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DOBRY POCZĄTEK…

ażdy początek, także początek nowego roku
szkolnego może stać się punktem zwrotnym
nowego myślenia o przyszłości. Może być czasem narodzin nadziei na lepsze, doskonalsze jutro. Momentem, w którym składamy sami przed
sobą deklarację: co chcę zmienić w swoim życiu
osobistym, zawodowym.

N

owy rok szkolny stawia nowe wyzwania, ale
daje także nowe możliwości nam i naszym
uczniom. Otwarcie granic - poszerzenie możliwości edukacyjnych - zmusza nas do zdobywania nowych kompetencji. Posiadanie umiejętności z zakresu korzystania z technologii informacyjnych,
potwierdzona certyfikatem zaawansowana znajomość języka obcego nowożytnego, przygotowanie
merytoryczne do co najmniej 2 przedmiotów nauczania to nie wymysły, to konieczność. To życie
wymusza te zmiany, nie da się bowiem funkcjonować we współczesnym świecie bez tych umiejętności. Szkoła musi za tymi zmianami nadążyć.
Kształcona od lat w naszym systemie oświaty encyklopedyczna erudycja nie ma racji bytu, liczyć się będzie, czy absolwent radzi sobie na rynku pracy i czy szkoła pomogła mu w odniesieniu
sukcesu, czy też skazała na porażkę.

A

więc, co musi zmienić się w pracy współczesnego nauczyciela? Jak powinien pracować,
aby skutecznie wspierać rozwój swoich uczniów?
Jak spełnić oczekiwania rodziców, przełożonych –
szczególnie, kiedy już na początku roku szkolnego sygnalizują swoje niezadowolenie, na przykład
z wyników egzaminów, a w planie rozwoju szkoły zakładają ich wyraźną poprawę.

C

zęsto jak mantrę powtarza się przy okazji różnych spotkań z nauczycielami, że szkoła ma
stwarzać warunki, a nowoczesne wykształcenie
polega na tym, aby umieć dotrzeć do nowoczesnego źródła wiedzy i tak z niego skorzystać, aby
rozwiązać problem. Tyle teoria, a jak jest w praktyce? W praktyce niewiele się zmieniło. Śmiem
nawet twierdzić, że zmiana została „udomowiona”, jest robiona „po swojemu” a więc po staremu, albo w ogóle nie wprowadzona, ponieważ nauczyciel uznał, że jego to nie dotyczy, przecież on
zawsze właśnie tak jak mówi reforma pracował.
Konformiści robią, co im każą, bez zaangażowania, na odczepnego, a większość wykonuje rytualne gesty w myśl zasady „udaję,
że robię co jest wymagane”, specjalizując
się w mówieniu o reformie i wytwarzaniu
pisemnych poświadczeń swojej nowoczesności.

Z

Z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej
wszystkim Koleżankom
i Kolegom życzymy
sukcesów i satysfakcji

analizy materiałów jakie docierają do
ODN, raportów wizytatorów, egzaminatorów itp. wynika, że nie jest tak źle. Niektó-

re obszary pracy szkół zostały ocenione pozytywnie. Pytam więc przekornie jeśli jest tak dobrze,
to dlaczego jest tak źle? W czym tkwi przyczyna małej skuteczności naszych działań? Dlaczego na przykład wyniki egzaminów gimnazjalnych
nie satysfakcjonują nas? Dlaczego z roku na rok
są gorsze? Czy naprawdę pracujemy gorzej niż
w innych województwach? Dlaczego społeczeństwo nadal postrzega szkołę jako miejsce konserwatyzmu, schematyzmu, wojskowego drylu,
nudy, sprzedajności, bałaganu i oderwania od rzeczywistości („Polityka” 15.05.2004).

T

akie dylematy i wątpliwości musi mieć każdy nauczyciel utożsamiający się z pracą i biorący odpowiedzialność za to co robi. Podobne
wątpliwości ma dyrektor szkoły, pracownik sytemu doskonalenia nauczycieli czy nadzoru pedagogicznego. Takie dylematy powinien mieć
urzędnik jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialny za oświatę. Nie wszystko zależy
wyłącznie od nakładów finansowych. Często liczy
się pomysł i chęć wprowadzenia zmiany.

J

ak co roku przygotowując ofertę dla naszych
klientów zastanawialiśmy się jak skutecznie
Państwu pomóc. Co jeszcze możemy zrobić, aby
zmiany w szkołach zaczęły być widoczne, nie pozostawały wyłącznie na papierze i aby podmiot
naszych działań – uczeń na tym skorzystał? Analizując nasze dotychczasowe zmagania odkryliśmy
prostą zależność: im więcej podejmujemy wspólnych z nauczycielami działań (nie mylić z kursami) tym większe ich przełożenie na rzeczywistość
szkolną. Jesteśmy przekonani, że sukces wyni-

Dyrekcja

ka ze
i pracownicy ODN
współpracy,
z umiejętności komunikowania się, z otwartości i gotowości do uczenia się. Świat zmienia się zbyt szybko, ciągle
pojawiają się nowe obszary nieznanej nam wiedzy. Aby taką gotowość wykształcić u naszych
uczniów sami musimy tak postępować. Nauczyciel, który sam się nudzi od ciągłego powtarzania tych samych sloganów nie zachęci do kreatywności swojego ucznia. Entuzjazmu do pracy
może nie mieć sprzątaczka, kasjerka czy kierowca, ale musi go mieć nauczyciel. To on bowiem
ma wpływ na postawę młodego człowieka wobec
otaczającego go świata i albo go przed nim otworzy, albo zatrzaśnie.

D

latego właśnie nasza oferta doskonalenia zawiera dużo więcej form, w których liczy się
aktywność uczestników przejawiana w różnorodny sposób i przekładająca się na ich bezpośrednie działania w szkole z uczniami. Może w grupie takich samych entuzjastów łatwiej nam będzie
przeciwstawić się stereotypom, że wszystko już
robiliśmy i że najlepsza postawa to postawa przeczekania czasu zmiany.

B

ardzo zachęcam do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą prezentowaną w tym
numerze. Gwarantuję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie i będzie współtwórcą zmiany
nie na papierze, ale w rzeczywistości.
Aleksandra Gołębiewska

