
non proident,
sunt in culpa qui
Ewa Superczyńska
Sekretarz
Redakcjaredakcji
Excepteur
sint occaecat cupidatat
Joanna Marchewka
non proident,
sunt in culpa qui
Zespół
redakcyjny
Tadeusz Nowik
Reklamy
i ogłoszenia
Dorota Mursztyn-Gorgoń

5. Ut enim ad minim
Przykładowa
instytucja
Platforma edukacyjna
cyfrowalekcja.pl
7. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja

Przykładowa instytucja

10-11

Dobry start w drugi etap
edukacji

Ludzie, miejsca
Witaj w Poznaniu
12-13 zdarzenia
14

9. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja
Lapbook na języku polskim

Wychowanie
Wychowanie
10. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja
Oswoić
enimkoronawirus
ad minim
15 11.Ut
Przykładowa instytucja

16-17

Zdalne wychowanie

Dobre
praktyki
10.Zdrowie
Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja
18-19

12. Ut enim ad minim
Przykładowa
Dobrostan instytucja
psychiczny
5. Ut
enim ad
minim
w czasie
pandemii
Przykładowa instytucja
14. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja

Rekomendacje
czytelnicze
Dobre
Metafory na ratunek
20praktyki
17. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja
16. Ut enim ad minim
Przykładowa instytucja

DOBRE PRAKTYKI | Uczyć lepiej 5 - 2016/2017 /

3 1

Uczyć lepiej 5- 2019/2020/

Oferta Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Platforma

edukacyjna cyfrowalekcja.pl
Atutem systemu jest możliwość łączenia zasobów z wielu różnych źródeł. Uczeń
otrzymuje spójny materiał edukacyjny przygotowany przez nauczyciela i może
korzystać z niego za pośrednictwem komputera, tabletu, telefonu komórkowego.

Sara Kollman
ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych w Projekcie
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
2020”, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
(w ramach wsparcia z programu WRPO
2004-2020), udostępnia do ogólnego
użytku platformę edukacyjną, rozszerzoną
o funkcję zdalnego nauczania na każdym
poziomie kształcenia pod nazwą „cyfrowalekcja.pl”. Platforma dostępna jest
bezpłatnie pod adresem cyfrowalekcja.pl.
Z jej możliwości korzysta już 2500 użytkowników. Swoje wirtualne klasy utworzyły m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespół
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.
Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Wyspiańskiego w Obornikach, Liceum
Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa
w Czarnkowie, Zespół Szkół im. Stanisława
Staszica w Pile.

Jak to działa?
Proponowane narzędzie służy do opracowywania treści lekcji m.in. na podstawie następujących zasobów:
 materiałów
własnych
(plików
opracowanych przez nauczyciela
poza platformą);
 materiałów dostępnych w sieci
(np. rekomendowanych przez
MEN, udostępnianych na portalach
YouTube, rycin z portali tematycznych, tekstów – w tym podręczników udostępnianych online);
 zewnętrznych stron internetowych dołączanych bezpiecznie za
pomocą linków;
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 tekstów własnych opracowań –
gotowych, przygotowanych przez
nauczycieli w formie dokumentów
word/pdf/ppt;
 dokumentów tworzonych online przez nauczycieli za pomocą
wbudowanego, prostego edytora
(mogą być wielokrotnie używane
i edytowane w zależności od grupy zajęciowej);
 zasobów biblioteki dostępnych na
platformie.
Opracowaną lekcję nauczyciel udostępnia w formie zadania uczniom, którzy po zalogowaniu się na platformie
mogą zapoznać się z materiałem, odtworzyć zasoby oraz wykonać ćwiczenia.
Każda lekcja może zawierać testy,
które w prosty sposób są przygotowane
przez nauczyciela. Rozwiązane przez
ucznia zadania zostają następnie przekazane nauczycielowi, dzięki czemu
kontroluje on postęp prac i sprawdza
poziom wiedzy każdego ucznia. Na tej
podstawie może zaproponować kolejne materiały lub dodatkowe objaśnienia, dotyczące omawianych zagadnień.
Wszystkie materiały udostępnione
są uczniowi w ramach jednego spójnego systemu, bez konieczności korzystania z różnych narzędzi lub serwisów.
Atutem systemu jest możliwość dowolnego łączenia zasobów z wielu różnych
źródeł. Raz opracowany konspekt lekcji
i wybrane zasoby z serwisów zewnętrznych (np. e-podreczniki.pl) mogą być
ponownie wykorzystane lub posłużyć

„

Dla nauczycieli
i dyrektorów

szkół dodatkową
korzyścią jest
funkcjonalność
modułu
raportowego,
dzięki któremu
można zebrać
dane dotyczące
czasu i sposobu
korzystania
z platformy
przez uczniów,
pracujących zdalnie.

Przykład zdalnej lekcji matematyki prowadzonej na zasobach przygotowanych na platformie cyfrowalekcja.pl.
Dodatkowym wsparciem jest możliwość uzupełnienia lekcji zdalnej wideokonferencją z uczniami za pomocą systemu TrueConf, dostarczanego bezpłatnie do szkół przez Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

jako podstawa do przygotowania zajęć dla innych klas i grup zajęciowych,
a nawet dla poszczególnych uczniów.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa
serwis zapewnia pełną ochronę danych
osobowych oraz dóbr niematerialnych,
jakimi mogą być materiały umieszczane w serwisie cyfrowalekcja.pl. Żadne
z przetwarzanych danych osobowych
nie są nigdy przekazywane poza ten
serwis. Całość rozwiązania dostępna
jest z chmury edukacyjnej stanowiącej
część infrastruktury zbudowanej w ramach realizacji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Zakres wsparcia
Uczeń może w pełni korzystać
z wszystkich funkcji platformy za pośrednictwem różnych posiadanych
urządzeń (np. komputer, tablet, telefon
komórkowy) i dowolnej przeglądarki
internetowej. Może to stanowić częściowe rozwiązanie problemu (coraz
powszechniejszego dziś w wielu rodzinach) braku środków technicznych wymaganych do nauki zdalnej.
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół
dodatkową korzyścią jest funkcjonalność modułu raportowego, dzięki któremu można zebrać dane dotyczące

czasu i sposobu wykorzystywania
platformy przez uczniów pracujących
w trybie nauki zdalnej. Pozwoli to lepiej
wypełnić nowe obowiązki raportowe.
W ramach posiadanych narzędzi
oraz zasobów organizowane są szkolenia i doradztwo poprzez aktywny
udział doradców metodycznych zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia
nauczycieli w Poznaniu, Pile, Lesznie,
Koninie i Kaliszu. Projekt CSW@2020
organizuje Webinaria oraz udostępnia
filmy szkoleniowe, które pozwalają nauczycielom, młodzieży i rodzicom zapoznać się z platformą edukacyjną
Dodatkowym wsparciem jest możliwość uzupełnienia lekcji zdalnej wideokonferencją z uczniami za pomocą
systemu TrueConf, dostarczanego bezpłatnie do szkół przez Projekt „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
W celu zarejestrowania się na platformie cyfrowalekcja.pl prosimy o nadesłanie zgłoszenia pod adres: rejestracja@cyfrowalekcja.pl. Drogą mailową
zostaną przesłane do Państwa wszystkie
materiały niezbędne do założenia konta
nauczyciela i ucznia. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej
Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
2020” www.csw2020.com.pl.
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Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nauczanie

zdalne na SPEcjalne zamówienie
Sytuacja powszechnej izolacji spowodowana pandemią wymusiła
konieczność zastosowania alternatywnego nauczania. Czy w przypadku
uczniów z SPE zdalne nauczanie może być efektywne?

Zyta Czechowska
terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej;
współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli
„Czas TIKa”;
współprowadzi blog edukacyjny www.specjalni.pl;
trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy;
należy do społeczności Superbelfrzy RP;
posiada tytuł Nauczyciel Roku 2019
i tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert

Nauczanie na odległość uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych budzi wiele obaw, zarówno wśród
pedagogów, nauczycieli, jak i rodziców.
Jego efektywność zależy bowiem od
tego, co jest naszym celem i jakiej skuteczności się spodziewamy. Istotnym
elementem będą możliwości dziecka,
stopień i rodzaj niepełnosprawności,
możliwość współpracy i zaangażowania się rodziców, którzy są kluczowym
czynnikiem powodzenia, ale także dostępność do sprzętu komputerowego
i kompetencje cyfrowe wszystkich beneficjentów tych oddziaływań.

Doceniaj

Jolanta Majkowska
wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku;
współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli
,,Czas TIKa”;
współprowadzi blog edukacyjny www.specjalni.pl;
trenerka programu Mistrzowie Kodowania,
autorka ścieżki dla szkół specjalnych
w programie Fundacji Orange
#SuperKoderzy
należy do społeczności Superbelfrzy
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Trudna sytuacja, w której wszyscy się
znaleźliśmy, wywołuje lęk, poczucie
osamotnienia, a czasami odrzucenia.
Warto zatem zacząć od nawiązania
z uczniami i ich rodzicami kontaktu,
zadbania o relacje, ale także obopólny
dobrostan. Na podstawie ustaleń dotyczących warunków sprzętowych i czasowych rodziców możemy dopiero wypracować zasady i formy współpracy.
Dostosowanie właściwych aktywności
jest kluczowe, aby uniknąć bezefektywnego wysyłania linków z zadaniami, które niczego do rozwoju naszych
uczniów nie wniosą.
Potrzeba też z pewnością czasu, aby
uzupełnić swoje kompetencje cyfrowe
i zmienić metodykę pracy na odpowiednią do zdalnej formy nauczania.
Szkoły dopiero wdrażają bezpieczne
rozwiązania chmurowe, które pomagają w prowadzeniu zdalnych lekcji.