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Opalenica – Gimnazjum nr 18

INFORMACJE
STRONACH WWW.ODN.POZNAN.PL
Polscy nauczyciele są najaktywniejszą gru„Z WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA”
1. Maria Małecka, Andrzej Burewicz: In- pą zawodową pod względem systematycznego
terdyscyplinarny projekt edukacyjny doskonalenia się, poszukiwania coraz to nowformą przygotowania nauczycieli do in- szych metod nauczania tak, aby w rezultacie
skuteczniej nauczać. Do najskuteczniejszych
tegracji programowej
W polskim zreformowanym systemie edu- sposobów pozyskania wiedzy i umiejętności
kacji koncepcja kształcenia skierowana jest należą te, w których uczeń jest aktywny. Nalena doskonalenie umiejętności uniwersalnych ży więc stworzyć na lekcjach sytuacje sprzyjaoraz integrację programową, która ma po- jące samodzielnemu eksperymentowaniu, promóc uczniom w zrozumieniu całościowej wi- wadzeniu badań, uczeniu się przez dyskusję,
aby pobudzić ucznia do twórczego działania.
zji świata.
Nowe rozumienie kształcenia może być Spośród wielu metod aktywizujących, szczeefektywnie realizowane poprzez ścieżki eduka- gólnym zainteresowaniem cieszy się metoda
cyjne pozwalające na integrację międzyprzed- projektów.
miotową połączoną z realizacją zadań wycho- 4. Gabriela Falewska: Mass media i ich
wpływ na agresywne zachowania dzieci
wawczych szkoły.
„Agresją nazywamy każde zamierzone
2. Mirosława Cybul - „Dzień francuski
w szkole” - zbiór pomysłów i zadań kon- działanie – w formie otwartej lub symbolicznej
– mające na celu wyrządzenie komuś lub czekursowych.
Autorka od 10 lat uczy języka francuskie- muś szkody, straty lub bólu” (J. Ranschburg,
go w XII LO w Poznaniu. Kilkakrotnie orga- Lęk gniew agresja, Warszawa 1993, WSiP,
nizowała w szkole konkursy wiedzy o Fran- s.93.). Obok pojęcia agresja czasem używa się
cji i języku francuskim. Zawsze organizowała terminów takich jak: „wrogość”, „wojownite konkursy w języku polskim, ponieważ zale- czość”, „destruktywność”, „przemoc”.
Słowem „agresja” określamy czynności
żało jej na tym, by udział i przygotowanie do
niego było masowe, a język nie ograniczał po- niszczenia lub uszkadzania przedmiotów, męszerzania wiadomości o tym kraju (szczególnie czenia zwierząt. Dziecko zachowuje się agredla klas z 2 i 3 godzinami języka francuskiego sywnie, jeżeli jest aroganckie w stosunku do
dorosłych lub rówieśników, brutalnie narzutygodniowo).
3. Aleksandra Jaskuła i Gabriela Ciszak: ca kolegom swoje zdanie lub formy zabawy.
Metoda projektu w nauczaniu mate- Jego zachowanie jest wrogie, pełne nienawiści
matyki i przedmiotów przyrodniczych. do ludzi zjawisk i przedmiotów. Do agresji zaliczamy również akty samobójcze.
Zbiór scenariuszy zajęć.
opr. Krystyna Klimontowicz
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EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE
DLA UCZNIÓW OD 10 DO 15 LAT
Europejskie Portfolio Językowe wraz
z Paszportem Językowym powstało z inicjatywy Rady Europy i zostało włączone przez
Unię Europejską do zestawu dokumentów EUROPASS. Wprowadzono je w wielu krajach
europejskich jako nowoczesne narzędzie nauczania języków obcych.
Najważniejsze zasady obowiązujące autorów i użytkowników:
1. Europejskie portfolio językowe jest własnością jednej osoby – dziecka, nastolatka lub
osoby dorosłej.
2. Dla jego użytkownika ważna jest wszelka
wiedza, umiejętności i doświadczenia językowe oraz interkulturowe, niezależnie
od tego jakiego języka dotyczą i czy zostały
zdobyte w szkole czy poza nią.
3. Europejskie portfolio językowe ma być jasne i zrozumiałe dla każdego użytkownika
na każdym etapie nauki, dlatego języki stosowane w opracowywanych portfoliach to:
język ojczysty oraz co najmniej jeden z języków używany w krajach członkowskich
Rady Europy.
Polska wersja Europejskiego Portfolio Językowego – akredytowana przez Radę Europy – została wydana przez Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Szczegóły na stronie CODN:
www.codn.edu.pl
opr. Krystyna Klimontowicz
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INFORMACJE
PRIORYTETY MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ I SPORTU Z ZAKRESU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO
NA ROK SZKOLNY 2004/2005
1. Matura 2005 – stan przygotowań merytorycznych i organizacyjnych do przeprowadzenia egzaminu. Funkcjonowanie systemu
informacyjnego w szkołach i kuratoriach
oświaty na temat zasad Matury 2005 i jej
organizacji. Wspomaganie szkół w przygotowaniu egzaminu.
2. Wdrożenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia
2004r. w sprawie szczegółowych zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego,
wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób,
którym można zlecać prowadzenie badań
i opracowywanie ekspertyz.
3. Nadzór Kuratora Oświaty nad realizacją praktycznej nauki zawodu w szkołach
i placówkach w kontekście jego efektywności.
4. Realizacja zadań statutowych przez placówki doskonalenia nauczycieli, w tym
z zakresu problematyki wychowawczej
i profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem:
• sposobu badania przez placówki doskonalenia potrzeb nauczycieli,
• sposobu sprawowania przez dyrektorów
placówek doskonalenia nadzoru pedagogicznego, w szczególności zbadanie, czy
dyrektorzy, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego dokonują mierzenia
jakości pracy placówek i czy działania
w tym zakresie są dokumentowane w sposób umożliwiający Kuratorowi Oświaty
sporządzenie informacji o jakości pracy
placówki,
• zasad i form współpracy placówek doskonalenia z organami prowadzącymi szkoły
i placówki, w zakresie planowania i realizacji programów doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego
dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli kształcenia specjalnego i integracyjnego.
Ponadto, w nadchodzącym roku szkolnym
za bardzo istotne dla nadzoru pedagogicznego uznaje się:
1. Rozpoznanie
zjawiska
„segregacji”
uczniów w polskich szkołach.
2. Doskonalenie nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Kuratorów Oświaty
w zakresie wykorzystania przez szkoły wyników sprawdzianu i egzaminów.

UZNAWANIE

DYPLOMÓW I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Kwestie dotyczące edukacji w państwach
Unii Europejskiej nie podlegają regulacjom
wspólnotowym. Każde państwo, a więc i Polska, realizuje własną politykę oświatową, wyznaczając jej cele i kierunki. Traktat z Maastricht zachęca państwa członkowskie do
współpracy w dziedzinie edukacji. Jednym
z aspektów tej współpracy jest umożliwienie
kształcenia i swobodnego podejmowania pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej.
Swobodne podejmowanie pracy w przypadku obywateli nowo przyjętych państw jest
ograniczone /poza Wielką Brytanią, Irlandią i Szwecją/ tzw. okresami przejściowymi.
Jednakże realizację tego postulatu umożliwia

EGZAMIN MATURALNY
W 2005 ROKU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach
przygotowujących do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny w 2005r.
6 godzinne warsztaty odbędą się w I semestrze roku szkolnego 2004/2005. Ich celem
jest wypracowanie metod pracy z uczniami przystępującymi do egzaminu maturalnego.
Więcej informacji na stronie:
www.odn.poznan.pl/matura

PRIORYTETY WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
NA ROK SZKOLNY 2004/2005
1. Wdrażanie rozporządzenia MENiS z dnia
23 kwietnia 2004r. w sprawie „szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)”.
2. Stopień przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do egzaminu maturalnego
w 2005 r. oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
3. Podniesienie jakości nauczania i kształcenia w aspekcie wykorzystania wyników
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
z lat 2002-2004 i nowoczesnych metod nauczania.
4. Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach
i placówkach.
5. Wychowanie fizyczne w wewnętrznym
nadzorze dyrektora szkoły.
6. Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach.
WRZESIEŃ
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system wzajemnego uznawania dyplomów,
okresów studiów oraz kwalifikacji zawodowych, obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W 1994 r. Polska przystąpiła do następujących konwencji europejskich:
• o równoważności dyplomów, uprawniających do przyjęcia do szkół wyższych
• o równoważności okresów studiów uniwersyteckich
• o akademickim uznawaniu kwalifikacji uniwersyteckich
• o ogólnej równoważności okresów studiów
uniwersyteckich
Stronami konwencji są państwa należące do Rady Europy oraz te, które podpisały
Europejską Konwencję Kulturalną. Przystąpienie Polski do tych konwencji daje podstawy prawne do uznania dyplomów ukończenia
polskich szkół wyższych osobom pragnącym
kontynuować naukę na studiach podyplomowych, doktoranckich bądź specjalistycznych na terytorium państw-stron konwencji.
W 1997 r. 27 państw, w tym Polska, podpisało nową konwencję o uznawaniu kwalifikacji,
która zastąpiła wcześniejsze konwencje.
Wszystkie wymienione wyżej konwencje dają podstawy prawne do tego, aby absolwent polskiej uczelni wyższej mógł się ubiegać o uznanie dyplomu w innym państwie
europejskim.
Więcej szczegółów na stronie:
www.odn.poznan.pl

XXVIII OLIMPIADA
JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Celem Olimpiady Języka Francuskiego
jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej
poziomu znajomości tego języka oraz pogłębienie wiedzy o Francji.
Uczestnikami Olimpiady mogą być
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Zawody przeprowadzane w ramach
Olimpiady są trójstopniowe:
I˚ – szkolne – odbędą się 19 listopada 2004 r.
II˚ – okręgowe – odbędą się 22 stycznia
2005 r. (część pisemna) 18 lutego 2005 r.
(egzaminy ustne)
III˚ – finałowe – odbędą się w Warszawie
w dniach 16 i 17 marca 2005 r.
Współorganizatorami Olimpiady są: Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Polski Komitet Alliance Francaise.
Szczegółowych informacji udziela:
Instytut Filologii Romańskiej UAM,
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań,
tel. 829 35 61, fax 853 74 03
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PROJEKT
ZAMIAST

EDUKACYJNY

DEFINICJI

Podczas wykładu na temat „Zarządzanie
procesami pracy i ich jakością” prowadzący
zajęcia przytoczył anegdotę o pewnym znakomitym profesorze, specjaliście od spraw
jakości, który cykl zajęć ze studentami rozpoczynał od wykładu porządkującego definicje jakości. Podał ich 30, zapowiedział kolejnych 120 i zrobił przerwę. Kiedy po kilku
minutach wrócił do sali wykładowej, nie zastał tam nikogo.
Pewnie podobne zjawisko można by zaobserwować, gdyby ktoś próbował zebrać
i przedstawić definicje projektu edukacyjnego. Dlatego może lepiej, że o projektach
mniej ludzi mówi, a więcej je realizuje. Życie wymusza na nauczycielach to, co staje się coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania problemów w nowoczesnych
firmach, w gospodarce, biznesie. Projekt nie
jest modą. Stał się koniecznością, a dla wielu
wyzwaniem. Warto więc nauczyć się tej metody pracy i to nie na kursie, tylko przećwiczyć ją w konkretnym działaniu. Jako słowa
zachęty niech posłużą spostrzeżenia po roku
pracy projektu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - „Raban! Recykling
a nie bałagan”.

KRÓTKO

O „RABANIE”
DLA TYCH, CO NIE ZNAJĄ

Projekt „Raban” został opracowany we
wrześniu 2003 roku jako oferta ODN w Poznaniu. Określono cele projektu, wśród których najważniejszym jest ustanowienie szkoły lokalnym centrum wiedzy o recyklingu.
Recyklingu trzeba nauczyć wszystkich – nie
tylko dzieci (chociaż te najłatwiej!). A kto
ma uczyć, jeśli nie szkoła?
Takie myślenie o szkole zdaje się być
dość rewolucyjne wobec skostniałego wizerunku szkoły, która uczy i wychowuje ucznia
nie biorąc odpowiedzialności za to, co dzieje się ze społeczeństwem. Zupełnie tak, jakby składało się ono z przybyszów z innej planety.
Uczyć trzeba dzieci i rodziców, uczyć
trzeba pracowników szkoły. A „Raban” ma
w tym pomóc.

KTO

MOŻE ROBIĆ PROJEKT?

Wielką zaletą projektu jest fakt, że mogą
w nim brać udział wszyscy, którzy mają po-
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trzebę działania, mają pomysł. Zapraszając
na kurs „Róbmy Raban” zachęcaliśmy nauczycieli wszystkich specjalności – nie tylko biologów i przyrodników. Dotychczas
w kursie wzięło udział około 240 nauczycieli
z czego ponad połowa to nauczyciele z przygotowaniem przyrodniczym. Jest jednak zasada obowiązująca w tym projekcie, że po
kursie trzeba przeprowadzić szkolny projekt
i tu trzeba już budować zespół różnych specjalistów. Ekologia, recykling to nie są problemy, którymi zajmuje się jedynie biolog,
lecz człowiek myślący – a więc każdy nauczyciel.

OD KURSU
DO PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
Praca w projekcie zaczyna się od udziału
w kursie. Osiem godzin zajęć ma tylko pokazać nauczycielowi, co chcemy osiągnąć i jak
to możemy zrobić. Ustalamy zasady pracy w projekcie, wymiany doświadczeń, prezentujemy osiągnięcia innych. Zdałoby się
niewiele. Nie dajemy gotowców do wykorzystania, ale pokazujemy ciekawe pomysły
i namawiamy „spróbuj w swojej szkole, zrób
sam, zobacz, jak to wypadnie, przyślij opis
tego, co zrobiłeś, jeśli uznasz, że to ważne”.
Na pierwszym z cyklu kursów prezentowano pomysły grupy doradców różnych
przedmiotów, którzy na początek wymyślali, co można by zrobić w szkole. Niektórzy
spróbowali zrealizować swoje zamierzenia.
Po roku pracy mamy ponad setkę różnych
materiałów nadesłanych przez uczestników
projektu, którzy prezentują realizację własnych rozwiązań, nowe pomysły. To najlepszy dowód, że treści kursu zostały wprowadzone w życie.

PROJEKT

EDUKACYJNY A DOSKONALENIE
I ROZWÓJ NAUCZYCIELI

Procedury awansu zawodowego obnażyły bezlitośnie rozbieżności między udokumentowanym doskonaleniem nauczycieli potwierdzanym udziałem w wielu kursach
i szkoleniach, a faktycznym rozwojem.
Jak pokazuje życie – jedno z drugim nie
ma nic wspólnego. Potwierdzanie wszystkiego i u wszystkich uzyskało już chyba
apogeum, skoro nawet podczas corocznych
kilkudniowych rekolekcji dla doradców i nauczycieli religii, organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, mimo ustaleń
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o obowiązkowej obecności, część uczestników pojawiła się dwa razy – na początku i...
po odbiór zaświadczenia. Okazuje się, że nawet sprawy ducha podlegają papieromanii.
No cóż – katecheci to też tylko ludzie. Ale
jest w tym zjawisku coś, co szczególnie bulwersuje i obnaża brak wyobraźni wszystkich
- szczególnie twórców procedur awansowania. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie wzrosła liczba osób biorących udział w kursach
i spadły wyniki pracy szkół.
Tymczasem udział w projekcie wymaga prawdziwego zaangażowania i faktycznego doskonalenia umiejętności, zmusza do
rozwoju. Łatwo w pracy projektowej wyróżnić ludzi otwartych, myślących, zdolnych nauczycieli od tych, którzy tylko „dla papieru”.
Widać to gołym okiem wśród nauczycieli
pracujących w „Rabanie”.

INNE

ZALETY PROJEKTU

Nie będę powtarzać znanych prawd o korzyściach płynących z pracy w grupie, o zadaniach, które sami sobie wyznaczamy,
o konieczności współpracy z różnymi instytucjami itp. Wspomnę tylko o tym, co wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia dobra
społecznego. Chodzi o zmianę w pracy szkoły, dającą efekt w postaci lepiej wykształconego obywatela, zamiast ucznia który zrealizował program.
Wśród zarzutów pojawiających się
w mediach, najczęściej kierowanych pod adresem polskiej szkoły, są bardzo poważne.
Obnażają one przede wszystkim konserwatyzm i niezmienne trwanie przy starych metodach pracy nauczycieli. Projekt nie jest panaceum na wszystkie bolączki szkoły, ale
z niektórymi można tą metodą walczyć. Na
pewno z nudą, schematyzmem i oderwaniem
od rzeczywistości. Potwierdzeniem tego
jest znakomity pomysł nauczycielki przyrody w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku –
Agnieszki Półchłopek – opisany w materiale
„Raport ekologiczny gminy – metoda projektu” str. 5-8.
Do tego, co napisała i zrobiła autorka już
nic dodać, nic ująć. Zapraszam do uważnej
lektury i do udziału w projektach Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Joanna Ciechanowska-Barnuś
kierownik projektu
„Raban! Recykling, a nie bałagan”

Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ

RAPORT
1. DLACZEGO

RAPORT?

Gmina Kórnik to malownicze miejsce blisko Poznania. Niestety wstydliwa śmieciowa
prawda wychyla się niemal z każdego lasu,
rowu, pobocza, zza obrzeży jezior, osiedli,
ogrodów i działek rekreacyjnych. Śmieci są
„podrzucane” w te miejsca mimo wdrożenia
systemu segregacji odpadów i odbioru śmieci domowych.
Jako nauczyciel realizujący praktycznie
edukację ekologiczną staram się w różnorodny sposób kształtować świadomość i nawyki ekologiczne uczniów. Niestety w dobie
komercjalizacji życia jest to zadanie trudne i długofalowe, wymagające żmudnej pracy, pomysłowości oraz planowych i systematycznych działań. W tym celu opracowałam
autorski program edukacji ekologicznej, którego główną osią jest prowadzenie monitoringu ekologicznego gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem dzikich wysypisk odpadów
i miejsc zagrożonych oraz opracowanie zbiorczego raportu połączonego z dokumentalną
wystawą jakości środowiska. Na bazie tego
całorocznego projektu, prowadzone są zajęcia dydaktyczne, akcje sprzątania, warsztaty
segregacji, zajęcia terenowe na składowisku
i oczyszczalni ścieków, w lesie, nad jeziorem,
organizowane są konkursy wiedzy i plastyczne, zbiórki surowców wtórnych, prelekcje, sesje dla radnych, wycieczki do WPN, inscenizacje.
Opracowane zostały 3 raporty z monitoringu gminy (lata 2001 – 2003), które były
prezentowane przez uczniów władzom samorządowym i społeczności szkolnej podczas
gminnych Turniejów Ekologicznych, organizowanych w Dniu Ziemi oraz na specjalnych
sesjach dla radnych. Prezentacji raportów towarzyszy bogata dokumentalna wystawa zdjęć
pokazująca dzikie wysypiska, miejsca ekologicznie zagrożone i wymagające interwencji Cieszy fakt, że do prowadzenia monitoringu ekologicznego i opracowywania raportów
przystępują też inne szkoły.

2. DLACZEGO

METODA PROJEKTU?

Projekt służy do realizacji dużego przedsięwzięcia przedmiotowego lub międzyprzedmiotowego, wymaga zaplanowania i koordynowania prac, doboru grup na podstawie
zainteresowań, czasem włączenia rodziców
lub władz. Metoda ta jest twórcza, rozwija umiejętności planowania, organizowania
i prowadzenia prac, gromadzenia i weryfikowania materiałów oraz danych, wyrażania
poglądów, odpowiedzialności za efekty pracy własnej i grupowej, umiejętności publicz-

EKOLOGICZNY GMINY

METODA PROJEKTU
nej prezentacji. Ponadto projekt realizuje cele
wychowawcze, powodując wzrost aktywności
społecznej, poznawczej i emocjonalnej, uczy
kooperacji. Ze względu na swoje walory metoda ta jest idealna do prowadzenia długofalowych obserwacji, badań i działań ekologicznych, a przez to kształtowania świadomości
i wyrabiania nawyków. Efekty pracy tą metodą oraz wrażenia uczniów z jej realizacji powiedzą więcej o siebie.