Wszystko wymaga czasu i uważności.
Postarajmy się, aby w tym wszystkim
nie zgubić istoty edukacji. Wbrew pozorom nie nauka i realizacja podstawy
programowej jest teraz najważniejsza
dla naszych dzieci. Nie skupiajmy się na
ocenianiu, które i tak nie jest obiektywne, a raczej na docenianiu. Zadbajmy
o komfort psychiczny uczniów.
Warto, a nawet należy zaproponować dzieciom aktywności, które nie
tylko sprawią im przyjemność i zmotywują do pracy, ale będą możliwe do
wykonania w domu.
Skupmy się przede wszystkim na
doskonaleniu umiejętności związanych
z samoobsługą, motoryką małą i dużą,
rozwijaniem praktycznych umiejętności,
które pomogą w codziennym życiu, ale
także na rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Motywuj
Przygotowanie przez nas krótkich wiadomości wideo czy głosowych komunikatów z pewnością sprawi dzieciom
wiele radości i będzie namiastką utrzymania kontaktów, które są istotnym elementem terapii i edukacji dzieci z SPE.
Postarajmy się o wizualizację zadań, pamiętając o tym, że to, co było
w warunkach szkolnych dla naszych
uczniów oczywiste, dziś może stać
się trudne. Zadbajmy o to, by formuła zadań, ale także ich tematyka były
spójne z zainteresowaniami, a nawet
nawykami dzieci, szczególnie tych ze
spektrum autyzmu. Nie rezygnujmy
z planów aktywności i instrukcji, które mogą okazać się kluczowe

„

Wbrew pozorom nie nauka i realizacja podstawy programowej są teraz najważniejsze dla naszych dzieci.
Zadbajmy o komfort psychiczny uczniów.

Nasz blog

edukacyjny jest

skarbnicą inspiracji
dotyczących nie
tylko wykorzystania
narzędzi TIK
w pracy z uczniami,
ale także zbiorem
kart pracy, gier
edukacyjnych
i pomysłów
na realizację
projektów
szkolnych.

w motywowaniu do aktywności.
Nadal istotne są także nagrody
i wzmocnienia, o których w warunkach
domowych nie możemy zapomnieć.

Angażuj
W przestrzeni internetowej istnieje
mnóstwo fantastycznych platform edukacyjnych, programów i aplikacji, które
z powodzeniem możemy wykorzystać
w utrwalaniu i doskonaleniu technik
szkolnych, ale także w terapii uczniów.
Wiele z nich opisujemy na naszym blogu edukacyjnym www.specjalni.pl. Jest
on skarbnicą inspiracji dotyczących nie
tylko narzędzi TIK i pomysłów na ich
wykorzystanie w pracy z uczniami, ale
także zbiorem kart pracy, gier edukacyjnych i pomysłów na realizację projektów szkolnych.
Do najczęściej wykorzystywanych
przez nas platform, aplikacji i programów należy między innymi Wordwall,
strona, na której znajdują się interaktywne ćwiczenia, ale możemy stworzyć
także swoje, dostosowując je do możliwości poznawczych naszych uczniów.
Dodatkowym walorem strony jest to, że
do stworzonych ćwiczeń automatycznie generuje karty pracy, które możemy
wydrukować.

Polecamy też stronę Baamboozle.
To zbiór testów, quizów, które dodatkowo wzbogacone są o grafikę i treści
wizualne, co ułatwia naszym uczniom
rozumienie pytań.
Zachęcamy do korzystania ze stron,
które generują interaktywne puzzle. Rekomendowaną przez nas jest www.jigsawplanet.com. Doskonale sprawdzą się
także strony z interaktywnymi mandalami,
które pozwalają na ćwiczenia percepcji
wzrokowej i skupianie uwagi. Podczas
zajęć rewalidacyjnych do usprawniania
koordynacji wzrokowo-ruchowej czy percepcji wzrokowej możemy wykorzystać
ćwiczenia ze strony salagier.pl. Polecamy
także wykorzystanie takich platform, które wyzwalają w uczniach kreatywność
i logiczne myślenie, na przykład poprzez
tworzenie elektronicznych książeczek,
chmur wyrazowych czy awatarów.
Wbrew pozorom czas epidemii
może okazać się szansą na zmianę postrzegania nowych technologii nie tylko
przez nauczycieli, ale przede wszystkim
dyrektorów szkół. Mamy nadzieję, że
uda się nam wszystkim udoskonalić
kompetencje cyfrowe, a szkoły, kiedy
do nich wrócimy, doposażyć w sprzęt,
który będzie można wykorzystywać
w terapii i edukacji.
ZDALNA EDUKACJA | Uczyć lepiej 5 - 2019/2020 /
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Wypróbowane pomysły praktyka

Matematyka

z życia wzięta

Kluczem do sukcesu jest zaintrygowanie nauczanym przedmiotem,
a udać się to może w atmosferze twórczej zabawy.
W szkole podstawowej było nas w klasie trzydzieścioro pięcioro. Mówiono
o nas szatany z 7 d. Próbuję sobie przypomnieć, jak „nasza Pani” utrzymywała
nas w ryzach. Wszyscy czuliśmy się zauważeni i zaangażowani. W mojej nauczycielskiej pracy też do tego dążę.

Droga, prędkość, czas
Dzieci lubią budować roboty, dlatego na
lekcję o drodze, prędkości i czasie poprosiłam, by przyniosły wykonane przez
siebie pojazdy. Sama wypożyczyłam od
koleżanek z edukacji wczesnoszkolnej
szkolnego Bee-bota, Ozobota i Photona.
Wspólnie wykleiliśmy na podłodze taśmą
izolacyjną odcinki długości 20 cm, 50 cm
i 1 m. Podzieliłam klasę na kilka zespołów.
Każda grupa, korzystając z wiedzy teoretycznej zdobytej na poprzednich lekcjach,
musiała obliczyć prędkość swego pojazdu.
Po kilku minutach następowała zamiana
robotów. Życzę każdemu nauczycielowi
widoku takiego zaangażowania w czasie
zajęć lekcyjnych. A radość ucznia, którego
własnoręcznie zbudowany pojazd okazał
się najszybszy? Bezcenna.
Domowe konstruowanie pojazdów
z rolek po papierze toaletowym z napędem kołowym z nakrętek po napojach
to doskonały pomysł na czas pandemii.
W ostateczności dzieci same mogą zostać „robotami tuptusiami”, chodzącymi
po linii odpowiedniej długości i obliczającymi swoją prędkość.

niezbicie, kiedy na matematyce symulują wydawanie swojego kieszonkowego.
Czytałam kiedyś na jednym z forów internetowych o wykorzystaniu gazetek
z supermarketów do zadań matematycznych. Od tamtego czasu mam ich
kolekcję i układam zadania typu: Idziesz
do sklepu. Masz w portfelu 74,34 zł. Resztę z zakupów będziesz miał do własnej
dyspozycji, ale musisz najpierw kupić
masło, chleb, 4 lity mleka, 1,5 kg bananów. Zakupione produkty wytnij z gazetki i wklej do zeszytu. Czy wystarczy Ci
na wszystko? Czy zostanie reszta?
W czasie kwarantanny takie zakupy
bez wychodzenia z domu to nie tylko
trening matematyczny, ale chyba też
niezły wentyl psychiczny.

Gra planszowa
Pomysł z samodzielnym opracowaniem
gry przez uczniów wykorzystuję w pracy z ósmoklasistami. Zawsze jestem
ciekawa ich kreatywności i nigdy się
jeszcze nie zawiodłam. Ostatnio otrzymali ode mnie zadanie: Wydawnictwo
#ZOSTANWDOMU ogłasza konkurs,
którego celem jest stworzenie gry dotyczącej zagadnień matematycznych.
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QR-kodowy szyfr
Często wykorzystuję na lekcji QR-kody.
Są łatwe do zastosowania, dają wiele
możliwości i co istotne – bazują na potrzebie odkrywania, która drzemie w każdym z nas. A ciekawość, jak powszechnie wiadomo, to pierwszy stopień do
wiedzy. Mam małe pudełko zamknięte
na kłódkę, do której szyfr jest ukryty
w QR-kodzie (mój mały escape box).
Procedura przygotowania całości wygląda następująco: wymyślam zadania,
następnie tworzę QR-kod do zakolorowania. Na podsumowanie działu Wyrażenia algebraiczne i równania ułożyłam
zadania, w których uzyskaną liczbę należało zamalować. Po zakolorowaniu
wszystkich cyfr uczniowie skanują kod
i otrzymują ukrytą informację zwrotną.
To świetna zabawa połączona z nauką.
W domowych warunkach do kolorowania QR-kodu można wykorzystać Painta.

Zainspirować

Ułamki na zakupach
Umiejętność wykonywania działań
na ułamkach dziesiętnych jest w życiu niezbędna. Moi uczniowie, którzy
mają wątpliwości, przekonują się o tym

Gra powinna posiadać tytuł i instrukcję
napisaną w sposób komunikatywny dla
uczestników. Plansza, pionki i ewentualnie inne elementy powinny być wykonane w estetyczny sposób. Pomysł
musi być oryginalny, autorski. Zwycięzcę rozgrywki można wyłonić w ciągu
magicznych czterdziestu pięciu minut.