3. UCZNIOWSKIE

WRAŻENIA
I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI
PROJEKTU „RAPORT EKOLOGICZNY
GMINY KÓRNIK”

Pragniemy podzielić się z państwem oraz
uczniami innych szkół wrażeniami, jakich
doświadczyliśmy podczas realizacji dużego projektu „Raport ekologiczny gminy Kórnik”, którego całościowy efekt można zobaczyć oglądając przygotowaną wystawę. Nikt
z nas nie spodziewał się, że wrześniowy dzień
Sprzątania Świata, a dokładniej jego małego
fragmentu – Zwierzyńca, stanie się dniem początkującym rok naszych wspólnych działań,
doświadczeń i spotkań, dotyczących stanu środowiska w naszej gminie. W czasie ogniska,
po wysprzątaniu fragmentu brzegu jeziora i lasu oraz zebraniu przyczepy śmieci, zmęczeni
ale zadowoleni z siebie, opowiadaliśmy o naszych znaleziskach, dużej ilości dzikich wysypisk śmieci, ściekach oraz ich wpływie na stan
jezior. Zastanawialiśmy się, co sami możemy
zrobić, aby ukazać ogrom tego zjawiska i problemu. Wówczas nasza pani – Agnieszka Półchłopek, zaproponowała nam podjęcie ważnego wyzwania, jakim było opracowanie raportu
ekologicznego o stanie środowiska w naszej
gminie, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich wysypisk odpadów i miejsc ekologicznie zagrożonych. Pani wyjaśniła na czym będzie polegała nasza praca, jak ją planować, jak
dzielić się obowiązkami i odpowiedzialnością
za jakość i wiarygodność informacji, jak należy się komunikować i rozwiązywać konflikty, wreszcie jak prezentować i oceniać swoją pracę.
Wracając z lasu byliśmy zafascynowani nowym zadaniem, byliśmy podzieleni na
grupy, umówieni na sobotnie penetrowanie terenu, wiedzieliśmy kto bierze aparat,
mapę i notatnik. Wiedzieliśmy również, że ze
wszystkimi sprawami i problemami, które nasuną nam się podczas pracy możemy zwracać
się do pani, która zresztą na bieżąco pytała nas
o postępy i przebieg tych prac.
W grupach naszym zadaniem było odszukanie w terenie, zmierzenie, opisanie, fotogra-

ficzne udokumentowanie miejsca ekologicznie
zagrożonego, np. dzikiego wysypiska, miejsca spustu ścieków lub emisji nieprzyjemnego
zapachu lub hałasu. Efekty naszych poszukiwań należało w sposób plastyczny przedstawić w formie plakatu, a miejsca odnalezione
dokładnie zaznaczyć na mapce terenu. Po pracach w terenie przyszła kolej na pracę w domu
i szkole, kolej na dyskusje, jak ułożyć zdjęcia,
jak je opisać, co narysować, jak ciekawie zaprezentować pracę. Na tym etapie pojawiło się
najwięcej konfliktów. Każdy mógł wyrazić
swoją opinię, ale na końcu należało doprowadzić do kompromisu albo wybrać tylko jedno
rozwiązanie. To były trudne, ale pouczające chwile. Część chętnych uczniów z różnych grup utworzyła 2 dodatkowe grupy. Jedna z nich zajęła się opracowaniem zbiorczego
raportu, na podstawie materiałów zebranych
przez 16 grup. Druga grupa redagowała list
otwarty do pana Burmistrza i członków Zarządu Miasta, połączony z apelem. Jego fragmenty pozwolę sobie tutaj zacytować: „Gmina
Kórnik to piękne i malownicze miejsce, poprzecinane rynnowymi jeziorami, porośnięte
lasami. W wielu miejscach jesteśmy świadkami naszej historii, patriotyzmu, kultury i tradycji. Posiadamy unikatowe na skalę światową „perły” w postaci zamku i biblioteki PAN,
wspaniałe arboretum ze zbiorem ponad 2500
gatunków drzew i krzewów. Bardzo zależy
nam, aby ta ziemia była nadal piękna i gościnna, czysta i zdrowa. (...) Pragniemy, aby
przedstawiony raport i plakaty były nie tylko
dokumentacją, ale również naszym głosem
i wkładem w poprawę jakości naszego otoczenia. Drodzy ojcowie miasta i gminy, w trosce
o stan naszego środowiska oraz urzeczywistnienie hasła, że nie odziedziczyliśmy Ziemi
od naszych przodków, ale pożyczyliśmy ją od
naszych dzieci, apelujemy o podjęcie działań
prowadzących do poprawy czystości środowiska w naszej gminie, aby chciało się w niej
przyjemnie i bezpiecznie żyć, pracować i wypoczywać.” Pod niniejszym apelem podpisało
się 60 uczniów i 14 nauczycieli.
Na początku grudnia całość była gotowa.
W ciągu tygodnia, w różnych klasach odbywały się prezentacje prac grupowych. Prezentujący bardzo się starali, aby praca zespołowa była wysoko oceniona, odpowiadali na
pytania pozostałych uczniów i pani, oceniali wkład pracy kolegów. Tak naprawdę najsurowsze oceny wystawialiśmy samym sobie,
nasza pani oceniała nas łagodniej. W końcu
nadszedł 14 grudnia i pierwsza wielka próba
prezentacji całego raportu. Przybyli na to spotkanie goście: pan burmistrz, przedstawiciel
(dokończenie na stronie 6)
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(dokończenie ze strony 5)

referatu oświaty i ochrony środowiska, policji
municypalnej, radni, dyrekcja szkoły. Denerwowaliśmy, jak zostanie odebrana nasza praca. Okazało się, że wszyscy byli pod wrażeniem zgromadzonej dokumentacji, włożonej
pracy i pasji. Otrzymaliśmy podziękowania,
dyplomy i upominki od pana burmistrza oraz
zapewnienie, że raport znajdzie swoje przełożenie w działaniach administracyjnych. Wydawało się, że nasza przygoda dobiegła końca,
a to był dopiero półmetek. Na lekcjach mówiliśmy o odpadach, ich podziale, recyklingu,
wpływie zanieczyszczeń na środowisko, wykonywaliśmy ciekawe doświadczenia, opracowywaliśmy rady na odpady. Wiosną pani
poprosiła o uaktualnienie danych z raportu,
sprawdzenie tych samych miejsc, uzupełnienie plakatów, rozbudowanie raportu o kilka
punktów m.in. o nasze propozycje dotyczące
rad na odpady. Tym razem poszło nam szybciej i bardziej zgodnie.
Kolejną formą prezentacji naszych prac
był Turniej Ekologiczny, na którym przedstawiono raporty i plakaty wykonane przez inne
szkoły. Efekty ich prac były dla nas zaskoczeniem, okazało się że nie tylko u nas walają się śmieci po lasach, poboczach, na obrzeżach osiedli, nie tylko u nas do wód docierają
ścieki. Obraz gminy jaki wszyscy uczestnicy
mogli zobaczyć był zawstydzający i smutny,
a dodatkowe wrażenie na wszystkich zrobiły
prezentacje raportów szkolnych. Nie mieliśmy
złudzeń, należy szybko wziąć się do wielkiego gminnego sprzątania, ale przede wszystkim
zmiany złych nawyków dotyczących środowi-

OPRACOWALI

UCZNIOWIE

RAPORT

W

OTWARTY)

szyscy zgadzamy się z tym, że współczesny człowiek, zaspokajając swoje potrzeby bytowe, konsumuje nadmiernie zasoby
przyrody, przez co przyczynia się do silnej degradacji środowiska naturalnego, zaburzenia
równowagi biologicznej i zmniejszenia bioróżnorodności. Obcując na co dzień z przyrodą,
część ludzi zachowuje się nie jak jej partnerzy i przyjaciele, ale bezwzględni właściciele,
zapominając, że od niej zależymy biologicznie
i gospodarczo. Skutki takiej postawy nie dają
długo na siebie czekać, zewsząd płyną doniesienia o globalnych zagrożeniach - wzroście
temperatury, powiększaniu dziury ozonowej,
smogach, zmianach klimatycznych. Wspólną
potrzebą ludzkości staje się więc pilna ochrona tych zasobów, które nam jeszcze pozosta-
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podczas VI Turnieju Ekologicznego gminy
Kórnik, organizowanego z okazji Dnia Ziemi.
4. EFEKTY PROJEKTU – ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
Praca metodą projektu, badanie i monitorowanie środowiska oraz opracowywanie raportów ekologicznych stało się praktyką akceptowaną przez uczniów i cenioną przez
władze samorządowe, które corocznie otrzymują pokaźny zastrzyk informacji, propozycji i pomysłów. Dzięki twórczej współpracy łatwo pozyskuje się środki na dodatkową
działalność, wyjazdy, pomoce dydaktyczne
i nagrody. Uczniowie, pracując z dużym zaangażowaniem i oddaniem, swój młodzieńczy entuzjazm przenoszą na rodzinne domy,
w których tematyka jakości środowiska i potrzeby segregacji odpadów pojawia się znacznie częściej niż dawniej. Cieszy również fakt,
że:
• maleje liczba dzikich wysypisk,
• rośnie liczba pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów, a istniejące nie są dewastowane,
• w szkole segreguje się odpady, prowadzi
zbiórkę makulatury, baterii i puszek,
• rośnie liczba domostw, w których segreguje
się odpady.
Mam nadzieję, że nauczyciele, którym zależy na kształceniu ludzi przyszłości, prezentujących proekologiczne postawy i nawyki,
skorzystają z pomysłu raportu ekologicznego
oraz samej metody.
Agnieszka Półchłopek