Justyna Kurzawa
nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej
w Owińskach; doradca metodyczny w ODN w Poznaniu

Najliczniejsza klasa, jaką obecnie uczę,
liczy dwudziestu sześciu uczniów. Jedni od razu zaprzyjaźniają się z tematem,
drudzy potrzebują trochę więcej czasu.
Nie zdam egzaminu za moich uczniów,
ale chcę im pokazać, jak bardzo matematyka jest przydatna w życiu i jak
może być intrygująca.

Praktyczne narzędzia cyfrowe

Biblioteka

szkolna zdalnie sterowana
Bibliotekarze szkolni w czasie pandemii stali się nie tylko specjalistami
w zakresie czytelnictwa, ale także pierwszym źródłem informacji o tym,
w jaki sposób poruszać się w sieci.
Planując pracę zdalną biblioteki szkolnej, warto na początku przyjrzeć się
kilku aspektom: kompetencjom cyfrowych nauczycieli-bibliotekarzy (może
trzeba będzie je udoskonalić); realnym
potrzebom społeczności szkolnej (nauczycielom, uczniom, ich rodzicom);
wyborowi kanału informacyjnego (czy
prowadzimy na stronie szkoły zakładkę
BIBLIOTEKA, czy aktywizujemy się na
FB biblioteki, Instagramie czy komunikujemy się poprzez Librusa); wyborowi
adekwatnych narzędzi TIK (dostosowanych do potrzeb i możliwości).
Przede wszystkim chciałabym zarekomendować platformy internetowe
do zdalnego nauczania, które pozwalają utrzymywać kontakt z uczniem
i wspierać go w podejmowaniu rozwijających działań.
Jedną z moich ulubionych platform
jest Clickmeeting, która daje możliwość zaproszenia uczniów na zajęcia.
Możemy się widzieć, rozmawiać, czytać, rysować i udostępniać materiały.
Prowadzę na niej zajęcia zarówno dla
dzieci ze szkoły podstawowej, jak i licealistów oraz zainteresowanych rodziców. Spotykamy się, by opowiedzieć
o obejrzanych filmach, pograć w szachy
online lub tworzyć quizy, wspólnie napisać książkę. Platforma daje mnóstwo
możliwości, ale by z niej korzystać, musimy się zarejestrować na konto próbne
lub płatne.
Innym rodzajem narzędzi do pracy
zdalnej są programy graficzne. Bezpłatnymi i dobrej jakości są Canva i BeFunky. Pierwszy z nich jest programem

do tworzenia plakatów, broszur, ulotek,
grafiki na FB. Menu jest tutaj bardzo intuicyjne. Musimy jednak pamiętać, że
niektóre elementy są płatne. Po stworzeniu swojej pracy możemy ją zapisać
na dysku w podstawowych formatach
(pdf, jpg) i przesłać znajomym do oceny. Jest to z pewnością jeden z bardziej
ulubionych programów bibliotekarzy.
BeFunky jest mało znany, a szkoda,
bo to świetne narzędzie do obróbki zdjęć. Nie musimy nawet zakładać
konta. Wybieramy opcję typu „zdjęcie
z bazy”, ewentualnie wgrywamy swoje i… zaczynamy! Przede wszystkim jest
to świetny program do zmiany barwy,
rozmywania konturów, zabawy stylem
i jakością zdjęcia. W wersji płatnej możliwości jest więcej – możemy zdjęcie
zmienić w ilustrację rodem z filmów rysunkowych, obraz olejny lub zaszaleć
z możliwościami soczewki fotograficznej.
Do tworzenia pokazów slajdów
przypominających filmy polecam Kizoę.

Angelika Stelmaszyk
nauczycielka bibliotekarka w Gnieźnieńskiej Wyższej
Szkole Milenium; pełni funkcję doradcy metodycznego
w ODN w Poznaniu, pracując z nauczycielami
bibliotekarzami z Wielkopolski

Program ten podpowie nam, kiedy
przekroczymy wymaganą wielkość
i liczbę wklejanych materiałów. Do dyspozycji mamy kilkanaście „scenariuszy”:
zdjęcia rodzinne, wakacyjne, filmowe.
Wybieramy interesujący nas format
i rozpoczynamy pracę poprzez wklejanie zdjęć, dobór muzyki i dodatków
typu: rozsuwana kurtyna, pęknięta szyba, smocze ognie. Słowem, dużo świetnej zabawy.
Platformy e-learngowe są doskonałym narzędziem do prowadzenia lekcji,
wykładów, pogadanek, kółek zainteresowań. Omawiany materiał można
bardzo łatwo dostosowywać do wieku i umiejętności uczniów. Natomiast
programy graficzne służą nam do tworzenia wartościowych estetycznie komunikatów, które nasi odbiorcy przede
wszystkim widzą po otwarciu strony biblioteki, szkolnego FB.
Użytecznym narzędziem komunikacji pomiędzy bibliotekarzem a resztą
świata jest ankieta. Zbieranie informacji
przez bibliotekarzy jest równie ważne jak dla działu marketingu. Bardzo
praktyczną możliwość skonstruowania
kwestionariusza ankiety daje nam szablon Google (tytuł, wybór szaty graficznej, możliwość wprowadzania pytań
zamkniętych i otwartych, opcja podziękowania).
W trudnych czasach pandemii podtrzymywanie kontaktu między członkami społeczności szkolnej służy przede
wszystkim budowaniu więzi, co może
okazać się bardzo ważnym kapitałem, kiedy powrócimy już do swoich miejsc pracy.
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E-podręczniki na platformie Dzwonek.pl

Interaktywna
edukacja wczesnoszkolna

Bezpłatne interaktywne wersje podręczników umożliwiają pracę
na różnych urządzeniach. Dostarczają informacje w atrakcyjnej formie
i w ciekawy sposób sprawdzają wiedzę.

Piotr Czekała
współzałożyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji
Początkowej; zaangażowany w działania Stowarzyszenia
Łejery i projekt „Sztuka Uczenia”

Bezpłatne interaktywne wersje podręczników umożliwiają pracę na różnych urządzeniach. Dostarczają informacje w atrakcyjnej formie i w ciekawy
sposób sprawdzają wiedzę.
Na czas zawieszenia zajęć w szkołach zachęcam nauczycieli szkół podstawowych do korzystania z bezpłatnej
oferty interaktywnych podręczników
i materiałów udostępnionych przez wielu wydawców edukacyjnych na platformie Dzwonek.pl, polecanej także przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W odróżnieniu od wielu (prze)reklamowanych wersji cyfrowych podręczników, które są jedynie odwzorowaniem wersji papierowej, te podręczniki
są w pełni interaktywne. Po zsieciowaniu kont użytkowników uzyskujemy
bieżące raportowanie z indywidualnej
pracy uczniów oraz możliwość analizy
statystycznej pracy całej klasy.

Cenne zasoby
Na platformie Dzwonek.pl nauczyciele
wczesnoszkolni znajdą ofertę interaktywną do matematyki oraz Interaktywny elementarz z klasą (https://elementarz.org/podreczniki-interaktywne/)
pod wspólną marką Interaktywnych
podręczników z klasą.
Do dyspozycji nauczycieli i uczniów
Koalicja Sztuka Uczenia oferuje darmowe interaktywne wersje podręczników
z ćwiczeniami My i nasz elementarz
oraz My i nasza szkoła autorstwa Marii Lorek, Lidii Wollman i Agaty Ludwy,
które jako pierwsze wprowadziły pracę
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metodą projektu. Podręczniki prezentują
nowatorskie i ciekawe dla uczniów podejście do edukacji przyrodniczej, badania i eksperymenty bez podawania
ich wyników. Dzieci muszą je wykonać,
by zobaczyć efekt, co skłania do bacznej obserwacji i kształtuje myślenie
naukowe. Często polecenia do zadań
mają charakter otwarty: Co już wiesz na
dany temat? Czego jeszcze chcesz się
dowiedzieć? Jak to zrobisz? Podręczniki
zwracają uwagę na kształcenie kompetencji kluczowych już na wstępnym
etapie edukacji. Są zgodne z ideą konstruktywizmu społecznego – koncepcji
stosowanej przez kraje osiągające najwyższe lokaty w badaniach PISA.
Do podręczników wczesnoszkolnych Fundacji dostępne są także adaptacje dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowane
zarówno do pracy z dziećmi mającymi
trudności w nauce – w klasach integracyjnych (z tym samym układem treści,
ale uproszczonymi zadaniami i wzbogacone piktogramami), jak i do pracy
z uczniami w szkołach specjalnych.
Od momentu zawieszenia tradycyjnej
pracy w szkołach i wprowadzenia edukacji zdalnej pierwszoklasiści, ich rodzice
i nauczyciele, na bazie Interaktywnego
elementarza z klasą, codziennie otrzymują na stronie https://elementarz.org/
category/aktualnosci/ propozycje nauki
zdalnej w formule szkoły domowej z klasą.
Nawet najmłodsi uczniowie błyskawicznie i intuicyjnie opanują pracę interaktywną.

„

Do Interaktywnych

podręczników

z klasą dostępne
są także adaptacje
dla uczniów
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
w klasach
integracyjnych, jak
i do pracy
z uczniami online
w szkołach
specjalnych.

Przykład zadania rozbudzającego zainteresowania przyrodnicze ucznia.

Funkcjonalności
Wersje interaktywne podręczników zawierają treści wersji drukowanej, a także
liczne ćwiczenia interaktywne: gry, nagrania audio, piosenki, filmy i symulacje, które znakomicie urozmaicają
i ułatwiają naukę. Interaktywne podręczniki z klasą świetnie nadają się do pracy
samodzielnej w domu przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu, jak i do pracy grupowej w klasie przy tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym
lub w pracowni komputerowej. Podręczniki te na bieżąco wspomagają ucznia
w pracy, wskazując dobre i złe odpowiedzi oraz nagradzając za każde poprawnie
rozwiązane ćwiczenie i każdą ukończoną
stronę. Dziecko może powtórzyć i poprawić swoje odpowiedzi tyle razy, ile jest to
konieczne. Nauczyciel, uczeń i rodzice
mogą w każdej chwili sprawdzić postępy
w pracy, zobaczyć liczbę poprawek, błędów, czas poświęcony na pracę. Ta forma
pracy świetnie sprawdza się zwłaszcza
w matematyce, którą w formule online
trudno inaczej efektywnie realizować
z najmłodszymi uczniami.
W edukacji zdalnej nauczyciel może
dodatkowo skorzystać z darmowego
programu eKreda.pl, będącego dodatkiem do platformy Dzwonek.pl i tworzyć

własne materiały interaktywne z gotowych szablonów i zasobów udostępnionych w repozytorium. To
w połączeniu z wolnymi licencjami Interaktywnych podręczników z klasą pozwala na nieograniczony rozwój materiałów do edukacji zdalnej.
Z Interaktywnych podręczników
z klasą można korzystać na dowolnym sprzęcie: komputerze, tablecie
i telefonie – także bez stałego dostępu do internetu. Umożliwia to bezpłatna aplikacja mLibro, którą można zainstalować na komputerze z systemem
operacyjnym Windows lub na tablecie
i w telefonie z systemami iOS lub Android.
JAK PRACOWAĆ Z INTERAKTYWNYMI
PODRĘCZNIKAMI?
1. Zarejestruj się i zaloguj na bezpłatnej platformie www.dzwonek.pl
2. Z zakładki KOLEKCJE możesz pobrać zasoby różnych wydawców.
3. Wejdź w wybrany podręcznik i dodaj go do zakładki MOJE ZASOBY.
4. W zakładce ZADANIA możesz tworzyć i przesyłać uczniom zadania
i sprawdzać rezultaty pracy.
5. Do dyspozycji masz także wewnętrzny komunikator do kontaktów z nauczycielami i uczniami.
ZDALNA EDUKACJA | Uczyć lepiej 5 - 2019/2020/
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Innowacja pedagogiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym

Dobry

start w drugi etap edukacji
Przekonałam się, że schematyczne wypełnianie zadań w materiałach
edukacyjnych jest dla uczniów nudne i nieefektywne. Porzuciłam
podręczniki i zeszyty ćwiczeń na korzyść konsekwentnej pracy metodą
projektu.

Agnieszka Pawłowska-Machunik
nauczycielka klas I-III w Szkole Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie
Wielkopolskiej; doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej
w ODN w Poznaniu

Inspiracją do opracowania innowacji
stały się moje spostrzeżenia w pracy
z uczniami. Zależało mi na wyzwoleniu w nich umiejętności, które przygotowują ich do wyzwań związanych
z radzeniem sobie w środowisku zawodowym, rodzinnym i społecznym. Jakie
to umiejętności? To przede wszystkim
krytyczne myślenie i rozwiązywanie
problemów, praca w zespole, inicjatywa i przedsiębiorczość oraz ciekawość
świata.
Zastanawiałam się, w jaki sposób
to osiągnąć? Chciałam odejść od lekcji opartych na pracy z podręcznikiem.
Miałam na początku sporo obaw – bo
brak gotowego pakietu wymaga na
pewno dużo więcej przygotowania,
ale towarzyszył mi też entuzjazm – bo
zależało mi na rozwijaniu samodzielności myślowej i sprawczości moich
uczniów.

Założenia i cele
Postawiłam na pracę metodą projektu,
doświadczeń, swobodnych tekstów, za
motto obierając słowa B. Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to
może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to
się nauczę.”
Aktywność uczniów organizuję wokół wybranego tematu, tworząc
sytuacje problemowe. Typy zadań są
różne, od najprostszych do bardziej
skomplikowanych, bo dobrze przygotowana sytuacja daje możliwość wszechstronnego zaangażowania dziecka
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z uwzględnieniem różnych sfer jego
rozwoju. Dzieci mają okazję dzielenia
się spostrzeżeniami, uczą się formułowania wniosków, przypuszczeń i weryfikowania ich.
Przekonałam się, że uczniowie najefektywniej pracują w grupie, a kompetencje doskonalą w praktyce. Realizując
projekt, uczą się wyznaczania celów,
rozdzielania zadań pomiędzy siebie,
dyskusji czy wręcz spierania się przy
odmiennych punktach widzenia, aż
do osiągnięcia współpracy. Duże znaczenie przywiązuję też do kształcenia
umiejętności wystąpień publicznych
przy prezentacji efektów projektu.

Żeglarska pasja
Jednym z pierwszych zadań realizowanych wspólnie z moimi uczniami były
działania wokół tematu Żeglarstwo –
moja pasja. Zaprosiliśmy dziadka naszej
uczennicy (członka Yacht Clubu), aby
wprowadził nas w arkana żeglarstwa.
W naszej klasie stanęła żaglówka, na
której dzieci trenują w klubie. Nauczyliśmy się podstawowych zasad bezpieczeństwa, wiązania węzłów i poznaliśmy historię żeglarstwa. W kilometrach
obliczaliśmy odległości, jakie musielibyśmy pokonać, by dotrzeć do innych
portów. Poznaliśmy i śpiewaliśmy również szanty. Zwieńczeniem zajęć była
wycieczka klasowa do przystani. Właśnie to doświadczenie zainspirowało
dzieci do zorganizowania wyjazdu na
„błękitną szkołę nad morzem”.

„

Aktywność uczniów
organizuję wokół

wybranego tematu,
tworząc sytuacje
problemowe, co
daje możliwość
wszechstronnego
zaangażowania dziecka
z uwzględnieniem
różnych sfer jego
rozwoju.

Uczniowie najefektywniej pracują w grupie, a kompetencje zdobywają w praktyce.

Szkoła nad morzem

Zima w lesie

Początkowo korzystaliśmy z narzędzi
TOC (Theory of Constraints), z którymi pracowaliśmy już wcześniej. Jest to
program, pozwalający na identyfikację
ograniczeń, a dzięki temu na ich eliminację.
Ustaliliśmy Drzewko Ambitnego
Celu – co musimy zrobić, aby taka szkoła się odbyła, w jaki sposób sami możemy na nią zebrać fundusze. Uczniowie
zaproponowali zorganizowanie kiermaszu swoich prac plastycznych. Wykonali
je, ozdobili ramkami i z powodzeniem
sprzedali na wernisażu. Dodatkowo
zbieraliśmy nakrętki, makulaturę.
Dzieci podzieliły się na zespoły
i gromadziły informacje o faunie i florze
Bałtyku. Powstał album przyrodniczy
oraz miejsc, które warto zobaczyć. Samodzielnie wykonali ilustracje, poprawiali błędy. Byli odpowiedzialni za skład
i oprawę.
Po przyjeździe na miejsce uczestniczyliśmy w zajęciach w Instytucie
Oceanologii PAN. Dowiedzieliśmy się,
jakie znaczenia ma woda, co możemy
znaleźć w Bałtyku oraz jak dbać o nasze
środowisko. Każdy wypreparował krewetki i zapisywał notatki z obserwacji
ich pod mikroskopem.

Projekt Przygotowanie zwierząt do
zimy bardzo zaangażował dzieci emocjonalnie. Zaczęliśmy od zbadania właściwości lodu. W tym celu włożyliśmy
pożywienie leśnych zwierząt, wcześniej zebrane w parku, do pojemników
z wodą i zamroziliśmy je. Następnie
sprawdzaliśmy, czy trudno wydobyć
„skarby” spod lodu? Rozbijaliśmy go
młotkiem, ogrzewaliśmy suszarką do
włosów, nawet polewaliśmy gorącą wodą. Na koniec wszyscy zgodnie
stwierdzili, że w czasie zimy zwierzęta
trzeba dokarmiać, ponieważ musi być
im bardzo trudno zdobyć pożywienie.

Efekty działań
Praca bez podręcznika i zeszytów ćwiczeń
przyniosła świetne efekty. Moi uczniowie zdobyli umiejętność spostrzegania,
logicznego myślenia i koncentracji. Wypowiadają się poprawnie pod względem
gramatycznym i stylistycznym. Korzystają z różnych źródeł informacji. Sprawnie
dokonują obliczeń w poznanym zakresie.
Nie mają problemów z rozwiązaniem
zadań tekstowych. A co najważniejsze –
biorą odpowiedzialność za wszystko, co
wypracują. Mam satysfakcję, że to będzie
dobry start w kolejny etap edukacji.
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Program integracji międzykulturowej

Witaj

w Poznaniu
Uczniowie z doświadczeniem migracji wymagają wsparcia w oswojeniu nowej
rzeczywistości. Muszą poznać nie tylko język, ale i nowy kontekst kulturowy.
Przewodnikami dla nich mogą stać się odpowiednio przygotowani do tego
nauczyciele.