EKOLOGICZNY GMINY KÓRNIK
NR 2 W KÓRNIKU POD KIERUNKIEM PANI AGNIESZKI PÓŁCHŁOPEK

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU,
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
MIASTA ORAZ RADNI.
(LIST

ska. Za pracę otrzymaliśmy liczne podziękowania i upominki.
Ostatecznym jednak podsumowaniem projektu, w którym uczestniczyły już 4 szkoły
podstawowe, było spotkanie z kilkunastoma
radnymi, przedstawicielami Komisji i Referatu Ochrony Środowiska oraz nauczycielami, które odbyło się 5 maja w naszej szkole,
z okazji otwarcia wystawy „Raport ekologiczny gminy Kórnik”. Tu po raz kolejny prezentowaliśmy przygotowane plakaty, raporty
i propozycje poprawy czystości środowiska
w gminie. Podczas wystawy wywiązała się
dyskusja o problemach odpadów widzianych
z perspektywy dorosłych, urzędników i samorządowców. Wiemy teraz, że tym ludziom,
podobnie jak nam, zależy na tym, aby nasza
gmina była czysta, zdrowa, bezpieczna, aby
przyciągała inwestorów i turystów czystością
wód, lasów i ulic, kulturą i tradycją oraz proekologicznymi nawykami mieszkańców.
Uczestniczenie w tym rocznym projekcie było dla nas przygodą, która wiele nas nauczyła. Oprócz wiedzy, kształtowała w nas postawę przyjazną środowisku oraz umiejętności
przydatne w dalszej nauce i życiu. Dzięki
temu rozwinęliśmy umiejętności: planowania
i organizowania własnej pracy, podejmowania
decyzji w grupie odpowiedzialności za podjętą
i wykonaną pracę, wyrażania własnych opinii
i słuchania innych, rozwiązywania konfliktów
i dyskutowania, publicznej prezentacji prac
oraz samooceny.
Niniejsze opracowanie było prezentowane
przez uczniów razem z raportem i wystawą,

ły. Przyroda nie zna granic, dlatego granic
nie mogą znać działania na rzecz ekorozwoju
i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Edukacji, mogącej kształtować wspólną świadomość
i postawę ekologiczną, która umożliwi zrównoważony rozwój w zgodzie z prawami przyrody. W wielu krajach europejskich prowadzona tak edukacja przyniosła wymierne efekty
np. w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Holandii,
Belgii. My również wiele w tym względzie robimy, mamy dobre wzorce i pomoc, ale jesteśmy nadal na początku tej drogi.
ieszkamy w malowniczym miejscu Europy, poprzecinanym rynnowymi jeziorami, porośniętym lasami z bogatym runem
i naturalnie żyjącymi zwierzętami. W wielu miejscach jesteśmy dziedzicami wielowiekowej kultury, tradycji i historii. Mamy więc
co prezentować, co chronić i o co się starać,
zarówno dla siebie, jak i przyszłych pokoleń.
Pragniemy, aby naszym głosem i działaniem
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była zaprezentowana wystawa plakatów oraz
niniejszy raport, opracowany w ramach realizacji projektu monitoringu środowiska przyrodniczego, w którym staraliśmy się dokonać kolejnej oceny jakości naszego otoczenia.
Niestety, wśród wielu pięknych miejsc napotkaliśmy liczne, napawające wstydem - dzikie wysypiska, zaśmiecone lasy, rowy i pobocza dróg, ścieki i odpady trafiające do jezior,
rosnący hałas. Badaliśmy również wody naszych jezior oraz wody dopływające do nich ich stan jest bardzo zły.
ddając w tak szczególne ręce powyższe opracowanie, apelujemy o podjęcie
działań, które doprowadzą do poprawy stanu środowiska w naszej gminie, aby mogło
się w niej przyjemnie żyć, pracować i wypoczywać, w harmonii z naturą.
Z poważaniem
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2,
Dyrekcja i Nauczyciele

O

Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ
RAPORT
WSTĘP

Z PRZEPROWADZONEGO MONITORINGU EKOLOGICZNEGO
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY KÓRNIK
• badania jakości wód Jeziora Bnińskiego i Jeziora
TERMINARZ

Niniejsze opracowanie jest trzecim dokumentem przedstawiającym stan środowiska w południowo-zachodniej części gminy. Troska o najbliższe otoczenie – czystość lasów, osiedli i miejsc
rekreacji, jest dla nas ważna, podobnie jak jakość
naszych jezior oraz wód dopływających do nich,
zmniejszenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
Wiedzy o przyrodzie oraz szacunku do jej zasobów, uczymy się nie tylko na lekcjach, konkursach,
wycieczkach, ale również podczas udziału w Akcji
Sprzątania Świata, w trakcie prowadzenia monitoringu ekologicznego czy podczas segregacji odpadów domowych. W ramach tegorocznego monitoringu ekologicznego realizowaliśmy dwa duże
projekty dotyczące:
• inwentaryzacji dzikich składowisk odpadów
i miejsc ekologicznie zagrożonych,

ODNALEZIONE
Nr
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Miejscowość
– ulica
Bnin
ul. Cmentarna
Bnin
ul. Cmentarna
Bnin
Półwysep
Szyja
Bnin
ul. Biernacka
Bnin
ul. Biernacka
Bnin
ul. Błażejewska
Bnin
ul. Błażejewska
Bnin
ul. Sosnowa
Bnin
ul. Droga
Kalejska
Droga
Konarska

WYNIKI
PRÓBKA

A

C

W pracach uczestniczyła grupa 63 uczniów
z klas szóstych i piątych. Prace i zadania były podzielone na grupy. Część uczniów:
• poszukiwała w terenie, mierzyła, opisywała i fotografowała miejsca szczególnie zaśmiecone i zagrożone,
• opracowywała graficznie plakaty i przygotowywała wystawę,
• wykonywała badania próbek wody przy pomocy
zestawu do szybkich analiz wody – Aquanal,
• pracowała nad zbiorczym opracowaniem raportu
i jego prezentacją.
Pragniemy, aby nasza długoterminowa praca,
wystawa oraz niniejszy raport były odebrane jako
głos troski i dbałości o los przyrody, której wszyscy
przecież jesteśmy ważnym elementem.

Obrzeże cmentarza parafialnego (folie, plastikowe
i szklane znicze, sztuczne kwiaty)
W kierunku półwyspu, wielkość 5x1m (gruz, cegły po rozbiórce budynku)
Kilka wysypisk, wymiary 2x3m, 2x3m, 2x4m (doniczki,
papier, puszki, butelki plastikowe, znicze, szt. kwiaty)
Cmentarz niemiecki oraz dalsze tereny leśne (worki ze
śmieciami, stare meble, puszki, blachy)
Za cmentarzem niemieckim – podmokły, bagnisty teren
zasypywany śmieciami bytowymi.
Okolice Domu Dziecka od strony Jeziora Bnińskiego
(zdewastowane pomosty, pływające puszki, deski i butelki, siatka, żyłka, folie). Woda jeziora – gruba, szara warstwa piany.
Działki rekreacyjne 50 m od Jeziora Bnińskiego, wymiary 50m2 (wiadra, butelki, papier, opakowania plastikowe, szkło)
Rów i jego brzegi 25 m od ulicy (opakowania, tworzywa,
szkło, deski, folia aluminiowa)
Zaśmiecony rów z wodą o nieprzyjemnym zapachu oraz
małe, ale własne wysypisko odpadów domowych – 16 m
od ulicy
Przy tablicy „zakaz wyrzucania śmieci” wymiary 6,5x4,2m
(szkło, worki, opakowania, wiadra, plastik, odpady domowe)

BADANIA JAKOŚCI WÓD JEZIORA

MIEJSCE POBRANIA WODY

WYNIKI BADAŃ

Jezioro
Kórnickie

azotany NO3 – 0 mg/l
azotyny NO2 – 0,5 mg/l
fosforany PO4 – 0,5 mg/l
amoniak NH4 – 0,2 mg/l
pH = 7,5 prawie obojętne
twardość Ca – 17 (umiarkowanie twarda)
azotany NO3 – 0 mg/l
azotyny NO2 – 0,3 mg/l
fosforany PO4 – 0 mg/l
amoniak NH4 – 0,2 mg/l
pH = 4 kwaśne
twardość Ca – 11 (średnio
twarda)
azotany NO3 – 0 mg/l
azotyny NO2 – 0,5 mg/l
fosforany PO4 – 0,5 mg/l
amoniak NH4 – 0,2 mg/l
pH = 9 zasadowe
twardość Ca – 22 (twarda)

pobrano próbkę z okolicy masarni

pobrano próbkę
z okolicy ul. Jeziornej
Rzeczka dopływająca do
Jeziora
Kórnickiego
pobrano próbkę
przy restauracji
„Dunaj”

PRAC I BADAŃ

• Badania i obserwacje w terenie były prowadzone przez uczniów od października do grudnia
2002 r.
• Wybór zdjęć i materiałów, przygotowanie plakatów odbywało się w styczniu i lutym 2003 r.
• Badanie wód z jezior i ich dopływów odbywało się
w marcu i kwietniu 2003 r.
• Zbiorcze opracowanie raportu, podsumowanie i zakończenie projektu nastąpiło w kwietniu
2003 r.
• Prezentacja wyników raportu oraz plakatów i dokumentalnych zdjęć pokazujących efekty prac
odbyła się w kwietniu, podczas VI Turnieju Ekologicznego gminy Kórnik, oraz w maju, podczas
sesji ekologicznej dla władz samorządowych,
radnych oraz sołtysów gminy Kórnik.

MIEJSCA EKOLOGICZNIE ZAGROŻONE I DZIKIE WYSYPISKA ODPADÓW

Charakterystyka miejsca, wielkość, rodzaj odpadów

Jezioro
Kórnickie
B

Kórnickiego oraz wód dopływających do nich.

D

E

F

18

Droga
Czołowska
Droga na
Radzewo przy
drodze
śremskiej
Las przy
drodze śremskiej przed
Czmoniem
Bnin
Aleja Flensa
Bnin
Aleja Flensa

19

Biernatki

20

Biernatki
las

21

Bierntki

22

Biernatki

2326

Prusinowo

27

Błażejewko

11
12

1316
17

KÓRNICKIEGO I BNIŃSKIEGO
Rzeczka dopływająca do
Jeziora
Kórnickiego
pobrano próbkę
z rowu w okolicy Dębca, około 1,5 km od ujścia

2m od drogi, wymiary 2,5x1,7m (opakowania plastikowe,
puszki, papier, śmieci w workach)
W lesie 2 wysypiska, wymiary 6,5x4,2m oraz 4x3m (butelki szklane i plastikowe, papier, worki ze śmieciami)
Kilka oddalonych od siebie, po obu stronach drogi, małych wysypisk – 8x3m, 4x3m, 5x3m (plastikowe baniaki,
miski, guma, papier, worki śmieci, butelki, puszki, opakowania plastikowe)
Lasek 100m od drogi, wymiary 1,3x 1,3m (folie, strzykawki, opakowania po lekach, pampersy)
Lasek liczne miejsca (butelki plastikowe, worki, odpady domowe)
Za osiedlem stare wysypisko tzw. Glinka wymiary 12x3m
(odpady domowe, opakowania plastikowe i szklane, papier)
Mieszkańcy domków letniskowych wyrzucają swoje odpady prosto do lasu, wymiary 2x3m oraz 2x4m (opakowania szklane, plastikowe i papierowe, worki, puszki)
Lasek w kierunku Bożydaru i Dębca – wiele zaśmieconych miejsc (szkło, puszki, duże worki ze śmieciami,
opakowania, garnki)
Sterta worków śmieci na polanie, wymiary 5x4m
Droga 1 w lewo za Prusinowem – wzdłuż rowu liczne wysypiska (części samochodowe, elementy karoserii, tapicerki, opon, pręty)
Las od strony Jeziora Bnińskiego – ślady pseudoturystów
(odpady domowe w workach, plastik, papier, szkło, leżak)

ORAZ WÓD DOPŁYWAJĄCYCH DO NICH

azotany NO3 – 0 mg/l
azotyny NO2 – 0,3 mg/l
fosforany PO4 – 0 mg/l
amoniak NH4 – < 0,05 mg/l
pH = 8 lekko zasadowe
twardość Ca – 10 (średnio
twarda)

azotany NO3 – 0 mg/l
Jezioro Bnińskie azotyny NO2 – 0,5 mg/l
fosforany PO4 – 3 mg/l
pobrano próbkę amoniak NH4 – 3 mg/l
od strony
pH = 7,5 (prawie obojętna)
ul. Biernackiej twardość Ca – 11 (średnio
twarda)
azotany NO3 – 0 mg/l
Jezioro Bnińskie azotyny NO2 – 0,1 mg/l
fosforany PO4 – 0,5 mg/l
pobrano próbkę amoniak NH4 – 1mg/l
w okolicy
pH = 7,5 (prawie obojętna)
Prusinowa
twardość Ca – 11 (średnio
twarda)
WRZESIEŃ
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G

H

I

azotany NO3 – 0 mg/l
Jezioro Bnińskie azotyny NO2 – < 0,02 mg/l
fosforany PO4 – 0,5 mg/l
pobrano próbkę amoniak NH4 – 1 mg/l
w okolicy
pH = 8 (lekko zasadowy)
Prusinowa
twardość Ca – 12 (średnio
twarda)
azotany NO3 – 0 mg/l
Jezioro Bnińskie azotyny NO2 – < 0 02 mg/l
fosforany PO4 – 1,2 mg/l
pobrano próbkę amoniak NH4 – 0,2 mg/l
z okolicy cmen- pH = 8,5 (lekko zasadowy)
tarza
twardość Ca – 12 (średnio
twarda)
NO3 – 0 mg/l
Rów dopływa- azotany NO
– 0,3 mg/l
2
jący do Jeziora azotyny
fosforany PO4 – 0,5 mg/l
Bnińskiego
NH4 – < 0,05 mg/l
pobrano próbkę amoniak
pH = 9 (zasadowy)
w okolicy
Ca – 16 (umiarul. Świerkowej twardość
kowanie twarda)
(dokończenie na stronie 8)

7

PROJEKT – MODA CZY KONIECZNOŚĆ?
(dokończenie ze strony 7)
Rów dopływający do Jeziora
Bnińskiego
J
pobrano próbkę
w okolicy
ul. Śremskiej
w pobliżu Rynku

K

azotany NO3 – 0 mg/l
azotyny NO2 – < 0,02 mg/l
fosforany PO4 – 0,5 mg/l
amoniak NH4 – 1 mg/l
pH = 8 (lekko zasadowy)
twardość Ca – 12 (średnio
twarda)
azotany NO3 – 0 mg/l
Rzeka
azotyny NO2 – 0,3 mg/l
Rogoźnica
fosforany PO4 – 0 mg/l
łącząca Jezioro amoniak NH4 – 0,2 mg/l
Kórnickie
pH = 4 kwaśne
i Bnińskie
twardość Ca – 11 (średnio
twarda)

UWAGI

KOŃCOWE

1. Badania jakości powyższych wód zostały wykonane przez uczniów pod kontrolą nauczyciela, na przełomie marca i kwietnia (przed
okresem intensywnych upraw i ruchu turystycznego), przy pomocy zestawu testów do
szybkiej analizy wody Aquanal. Powyższy
zestaw został zakupiony w firmie ECOTONE z Sopotu, specjalizującej się w dystrybucji
sprzętu do analiz ekologicznych i badań przyrodniczych.
2. Badania warto powtórzyć w okresie jesiennym, po zakończeniu uprawy roślin i sezonu
rekreacyjnego, w celu porównania wyników
i wyciągnięcia dalszych wniosków.
3. Warto upowszechnić powyższy „Projekt badania jakości wód jezior i ich dopływów” wśród
innych szkół, aby zebrać wystarczająco duży
materiał badawczy i porównawczy.
4. Nasz projekt ma walory poznawcze, naukowobadawcze, praktyczne i wychowawcze, może
być realizowany we wszystkich typach szkół
gminy.
5. Poprawa stanu jakości wód naszych jezior powinna leżeć nie tylko w interesie gminy, ale
wszystkich jej mieszkańców.
WYNIKI

PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

1. Teren naszych poszukiwań obejmował południowo-zachodnią część gminy tj. Bnin, Błażejewo, Błażejewko, Prusinowo oraz ich okolice.
2. Efektem poszukiwań jest odnalezienie 27
miejsc, które w większości są „dzikimi wysypiskami” odpadów. Najczęściej miejsca te usytuowane są w lasach, na obrzeżach jezior,
osiedli i terenów rekreacyjnych, czasem na
skrajach pól i przystankach leśnych.
3. Wielkość znalezionych przez nas wysypisk
jest różna – od dużych o powierzchni około 50
m2, istniejących parę lat np. w Biernatkach, po
małe składające się z grup rozrzuconych worków z odpadami domowymi. Dominują małe.
4. Skład jakościowy wyrzucanych odpadów jest
bardzo różny. Przeważają odpady bytowe:
opakowania papierowe, plastikowe, szklane,
zniszczone sprzęty, złom, czasem pojawiał się
gruz po budowie bądź remoncie domu lub materiały izolacyjne.
5. Zauważyliśmy dużą, ale rozproszoną ilość odpadów wokół jezior Bnińskiego i Kórnickiego.
Są one pozostałością minionego sezonu letniego, śladami pseudoturystów i wędkarzy,
licznie odwiedzających te miejsca. Dominują wśród znajdowanych tam odpadów: butelki szklane i plastikowe, opakowania po żywności, folie, zwoje żyłki.
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6. Stan Jeziora Bnińskiego i Kórnickiego jest
zły. Są one otoczone szerokim pasem roślinności przybrzeżnej głównie trzcin, pałki wodnej i tataraku, co świadczy o ich żyzności, procesie zarastania i eutrofizacji. Potwierdzają to
również silne, letnie zakwity ich wód, wywołane nadmiernym rozmnażaniem się glonów –
głównie zielenic i sinic oraz zapach.

9. Osoby często zaśmiecające teren powinny odpracować swoją karę przy pielęgnacji zieleni
miejskiej i oczyszczaniu miasta.