Julia Karczewska
doradczyni metodyczna języka polskiego jako obcego,
ODN w Poznaniu
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Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wraz z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych realizują pod patronatem
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu program wsparcia nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego/obcego. Program Witaj w Poznaniu finansowany jest ze środków Urzędu
Miasta Poznania. W lutym w Bramie
Poznania miała miejsce jego uroczysta
inauguracja, na którą zostałam zaproszona jako autorka pierwszych materiałów edukacyjnych. Opracowany przeze
mnie zestaw kart pracy pomaga w uzupełnieniu lekcji języka polskiego jako
drugiego/obcego o kontekst kulturowy.
W inauguracyjnej prelekcji przedstawiłam swój zamysł: „Ryszard Kapuściński
– twórca, którego dzieła nauczyły mnie
dostrzegać potrzeby Innych – stwierdził:
Kiedy pojawiają się pytania, na które nie
ma odpowiedzi, oznacza to, że nastąpił
kryzys. My, nauczyciele, jesteśmy częścią
systemu, który jest otwarty na uczniów
z doświadczeniem migracji. Czy jednak wiemy, jak ich uczyć? Umiemy
im pomóc? Rozumiemy ich potrzeby?
Od kilku lat powoli, w wyniku synergii
działań różnych instytucji i osób zaangażowanych w tę kwestię, znajdujemy
odpowiedzi na te pytania, z uporem starając się zażegnać kryzys metodyczny
i dydaktyczny. Liczę na to, że karty pracy
Witaj w Poznaniu pomogą nauczycielom w poszukiwaniach tych ważnych
odpowiedzi.”
Uczniowie z doświadczeniem migracji, chcąc zintegrować się ze śro-

dowiskiem przyjmującym, muszą
zdekodować otaczającą ich nową rzeczywistość. A ta jest niezwykle skomplikowana, zawiera nieznaną im symbolikę, niepisane zasady, elementy nowego
sacrum (nie tylko kalendarz świąt kościelnych, ale też uroczystości wynikające z lokalnego kontekstu kulturowego). Warto, a nawet trzeba, wspomagać
uczniów w wysiłku oswajania nowej
rzeczywistości. By mogli się skutecznie integrować, nie wystarczy im sama
znajomość języka, który jest zaledwie
jednym z wielu elementów kultury.
Dlatego tak ważne jest włączanie komponentu edukacji regionalnej do lekcji
języka polskiego jako drugiego/obcego.

Karty pracy
Karty Witaj w Poznaniu można pobrać
w formacie pdf ze strony Migrant Info
Point w Poznaniu (zakładka PROJEKTY)
oraz ze strony Bramy Poznania (zakładka DLA NAUCZYCIELI). Poza krótkimi
tekstami i pytaniami sprawdzającymi
poziom jego zrozumienia, zawierają
również blok pytań opatrzonych tytułem A ty?. Jest to zestaw służący do
przeprowadzenia konwersacji z uczniami. W jego skład wchodzą pytania
o osobiste doświadczenie ucznia. Wynika to z faktu, że nowo poznane treści
powinny mieć związek z realiami jego
życia. Dlatego, z jednej strony, powinniśmy go zapytać o to, w jakim stopniu już
poznał te elementy kultury, o których
mowa w tekście. Warto jednak pójść
krok dalej i zainteresować się wiedzą

Aby uczniowie

fot. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

„

Zestaw zawiera krótkie teksty i pytania sprawdzające poziom ich zrozumienia. Znajdziemy
też blok pytań A Ty?, pomocnych w konwersacji z uczniem.

z doświadczeniem
migracji mogli
się skutecznie
integrować, nie
wystarczy im
sama znajomość
języka. Ważne
jest włączanie
komponentu
edukacji
regionalnej
do lekcji języka
polskiego jako
drugiego/obcego.

ucznia na temat jego rodzinnego kraju
i doświadczeń, które z niego przywiózł.
Takie działania będą sprzyjały podtrzymaniu jego tożsamości, zasygnalizowaniu, że uważamy jego dziedzictwo kulturowe za równie ważne, jak to, które
próbujemy mu przybliżyć. Dopiero wtedy możemy uznać, że uprawiamy pedagogikę międzykulturową, czyli staramy
się wykorzystać potencjał obu kultur.

Zdalna edukacja
W obecnej sytuacji nauczania na odległość prezentowany zestaw z pewnością okaże się użyteczny. Pragnę
jednak zwrócić uwagę na jedną istotną
kwestię. Jeżeli uczeń nie może liczyć ze
strony domowników na wsparcie w nauce języka polskiego, należy uwzględnić tę okoliczność w dobieraniu poziomu trudności materiału. W ramach
samodzielnej pracy może mu nie wystarczyć kompetencji do opracowania
tekstu, z którym nie miałby większego
problemu, gdyby poznawał go pod naszym bezpośrednim nadzorem.
Rozwój programu Witaj w Poznaniu w bieżącym roku szkolnym zakłada
również wprowadzenie pod patronatem

ODN w Poznaniu komponentu szkoleniowego – warsztatów dla nauczycielek i nauczycieli. Ze względu na obecną sytuację, odbędą się one zdalnie.
Ich celem będzie pokazanie kontekstu,
jaki należy uwzględnić podczas prowadzenia edukacji międzykulturowej na
lekcjach języka polskiego jako drugiego/obcego. Zaprezentowane również
zostaną dodatkowe ćwiczenia i aktywności stworzone z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, o które można rozbudować pracę z zestawem.
Kończąc, chciałabym przytoczyć
jeszcze jeden fragment mojej inauguracyjnej prelekcji. Nawiązując do
rozmowy Lisa z Małym Księciem, opowiedziałam o moim marzeniu, które
jednak może się ziścić wyłącznie dzięki
Państwu: „Mam nadzieję, że karty pracy Witaj w Poznaniu pozwolą dzieciom
oswoić przestrzeń naszego miasta i lokalne tradycje, by mogły kiedyś stać się
za nie odpowiedzialne. A nawet jeśli nie
zdążą, bo stąd wyjadą, to liczę, że będą
wspominać Poznań jako miasto, w którym było im dobrze. Które zadbało o to,
by nie czuły się w nim obco. Które po
prostu pięknie ich powitało.”
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Uczniowskie kompendium wiedzy

Lapbook
na języku polskim

To prosty w formie, a zarazem praktyczny środek dydaktyczny. Zasłużenie
cieszy się coraz większą popularnością.
Ważne, aby umiejętnie wykorzystywać
go na lekcjach, żeby uczeń poczuł sens
pracy włożonej w jego wykonanie.

Jolanta Banasiewicz
nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej
nr 88 w Poznaniu; doradczyni metodyczna ODN
w Poznaniu

Z lapbookami pracuję od czterech lat. Zdobyte doświadczenie pomogło mi w opracowaniu i wprowadzeniu innowacji
w swojej pracy dydaktycznej. Najcenniejsze jest to, że samodzielnie wykonany przez uczniów lapbook staje się dla nich
kompendium wiedzy. Zgromadzonego w jednym miejscu materiału na określony temat nie trzeba szukać w podręczniku,
przeglądając wiele stron. To znacznie ułatwia pracę na lekcji.
Nauka staje się też ciekawsza i efektywniejsza dzięki temu, że
uczniowie sami porządkują wiadomości i mają do nich bezpośredni dostęp.

Moi uczniowie wykonują lapbook w domu. Czas na jego
realizację, w zależności od tematyki, wynosi około 5-7 dni.
Zwykle pracuję metodą projektu: dzielę pracę na etapy i kontroluję jej przebieg, udzielam rad i wskazówek, podaję kryteria oceniania, wyznaczam termin wykonania poszczególnych
zadań. Kiedy lapbook jest gotowy, na odwrocie teczki przyklejam tabelę z kryteriami oceniania i przyznaję punkty oraz
wystawiam ocenę. Stosowane przeze mnie kryteria obejmują
następujące aspekty: praca na temat (2 p.); bogactwo materiału, pomysł (3 p.), maksymalne wykorzystanie przestrzeni (1 p.);
poprawność zapisu (2 p.); estetyka wykonania (2 p.).

Zastosowanie
Przygotowanie przez ucznia lapbooka może być zadaniem
obowiązkowym dla wszystkich lub pracą dodatkową dla osób
zainteresowanych samodzielnym zgłębieniem jakiegoś tematu, na przykład dotyczącym lektur szkolnych lub legend czy
podań mitycznych. Lapbook obowiązkowy najczęściej jest
wykorzystywany wielokrotnie na lekcjach i w celach powtórkowych w domu. Tematyka dotyczy wiadomości ortograficznych, gramatycznych, językowych.
Moi uczniowie wykonali pięć labooków: Części mowy,
Części zdania, Środki poetyckie, Poprawna pisownia, Jan Kochanowski. Sięgamy do nich na co dzień, traktując jako pomoc dydaktyczną na równi z zeszytem przedmiotowym i podręcznikiem. Przechowuję je w szkole w sali, w której mamy
często lekcje języka polskiego, co pozwala na łatwiejszy dostęp do nich. Uczniowie zabierają lapbooki do domu tylko za
moją zgodą w celu powtórzenia wiadomości przed zapowiedzianym sprawdzianem lub uzupełnienia informacji, bogacąc
w ten sposób zawartość swojej teczki.
Lapbooki swojego autorstwa uczniowie dostają na własność dopiero po ukończeniu klasy ósmej. Jest to dla nich
nie tylko cenna pamiątka, ale także praktyczny pomocnik na
kolejnym etapie kształcenia.
Polecam pracę z lapbookiem nie tylko w szkolnej polonistyce. Jego walory dydaktyczne, atrakcyjność formy, twórcze
zaangażowanie ucznia z powodzeniem sprawdzą się na innych lekcjach przedmiotowych.

Wykonanie
Lapbook to forma twórczego zaprezentowania materiału informacyjnego na określony temat. Do jego wykonania
potrzebna jest papierowa teczka, zawiązywana tasiemką lub
z gumką. Powinna być biała lub jednokolorową. Na okładce
nie może być napisów i ozdobników. Wewnątrz niej uczeń
wkleja kolorowe książeczki o różnych kształtach (z klapką,
harmonijkowe), małe koperty wykonane własnoręcznie lub
z gotowych szablonów dostępnych w Internecie. Zauważyłam, że uczniowie podczas pracy wykazują się kreatywnością,
dostrzegają pomysły kolegów, chętnie prezentują swoje, uczą
się od siebie. Samodzielnie poszukują i selekcjonują materiał,
dbają o estetykę wykonania, decydują o formie zapisu. Te
wszystkie działania wzmacniają poczucie własnej wartości,
przynoszą satysfakcję z tworzenia pomocy dydaktycznej.
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Przykład lapbooka poświęconego środkom poetyckim, przygotowanego przez
ucznia klasy VI.

Jak wspierać najmłodszych w sytuacji zagrożenia?

Oswoić
koronawirus

Obecna sytuacja spowodowana przez wirus SARS – CoV-2 jest trudna dla
nas wszystkich. Jak wytłumaczyć ją dzieciom? W jaki sposób rozmawiać
z nimi o pandemii? Jak mądrze je wspierać, gdy przedszkola i szkoły są
zamknięte?
Naprzeciw potrzebom milinów rodziców
przychodzi m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która w artykule Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji
związanej z koronawirusem? podpowiada, w jaki sposób mądrze wspierać dzieci
w próbie zrozumienia przez nie zjawiska pandemii. Przypomina też, jak ważne
jest, aby dorosły zadbał również o siebie
– zainteresował się swoimi lękami powodowanymi aktualną sytuacją na świecie
i podjął działania mające na celu konstruktywne radzenie sobie z nimi. Artykuł
ten dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie fundacji.

Pomocne książki
Kolejną cenną publikacją jest COVIBOOK.
To książeczka adresowana do dzieci. Została przygotowana przez kolumbijską
psycholog, Manuelę Molinę Cruz. Wydano ją w wielu tłumaczeniach (m.in.
w języku hiszpańskim, angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim, polskim)
i udostępniono na stronie www.mindheart.co Głównym bohaterem jest koronawirus, który przedstawia się jako
kuzyn grypy i przeziębienia. Wyjaśnia
dzieciom powód swojego pojawienia się
oraz wskazuje na działania, jakie dziecko może podjąć, aby zapobiec spotkaniu
z nim. Bohater wydaje się smutny z powodu trudności, jakie powodują jego
odwiedziny. Wyraża nadzieję na powstanie szczepionki, która powstrzyma
zachorowania. W omawianej publikacji
dziecko może na odpowiednich stronach

narysować, w jaki sposób czuje się, gdy
słyszy o koronawirusie. Myślę, że publikacja ta może stanowić cenny przyczynek
do rozmów z najmłodszymi na temat zrozumienia aktualnej sytuacji na świecie.
Do wartościowych narzędzi dla dorosłych, którzy chcą pomóc dzieciom
oswoić koronawirus należy również bajka
O złym królu Wirusie i dobrej Kwarantannie, napisana przez polską psycholog,
Dorotę Bródkę. Tekst został zamieszczony
na stronie autorki w wersji drukowanej
i w formie audiobooka. Bardzo szybko
osiągnął popularność, czego efektem były
prośby o przetłumaczenie bajki na język
angielski (ta wersja również dostępna na
stronie). Popyt na tego typu publikacje
sprawił, że autorka podzieliła się z szerokim gronem odbiorców kolejną bajką
Dlaczego kwarantanna ma dziury w czasie. Pozycja ta doskonale odpowiada na
zapotrzebowanie milinów dzieci, którym
czas izolacji może wydawać się zbyt długi
i zarazem trudny do zniesienia. Oba utwory

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

można bezpłatnie pobrać w pdf ze strony
www.dorotabrodka.pl. Oba są wydane
w dwóch wersjach: kolorowej i białoczarnej. Oba w równym stopniu angażują
młodego czytelnika dzięki zadaniom do
wykonania. Są doskonałym wsparciem dla
dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Gra i film
Dla nieco starszych czytelników poleciłabym grę, która pomoże im zrozumieć,
dlaczego tak ważne jest, aby w czasie
pandemii pozostać w domu. Planszówka
została opisana na stronie https://tuptuptup.org.pl/kwarantanna-dzieci/. Warto się
z nią zapoznać i wykorzystać do dyskusji
z nastolatkami.
Oprócz wskazanych publikacji powstało również kilka filmów (zamieszczonych m.in. na YouTube), które wyjaśniają,
czym jest koronawirus. Niestety, wiele
z nich nie prezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego. W mojej ocenie
na uwagę zasługują Masz tę moc (który
był konsultowany ze specjalistami z zakresu psychologii, medycyny i weterynarii) oraz Krótki film o koronawirusie dla
dzieci (wydany przez Dinksy).
Aktualna sytuacja w Polsce i na świecie wywołuje wiele trudnych emocji
i wymaga poszukiwania skutecznych
sposób radzenia sobie z nimi. Jestem
przekonana, że polecane zasoby internetowe stanowią wartościowe narzędzie
wsparcia tych, którzy mają prawo obecnie czuć się najbardziej zagubieni. Pomóżmy im oswoić koronawirus.
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Pierwsza pomoc w sytuacji kryzysu

Zdalne
wychowanie
Opieka wychowawcza, szczególnie teraz, powinna skupiać się nie tylko na
realizowaniu konkretnych treści wychowawczych, ale na zadbaniu o relacje i poczucie bezpieczeństwa. Podpowiedzi znajdziemy w wartościowych
publikacjach.

Aleksandra Kochaniecka
psycholog szkolny w Zespole Szkół
z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu;
prowadzi praktykę psychoterapeutyczną,
pracując z dziećmi, młodzieżą, osobami
dorosłymi, parami i rodzinami; członek
Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii
Systemowej

W pracy nauczyciela skuteczne przekazywanie wiedzy jest tak samo ważne jak
wspieranie ucznia w odkrywaniu siebie
i świata, uczenie go nowych konstruktywnych zachowań i radzenia sobie
z różnymi, również trudnymi sytuacjami życiowymi. Praca wychowawcza to
ogromna część zadań każdego nauczyciela. W normalnym trybie funkcjonowania szkół rola ta najczęściej przypadała nauczycielowi wychowawcy. Jak
jednak realizować ten aspekt w czasach
nauczania zdalnego?

Wychowawcza online
By zadbać o poczucie bezpieczeństwa
uczniów, warto w ramach godziny
wychowawczej omówić z nimi obecną sytuację, dynamicznie zachodzące
zmiany i emocje, jakie im w związku
z tym towarzyszą. Pamiętajmy także
o podtrzymywania relacji w klasie, np.
poprzez zadawanie uczniom ćwiczeń
do pracy grupowej z wykorzystaniem
komunikatorów, umożliwiających kontakt z kolegami i koleżankami.
W chwili obecnej na pewno warto zwrócić uwagę na zagadnienie, jakim jest konstruktywna komunikacja
w rodzinie. Czas wspólnie spędzony
z rodzicami i rodzeństwem jest w wielu
domach znacznie dłuższy niż kiedykolwiek, co może rodzić nieporozumienia
i konflikty. Kompleksowym i przejrzystym kompendium, zawierającym praktyczne ćwiczenia i quizy, jest publikacja
Komunikacja interpersonalna w rodzinie i w szkole. Porady dla nastolatków
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i dorosłych dr Renaty Bibik (dostępna
w sieci w formacie pdf). Na tej podstawie z powodzeniem można zaprojektować lekcje wychowawcze online, dotyczące m.in. barier komunikacyjnych,
aktywnego słuchania, rozwiązywania
trudnych sytuacji, przyjmowania asertywnych postaw. Lekcje prowadzone
za pośrednictwem różnego rodzaju
platform i komunikatorów, uzupełnione
mogą być o przesyłanie uczniom materiałów stosownie do planowanego
tematu.
Kolejny bardzo istotny temat to bezpieczeństwo w sieci. W sytuacji, kiedy
nasi uczniowie w tak dużym stopniu
korzystają z mediów społecznościowych i innych zasobów Internetu, jedną z podstawowych kwestii wydaje
się wyposażenie ich w kompetencje
z zakresu bezpiecznego poruszania się
po przestrzeni wirtualnej. Temat ten
we współpracy z Fundacją Panoptykon kompleksowo przedstawiono
w publikacji, której jestem współautorką: Wychowanie do życia w cyfrowym
świecie. Przewodniku dla nauczycieli
i nie tylko. Pod podanym adresem znajdują się dodatkowo scenariusze zajęć
(https://panoptykon.org/biblio/wychowanie-do-zycia-w-cyfrowym-swiecie
-przewodnik-i-scenariusze-zajec).

Dawać wsparcie
Treści wychowawcze, dotyczące emocjonalnego i społecznego funkcjonowania, warto włączać do zadań dydaktycznych. W przypadku lekcji plastyki

rozwiązań jest bardzo wiele, mamy bowiem do dyspozycji całą gamę ćwiczeń
z zakresu arteterapii. Zarówno temat
pracy np. „moje lęki vs moje zasoby”,
„moje miejsce w rodzinie”, jak i sam fakt
tworzenia (np. rysunek, kolaż, rzeźba,
instalacja), obcowania ze sztuką, możliwość ekspresji poprzez sztukę pozwolą uczniom nazwać, wyrazić i w końcu
rozładować napięcia, a nawet wizualizować zmiany, jakie chcieliby w swoim życiu wprowadzić. Równie dobrym
przedmiotem do przekazywania treści
wychowawczych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, jest
język polski. Podczas omawiania tekstów literackich można położyć większy nacisk na aspekt dbania o relacje,
na sposoby radzenia sobie z trudnymi
wydarzeniami, na przystosowywanie się bohaterów do zmian. Dobrym
pomysłem będzie próba przełożenia
przeżyć bohatera na realne sytuacje
podopiecznych. Poza kształceniem polonistycznym wartość terapeutyczną
będą miały prace pisemne, np. Napisz
list do rodziców o tym, czego nie potrafisz im powiedzieć, a chcesz żeby wiedzieli; List do siebie z przeszłości; List
do siebie z przyszłości. W przypadku
przedmiotów ścisłych sprawa jest nieco trudniejsza, jednak możliwa. Aspekt
wychowawczy można bowiem wpleść
choćby w treści zadań tekstowych lub
omówić z uczniami społeczne korzyści
wynikające z poszerzania wiedzy matematyczno-przyrodniczej, np. w odniesieniu do planowanej przez nich kariery zawodowej. Poszukując rozwiązań
i inspiracji do zdalnej pracy z uczniami,
warto zajrzeć do Poradnika dla nauczycieli, przygotowanego przez MEN specjalnie na tę okoliczność (https://www.
gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla
-nauczycieli).
W ostatnich dniach ukazała się także naukowa publikacja pod redakcją
dr hab. Jacka Pyżalskiego Edukacja
w czasach pandemii wirusa COVID – 19.
Z dystansem o tym co robimy obecnie
jako nauczyciele. (https://zdalnie.edu
-akcja.pl/wp content/uploads/2020/04/
Edukacja_w_czasach_pandemii.pdf).
Autorzy poruszają m.in. takie kwestie
jak: pomoc uczniom w kryzysie; relacje jako podstawa wsparcia w czasach

Ilustracja: Sylwia Pragłowska

pandemii; priorytety edukacji zdalnej; propozycje połączenia oceniania
kształtującego z wystawianiem ocen
końcowo rocznych; możliwe rozwiązania w sytuacji nierównych możliwości cyfrowych uczniów; i w końcu
kluczowa rola dbania przez nauczycieli
o samych siebie. Bardzo potrzebna, obszerna publikacja, która może pomóc
znaleźć rozwiązania wielu nurtujących
nas problemów.
Przede wszystkim więc musimy
pamiętać, że opieka wychowawcza,
szczególnie teraz, powinna skupiać się
nie tylko na realizowaniu konkretnych
treści wychowawczych, ale także na
zadbaniu, by uczniowie mieli poczucie
wsparcia. Będąc w stałym kontakcie
z podopiecznymi, możemy pomóc im
nie tylko zrozumieć obecną sytuację,
ale także zaplanować dzień i tydzień
pracy, wysłuchać frustracji i niepokojów, a także podpowiedzieć alternatywne formy spędzenia czasu wolnego,
które dla nas mogą być oczywiste, a dla
uczniów całkiem nowatorskie.

E-drużyna
Bardzo ważną kwestią jest przepływ
informacji w interdyscyplinarnej grupie współpracy na rzecz uczniów, którą tworzą: NAUCZYCIEL → WYCHOWAWCA → PEDAGOG I PSYCHOLOG.
Algorytm
skutecznego
przepływu
informacji wewnątrz takiego zespołu może wyglądać następująco: 1. Kie-

dy nauczyciel przedmiotu ma dobrą
relację z uczniem, opartą na szacunku
i zaufaniu może on z powodzeniem zajęć się wieloma sprawami dotyczącymi
podopiecznego, również wychowawczymi 2. Kiedy sytuacja ucznia przekracza kompetencje nauczyciela lub kiedy
posiada on zbyt mało danych o uczniu,
by zaoferować mu odpowiednie wsparcie, sprawę należy przekazać wychowawcy. Posiada on zwykle znacznie
szerszą wiedzę na temat wychowanka.
3. Jeśli sytuacja ucznia wykracza zarówno poza kompetencje nauczyciela,
jak i wychowawcy wskazane jest zwrócenie się o pomoc do pedagoga lub
psychologa szkolnego. To oni bowiem
są specjalistami od udzielania wsparcia
w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie
ze strony zespołu psychologiczno-pedagogicznego może polegać zarówno
na pracy z uczniem i/lub jego rodzicami, jak i na wsparciu nauczycieli w ich
działaniach wychowawczych. Ważne:
by nie zawieść zaufania ucznia, najbezpieczniej jest omówić z nim wcześniej
chęć przekazania informacji na jego temat innej osobie.
Czasy i forma pracy są obecnie
niewątpliwie ogromnym wyzwaniem
dla grona pedagogicznego, uczniów
i ich rodziców. Spróbujmy przejść przez
to, ponosząc jak najmniejsze koszty.
A może dzięki temu wyzwaniu uda nam
się czegoś nauczyć i osiągnąć jakąś
nową wartość?
WYCHOWANIE | Uczyć lepiej 5 - 2019/2020 /
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Jak zaadaptować się do nowych warunków?

Dobrostan

psychiczny w pracy zdalnej
W sytuacji nienormatywnej, wywołanej pandemią, adaptacja do nowych wymagań
i ról zawodowych jest bardzo dotkliwa dla nauczycieli. Wspierając uczniów, nie
powinni zaniedbywać własnej kondycji psychofizycznej.

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

Ostatnie dni przyniosły nieoczekiwane
wyzwania nam wszystkim – odczuwamy konsekwencje zmian i obostrzeń
nieomal na każdej płaszczyźnie życiowej. Szczególnie dokuczliwa może być
adaptacja do niespodziewanych wymagań, jakie stawiają role zawodowe:
konieczność pracy w naprędce zorganizowanych warunkach domowych,
zapoznanie się z być może nieznaną
dotychczas metodyką czy użytkowanie
narzędzi do pracy zdalnej. Stanowią one
wyzwanie, które w warunkach kryzysu
może okazać się szczególnie problematyczne. Obecna sytuacja, niewątpliwie
związana z załamaniami i wyzwaniami
na poziomie globalnym, nosi także dla
pojedynczych osób wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej: odczuwamy
bowiem rzeczywistość jako trudną do
zniesienia, wyczerpującą osobiste zasoby wytrzymałości, dezorganizującą czy
też związaną z poczuciem, że dotychczasowe funkcjonowanie nie podlega
już naszej kontroli.

Wyrozumiałość
Niepokój, lęk czy obniżony nastrój stanowią w obliczu kryzysu zrozumiałą reakcję. Chociaż każdy z nas odpowiada
na wymagania sytuacji w unikalny dla
siebie sposób, warto zastanowić się, jak
przebiega nasz proces radzenia sobie
i jakie emocje czy zachowania generuje – przedłużająca się izolacja i ograniczenia mogą bowiem nasze reakcje
nasilić. Niezależnie od sposobu, w jaki
przejawia się ta specyficzna dla nas
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reakcja na trudności, warto okazać wyrozumiałość i ciepło samu sobie – bagatelizacja czy zaprzeczenie nie sprawi,
iż napięcie zniknie. Skupienie na wykonaniu prowizorycznych norm i troska
o innych są z pewnością ważne, ale nie
powinny przesłonić faktu, iż pomoc innym (zwłaszcza w sytuacji kryzysowej)
oparta jest o granice własnych zasobów
i możliwości.
To, co najważniejsze dla obu stron
procesu dydaktycznego, zawiera się nie
tylko w merytorycznej treści przekazu,
ale także (o czym w sytuacji stresującej
łatwo zapomnieć) w świadomości bycia w sytuacji trudnej razem. Nauczyciel może więc zadać sobie wartościujące pytania o to, co stanowi dla niego
element najważniejszy. W lęku związanym z brakiem kompetencji czy obawą
przed nowościami łatwo jest niejako
zmechanizować proces nauki, odcinając się od jego podmiotu – ucznia.
Tymczasem skupienie na pozytywnych aspektach relacji może łagodzić
obustronnie emocje, także te związane
z ewentualnymi potknięciami w kontekście technicznym i przyczynić się do
wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Równowaga
Ważną kwestią jest zadbanie o równowagę pomiędzy życiem zawodowym
a pełnieniem ról prywatnych. Jest to
szczególnie trudny aspekt funkcjonowania w nawet częściowej izolacji: jeśli do tej pory nasze granice pomiędzy
pracą a domem były zatarte, to teraz

Ilustracja: Sylwia Pragłowska

„

W lęku przed
brakiem

Ważną kwestią jest zadbanie o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a pełnieniem ról prywatnych.
Jest to szczególnie trudny aspekt funkcjonowania w izolacji.

kompetencji
łatwo jest
zmechanizować
proces nauki,
odcinając się od
jego podmiotu,
czyli ucznia.
Tymczasem
skupienie na
pozytywnych
relacjach może
łagodzić emocje
i budować
poczucie
bezpieczeństwa.

ich zanikanie odczuwamy wyjątkowo
boleśnie. „Wyjście z pracy” jest trudne
także z uwagi na kontekst emocjonalny
– nieustanne zaangażowanie, trzymanie przysłowiowej ręki na pulsie może
pozornie redukować lęk. Jest to jednak
strategia tymczasowa i obciążająca –
funkcjonowanie w taki sposób doprowadzi w niedługim czasie do wyczerpania. Dobrym wyjściem jest ustalenie
ram godzinowych przeznaczonych na
konkretne aktywności. Przydatne może
być też (jeśli mamy taką możliwość)
zorganizowanie osobnego miejsca
przeznaczonego tylko do pracy. W tym
kontekście możemy zainteresować się
zagadnieniami związanymi z asertywnością – utrzymanie komfortowych dla
siebie granic może bowiem stanowić
wyzwanie w sytuacji, w której dotychczasowe funkcjonowanie ulega dezorganizacji a porządek działania ustalany
jest na nowo.

Relaksacja
W związku z regulacjami dotyczącymi
poruszania się poza środowiskiem domowym, możemy dotkliwie odczuwać
różnice w aktywności fizycznej. Uwagą

objąć więc należy nie tylko nasz stan
psychiczny, ale także sygnały płynące
z ciała. Funkcjonowanie psychofizyczne
wspomóc możemy poprzez ćwiczenia
oddechowe i relaksacyjne. Ponieważ
w większości przypadków funkcjonujemy w oparciu o media, warto odszuka
odpowiadające nam filmy instruktażowe i włączyć je do codziennej rutyny,
ważnej z punktu widzenia naszego dobrostanu. Przydatne okażą się nie tylko
ćwiczenia wysiłkowe, ale także programy zawierające elementy jogi, tai chi,
ćwiczenia medytacyjne czy stricte relaksacyjne treningi, takie jak progresywna relaksacja mięśni Jackobsona czy
trening autogenny Schultza.
Unikalna i nieznana dotychczas
konfiguracja zmian i wymagań niewątpliwie generuje koszty psychofizyczne
w stopniu dotychczas nam nieznanym.
Nauczyciel odpowiedzialny za ciągłość
procesu dydaktycznego stoi więc przed
koniecznością zatroszczenia się o swoich uczniów w warunkach daleko bardziej wymagających niż dotychczas
– jednak aby to uczynić, musi najpierw
zadbać o swój własny dobrostan.
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Sposoby na emocje

Metafory
na ratunek

Cóż począć, gdy strach kiełkuje, rośnie aż przysłaniać zaczyna nam świat?
Co robić, kiedy złość eksploduje w nas z tak ogromną siłą, że tracimy nad
sobą kontrolę?
Amerykańska psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna,
dr Dawn Huebner wie, jak zarządzać
emocjami i udziela rad, które zawiera
w dwóch bogatych w metafory poradnikach dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat:
Co robić, gdy się złościsz? Techniki zarządzania złością i Co robić gdy się martwisz?
Poradnik dla dzieci. Zapewne skorzystają
z nich również towarzyszący lekturze
dorośli!

Ognista złość
Wyobraź sobie sytuację, w której kierujesz
samochodem. Wymaga to skupienia i opanowania, mimo niesprzyjających niekiedy
okoliczności – wyboistej drogi, kłócących
się w aucie pasażerów, korków na ulicach.
Właśnie takiej metafory używa autorka,
by wskazać, jak ważna jest umiejętność
kontrolowania złości. Choć podkreśla, że
złość jest ważną emocją, pozwalającą informować innych o naszych granicach, to
zarazem wskazuje, iż nie może ona osiągnąć zbyt dużej siły. Wybuch złości jest jak
wypadek groźny w skutkach dla samego
kierowcy, jak i dla jego otoczenia. Zwraca
też naszą uwagę na to, że ta emocja przypomina żywioł ognia, który rośnie i przybiera ogromne rozmiary, gdy dostarczamy
mu paliwa, a są nim z pewnością nasze
negatywne myśli. Jednak ogień, zalewany
w odpowiednim momencie wodą, gaśnie
i nie niesie zagrożenia. Autorka uczy, jak
rozwinąć umiejętność gaszenia emocjonalnych pożarów czy też kierowania sobą
z opanowaniem kierowcy rajdowego.
W kolejnych rozdziałach wskazuje, jak zrobić sobie przerwę od złości, stosując „zimne myśli” i bezpiecznie rozwiązywać konflikty. Uczy też rozpoznawania iskier złości,
odbijania „kolczastych piłek” i wydłużania

„lontu złości”. Poradnik wtajemnicza
w strategie skutecznego zarządzania niełatwą emocją w sposób humorystyczny
i aktywizujący poprzez zalecenia systematycznych ćwiczeń.

Ponadto pozna sposoby na resetowanie kłopotliwego programu, a także dowie się, jak trzymać zmartwienia na dystans. Gotowi do okiełznania pomidorów
w Waszych głowach?

Ziarno lęku

Wspólna lektura

Lęki, obok wybuchów złości, to drugie
trudne doświadczenie, z którym przychodzi się mierzyć dzieciom. Dawn Huebner
zauważa, że gdy człowiek oddaje się
zmartwieniom, wchodzi niejako w rolę
rolnika. Zaczyna pielęgnować małą, pojawiającą się w głowie myśl tak, jak gdyby
zajmował się uprawą nasionka pomidora.
Poświęca mu czas, uwagę, a ono zaczyna
rosnąć i przybierać na sile. I tak z jednego
nasionka wyrasta pole pomidorów. Autorka sugestywnie ilustruje mechanizm
przytłoczenia problemem, pisząc o pomidorach pojawiających się w sałatce
z tuńczykiem na śniadanie, w daniu obiadowym, a nawet w deserze pod postacią
lodów i ciasteczek pomidorowych. Dzięki
konkretnym technikom czytelnik odkryje,
że ze swoimi zmartwieniami można się
spierać, a nawet umawiać na spotkania
w wyznaczonym czasie oraz że troski
można zamykać w specjalnym pudełku.

Opisane poradniki to profesjonalne pozycje terapeutyczne. Mimo przystępnej formy przekazu obecność dorosłego przy lekturze i ćwiczeniach jest
niezbędna. Kompetentny rodzic czy
wychowawca będzie mógł omówić pojawiające się w tekście sformułowania
(np. lękliwe dziecko), odpowiedzieć na
pytania, rozwiać wątpliwości i podpowiedzieć, jak zrealizować zadania. Dzięki
wspólnie spędzonemu czasowi pogłębi
się więź między dorosłym a dzieckiem,
które przekona się, że ma wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami. A ten efekt,
zdaje się równie cenny, co samo pokonanie lęków czy wybuchów złości.

dr Patrycja Wesołowska
starszy wykładowca w Zakładzie Podstaw Wychowania
i Opieki, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu;
pedagog w Zespole Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu
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WEBINARIA ODN
ZAPROŚ NAS DO DOMU
Przygotowaliśmy spotkania ze specjalistami, dzięki którym
wspólnie oswajamy narzędzia
do zdalnego wspierania uczniów w procesie uczenia się.

Nasze webinaria pomagają:
odnaleźć się w cyfrowym świecie,
na wirtualnej lekcji,
przygotować ciekawe materiały dla uczniów,
posłuchać, jak z tym wyzwaniem radzą sobie inni.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz
materiały potrzebne
do pracy on-line

linki przydatne
do pracy zdalnej

Na bieżąco aktualizujemy ofertę.
ZAPRASZAMY!
www.odnpoznan.pl

Placówki Oświatowe Prowadzone Przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

PLACÓWKI OŚWIATOWE
PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI
EDUKACJI I NAUKI
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odn.kalisz.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
pełna informacja dostępna na stronie:
www.cdnkonin.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego:
- w Gnieźnie, ul. Mieszka I nr 27, www.medyk.gniezno.pl
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Terapeuta Zajęciowy, Opiekun Medyczny, Technik Masażysta, Technik Farmaceutyczny

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

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

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

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

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
pełna informacja dostępna na stronie:
www.odnpoznan.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
www.cwrkdiz.kalisz.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Koninie
www.cwrkdiz.konin.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Lesznie
www.cwrkdiz.leszno.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Pile
www.cwrkdiz.pila.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
www.cwrkdiz.poznan.pl

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

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

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

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

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

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

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

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Dentystyczny,
Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby Starszej,
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Dziecięca, Technik Masażysta,
Social Media
Terapeuta Zajęciowy
Ut a duciisto bearum qui te nesto est, acerferiores

- w Rawiczu,nest,
ul. nis
gen.
Grota Roweckiego 6, www.medyk-rawicz.pl
dollessusdam.
Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

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

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

Centrum oferuje naukę na następujących kierunkach:

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

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

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