7. Wody tych jezior zawierają następujące substancje, wykryte przez uczniów za pomocą testów do analiz wody – Aquanal:
• azotany i azotyny – prawdopodobnie pochodzenia rolniczego (nawozy z pól),
• fosforany – prawdopodobnie pochodzenia rolniczego (nawozy) i komunalnego (środki piorące, myjące detergenty),
• amoniak może pochodzić z silnych detergentów, wybielaczy nawozów amonowych lub innych źródeł.

11. Należy przyspieszyć kanalizowanie gminy, co
zmniejszy ilość ścieków dopływających do jezior oraz ułatwi proces ich samooczyszczania.
Warto pomyśleć o dodatkowym napowietrzaniu wody

8. Próbki wody pobrane z rowów zawierają te
same substancje w podobnych ilościach.
9. Miejscowe zakwaszenie wód poniżej pH = 4,5
powoduje ginięcie organizmów, usuwanie
wapnia oraz uruchamianie metali ciężkich,
które włączają się w obieg materii i kumulują
w tkankach roślin i zwierząt.

WNIOSKI

I PROPOZYCJE

Na podstawie naszych obserwacji, badań
oraz przedstawionej dokumentacji, nasunęły
nam się pewne wnioski i propozycje, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakość środowiska
w naszej gminie:
1. Proponujemy, aby odnalezione przez nas dzikie składowiska zostały uprzątnięte, a na ich
miejscu ustawiono tabliczki z napisem: „Jesteś
cząstką przyrody, nie zasypuj jej swoimi śmieciami, bo niebawem sam będziesz w nich żył”.
2. Należy zwiększyć liczbę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (tereny rekreacyjne i wiejskie), a z istniejących odpady odbierać systematycznie, częściej na osiedlach.
3. Więcej powinno być koszy na śmieci na terenach rekreacyjnych i ścieżkach spacerowych.
4. Kosze na odpady powinny znajdować się
przed każdym sklepem spożywczym.
5. Szkolna edukacja ekologiczna, wdrażanie
dzieci i młodzieży do segregowania odpadów
przynosi pozytywne efekty, ale to nie wystarczy, aby zmienić nawyki dzisiejszych dorosłych. W związku z tym proponujemy prowadzenie edukacji dorosłych (np. poprzez cykl
artykułów prasowych, spotkań z radnymi, sołtysami, nauczycielami) dzięki, której nie tylko
zapoznają się z ochroną wód i prowadzeniem
segregacji odpadów, ale przede wszystkim
uświadomią sobie jej konieczność.
6. Można by wprowadzić obowiązkową opłatę
dla mieszkańców gminy, związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Wówczas nikt nie musiałby podrzucać odpadów do
lasów, gdyż i tak za nie płaci.
7. Innym rozwiązaniem może być odbieranie
z posesji posegregowanych odpadów za darmo, a nie posegregowanych za wyższą cenę.
8. Za zaśmiecanie terenu należy karać mandatami oraz informacją w prasie lokalnej;
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10. Organizatorzy imprez środowiskowych i masowych powinni być zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku. W przeciwnym razie nie otrzymają zezwolenia na prowadzenie
kolejnych imprez na terenie gminy.

12. Ośrodki wczasowe, restauracje, bary, warsztaty samochodowe i myjnie powinny posiadać
sprawną instalację sanitarną, kanalizację lub
odpowiednie zbiorniki na ścieki.
13. Sprasowane osady z oczyszczalni powinny
posłużyć do rekultywacji i odnowy terenów zielonych w gminie, aby zieleń była naszą wizytówką.
14. W okresie wiosny nie obcinajmy tak strasznie gałęzi i konarów drzew, gdyż ich korony
to miejsca lęgów i żerowania ptaków, ich liście
produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla
i pyły, są ekranami ciszy.

PODSUMOWANIE
Gmina Kórnik prężnie rozwija się i rozbudowuje. Jej mądry rozwój jednak powinien być zrównoważony, przez wyjątkową dbałość każdego
z nas – władz i mieszkańców, o stan naturalnego
środowiska, dbałość o czystość naszych wód, lasów, gleb i powietrza, zarówno dziś, jak i w przyszłości:
• zauważamy, że gmina jest zainteresowana poprawą stanu jakości i czystości środowiska;
• rozbudowywana jest oczyszczalnia ścieków
i system kanalizacji, budowana jest kompostownia (warto pomyśleć o napowietrzaniu wód jezior, o ekofloksach napędzanych siłą wiatru –
patent AR w Poznaniu);
• rozwijany jest systemu segregacji odpadów – rośnie ilość miejsc, w których stoją pojemniki do
segregacji;
• pewna część mieszkańców miasta prowadzi regularnie segregację odpadów, gorzej jest na terenach wiejskich, rekreacyjnych i leśnych;
• niektóre „dzikie wysypiska” odnalezione przez
nas zostały zlikwidowane, na ich miejsce zwykle nie są wyrzucane nowe odpady, choć istnieją wyjątki (droga Konarska);
• ilość i wielkość odnalezionych przez nas dzikich
wysypisk jest mniejsza niż w roku ubiegłym;
• warto inwestować w edukację ekologiczną społeczności, gdyż jedynie świadoma zmiana przyzwyczajeń i postaw wobec środowiska może
przynieść oczekiwany efekt w postaci wysokiego poziomu kultury ekologicznej, takiej jaką posiadają mieszkańcy Wspólnoty Europejskiej.
Pragniemy, aby niniejsze opracowanie i prezentowane prace były odebrane jako głos troski
o środowisko i wspólną przyszłość.
Równocześnie dziękujemy Panu Burmistrzowi, Komisji i Wydziałowi Ochrony Środowiska
oraz Zarządowi Miasta za zainteresowanie naszymi pracami, ubiegłorocznym raportem oraz podjęte w związku z tym działania.

Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ

R

ozpoczynając jesienią 2002 r. pracę w tym
projekcie wszyscy mieliśmy świadomość,
że jeden z partnerów – Polska, 1 maja 2004 stanie się członkiem Unii Europejskiej. Natomiast
nikt nie miał jednej klarownej wizji, jak będzie
ta nowa, zjednoczona Europa wyglądać. Praca w tym projekcie bardzo dobrze obrazuje nasze myślenie o tym, co europejskie z perspektywy każdego kraju, każdego regionu, nawet
z poszczególnych miast. Punktem wyjścia najbliższa okolica – a więc moje miasto, mój region. Dalej myślenie zmierza w kierunku tych
wartości, które istotne są dla całego narodu,
aby na końcu skupić się na tym, co europejskie. W projekcie biorą udział instytucje pedagogiczne z czterech regionów, z czterech różnych państw:
• Niemcy – Hesja – Heski Instytut Pedagogiczny we Frankfurcie,
• Finlandia – Kouvola- Uniwersytet w Helsinkach,
• Włochy – Emilia Romania – Instytut Pedagogiczny w Bolonii,
• Polska – Wielkopolska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Głównymi celami działań grupy projektowej jest zachęcenie młodzieży do wzajemnej
współpracy, rozproszenie obaw dotyczących
integracji europejskiej, zachęcenie młodych
ludzi do zaangażowania społecznego, pogłębienie wiedzy o poszczególnych krajach partnerskich, umacnianie procesu tworzenia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej,
propagowanie szeroko pojętej wielojęzyczności oraz inicjowanie partnerstwa szkół. Efektem naszych działań ma być wypracowanie
modułów do kształcenia nauczycieli, którzy
na różnych przedmiotach, pracując z młodzieżą
w wieku od 12 – 19 lat, będą prowadzili zajęcia według wypracowanych przez naszą grupę
scenariuszy, posługując się rekomendowanymi
do tych zajęć metodami i strategiami pedagogicznymi. Innym efektem będzie wystawa objazdowa, obrazująca efekty działania zespołów
regionalnych i międzynarodowych.
o jest już zrobione? Projekt został podzielony na fazy. Pierwsza z nich dotyczyła
zbierania materiałów i analizy potrzeb w zakresie szeroko pojętej tematyki regionalnej i europejskiej. Każdy region przyglądał się temu, co
już ma, co dobrze funkcjonuje i projektował takie działania, które byłyby przydatne w kontekście tematyki projektu. Kolejne fazy polegały na rozwijaniu wspólnie przyjętych koncepcji
metodycznych i tworzeniu materiałów – najpierw regionalnych, np. scenariuszy zajęć, cykli lekcji itp. Następnie ten materiał poddawany był oglądowi międzynarodowemu. Np.
koleżanki z Finlandii wypróbowywały polskie
i włoskie materiały edukacyjne, my niemieckie
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i fińskie a Włosi polskie i niemieckie. W listopadzie 2003 roku został przedstawiony Komisji w Brukseli raport śródokresowy obrazujący
dotychczasową pracę, efekty międzynarodowej
współpracy, stan zaawansowania prac zbliżających uczestników tego przedsięwzięcia do produktu końcowego. W każdym regionie powstały
regionalne grupy rozpracowujące szczegółowo
zadania związane z problematyką tożsamości
regionalnej i narodowej. Powstała platforma
komunikacyjna, na razie wyłącznie dla uczestników projektu, na której zamieszczone są różne materiały grup regionalnych i zespołu międzynarodowego. Zaczyna funkcjonować strona
internetowa projektu z odsyłaczami do stron regionalnych, na których każdy zespół umieszcza informacje zarówno o samym projekcie,
jak i przykładowe materiały edukacyjne. Odbyły się trzy konferencje zespołu międzynarodowego: we Frankfurcie, w Poznaniu i w Kouvoli. Zorganizowane zostały także warsztaty
dla nauczycieli z krajów partnerskich. W lutym
2004 r. przyjechało do Poznania 18 nauczycieli, którzy przez pięć dni, wraz z polskimi kolegami, intensywnie pracowali i poznawali Wielkopolskę. Rezultatem dotychczasowej pracy
w ramach projektu IRENE jest wypracowanie
modułów edukacyjnych do kształcenia nauczycieli i zajęć interkulturowych. W ramach grup
regionalnych powstało mnóstwo interesujących scenariuszy zajęć i projektów edukacyjnych, które po przetłumaczeniu na j. niemiecki
lub angielski zostały wpisane w ustalony schemat „przykładu dobrej praktyki” i umieszczone
na platformie komunikacyjnej. Każda grupa regionalna sporządza bibliografię w swoim języku ojczystym i robi to, co uważa za ważne ze
względu na popularyzację w/w tematyki. Np.
grupa polska na początku skonstruowała ankietę do zbadania zainteresowania szkół w regionie tematyką regionalną i europejską. Ogłosiliśmy też dwuetapowy konkurs dla nauczycieli
na najlepszy scenariusz lekcji związanej z tematem projektu IRENE.
Wnioski z naszej pracy posłużą do wybrania najciekawszych i najbardziej uniwersalnych materiałów, które zainteresują nauczycieli
i uczniów zarówno we Włoszech, w Finlandii,
w Polsce i w Niemczech.
o przed nami? Przede wszystkim konieczne jest udoskonalenie już sprawdzonych w międzynarodowej grupie scenariuszy
zajęć poprzez uwzględnienie propozycji i uwag
zgłaszanych w procesie ewaluacji. We wrześniu w Heppenheim w Hesji odbędzie się międzynarodowy kurs Comeniusa dla nauczycieli
pod egidą naszego projektu. Zaproponowane
zostaną tam działania, które mogą pomóc nauczycielom w procesie tworzenia i umacniania
tożsamości regionalnej, narodowej i europej-
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skiej. Grupa międzynarodowa wypracowuje również koncepcję wystawy
objazdowej. Ostateczne
ustalenia zapadną na konferencji w Bolonii w grudniu br. W ramach działań regionalnych i międzynarodowych program
IRENE szeroko prezentowany będzie także na
Targach Edukacyjnych w Poznaniu. Wtedy pokażemy również szkoły, nauczycieli i uczniów,
którzy już od dłuższego czasu współpracują
z ODN w ramach prac projektowych.
zego uczy praca w międzynarodowych
grupach projektowych? Przede wszystkim tolerancji i zrozumienia dla różnych koncepcji, które w efekcie końcowym mogą
zmierzać do tego samego celu. Uczy też niewątpliwie sztuki dyskursu i kompromisu, które mog być twórcze i wcale nie muszą ograniczać niczyjej wolności. Nade wszystko jednak
ogromną zaletą współpracy międzynarodowej
jest poznawanie ludzi, krajów, innych obyczajów i sposobów rozwiązywania problemów.
Otwartość na inne niż nasze własne rozwiązania bardzo ułatwia kontakty z kolegami z zagranicy. Dzięki takim grupom projektowym
bardzo szybko łamie się stereotypy i uprzedzenia, które nawet w naszej – nauczycielskiej
profesji jednak są obecne. Miło mi, gdy słyszę
wyrazy uznania, za profesjonalnie przygotowane warsztaty, za dobre materiały, za punktualne rozliczenia finansowe. Dzięki takim uwagom Polak już nie musi kojarzyć się każdemu
cudzoziemcowi np. ze złodziejem samochodów
lub kimś generalnie niesolidnym i mało wiarygodnym. Ogromną zaletą projektów międzynarodowych jest też motywowanie uczestników do nauki języków obcych. Bez nich jak
bez ręki. Niestety, niewielu obcokrajowców
zna nasz język ojczysty i to my musimy gonić Zachód. Na początku wystarczy zwykła
sprawność w komunikowaniu się, ale im dalej w las... O tym wiedzą już ci, którzy potrafią radzić sobie w czasie konferencji bez tłumacza. Wiele instytucji edukacyjnych, widząc
ogromne potrzeby w tym zakresie, organizuje
dla pracowników kursy nauki języków obcych.
Znakomity to pomysł, bo w pracy projektowej
potrzeba specjalistów z zakresu różnych przedmiotów. I na koniec podkreślić trzeba, że niewątpliwą zaletą kontaktów międzynarodowych
jest nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni. Praca w ramach projektu to dużo wysiłku
i ogrom pracy, ale też możliwość odwiedzenia
innych krajów, poznanie ciekawych ludzi, zorganizowanie dodatkowych wymian młodzieży
i nauczycieli.
A zatem decyzja należy do każdego z nas.
Nie przegapmy swojej szansy!
Iwona Wysocka-Paech
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PROJEKT – MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

E

ECDL (ANG. EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)

uropejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden
teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę
w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Jest obiektywnym miernikiem
umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.
Wdrożeniem ECDL na terenie Polski zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne.

CELE ECDL
1. Podwyższenie poziomu umiejętności
użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
2. Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają
z komputera.
3. Umożliwienie lepszego wykorzystania
nakładów na technologię informatyczną.
4. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem
w celu zapewnienia wysokiej jakości jej
wyników.

JAKIE

SĄ KORZYŚCI Z ECDL?
ECDL jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i zostało włączone przez Radę Europy do pakietu inicjatyw
zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Powstało
z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla
poszukujących pracy, w każdym wieku – od
8 do 80 lat.
Umiejętności komputerowe mają coraz
większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

ECDL

W ŚWIECIE

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który w całej
Europie stał się niezbędnym elementem procesu edukacji informatycznej.
ECDL wdrażają towarzystwa informatyczne praktycznie wszystkich krajów Europy – w tym i Polskie Towarzystwo Infor-
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matyczne. Poza Europą (np. USA, Kanada,
Australia, Indie, Argentyna czy Bermudy)
certyfikat jest znany pod nazwą ICDL (ang.
International Computer Driving Licence).
Do końca 2003 roku certyfikat zaczęło
zdobywać ponad 3,5 mln. osób, w tym najwięcej w Wielkiej Brytanii: 850 tys. Przeprowadzone zostało ponad 12,5 mln. egzaminów (przypomnijmy: na certyfikat składa się
7 egzaminów). W 135 krajach (w tym 24 europejskich) działa ponad 20 tys. centrów egzaminacyjnych. Egzaminy-testy są przeprowadzane wg tych samych zasad i kryteriów
oceny w 32 językach świata. W roku 2004
oczekuje się, że ponad 1 mln osób zacznie
proces certyfikacyjny.
Polska ze swoimi 22 tys. osobami i 85
tys. egzaminami jest w grupie krajów o średnim zaawansowaniu we wdrożeniu certyfikatu ECDL.

ECDL W OŚRODKU
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W POZNANIU
ODN w Poznaniu proponuje Państwu 7
jednodniowych szkoleń przygotowujących
do egzaminów z poszczególnych modułów:
Moduł 1- Podstawy technik informatycznych
Cele: Moduł ten sprawdza znajomość kluczowych pojęć dotyczących użytkowania
komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie.
Moduł 2 - Użytkowanie komputerów
Cele: Celem tego modułu jest sprawdzenie
wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera.
Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
Cele: Moduł ten sprawdza umiejętność przetwarzania tekstu. Jest przeznaczony do
oceny umiejętności korzystania z edytora
tekstu w celu tworzenia dokumentów.
Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
Cele: Moduł ten sprawdza znajomość podstawowych pojęć arkusza kalkulacyjnego,
praktyczne doświadczenie w projektowaniu i stosowaniu arkusza oraz znajomość
jego podstawowych funkcji.
Moduł 5 - Bazy danych
Cele: Moduł ten sprawdza umiejętności
tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych
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oraz tworzenia prostych zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.
Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
Cele: Moduł ten sprawdza umiejętność używania narzędzi do tworzenia prezentacji i/
lub narzędzi do tworzenia prostej grafiki.
Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych
Cele: Moduł ten sprawdza znajomość pojęć sieciowych, umiejętność korzystania
z poczty elektronicznej i wiedzę o tym, co
jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.
Każde szkolenie kończy się egzaminem,
który odbywa się tydzień później. Można również przystąpić do samego egzaminu
z danego modułu bez uczestniczenia w szkoleniu. Zdający otrzymuje Kartę umiejętności
przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po
zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów, zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności
Komputerowych do Polskiego Biura ECDL,
gdzie będzie ona wymieniona na Europejski
Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Szkolenia i egzaminy są prowadzone w budynku ODN w Poznaniu. Szkolenie
trwa 5 godzin dydaktycznych i obejmuje:
• omówienie wymaganych na egzaminie zagadnień;
• rozwiązywanie przykładowych zadań;
• omówienie procedur egzaminacyjnych.
Szkolenie nie jest obowiązkowe, ma na
celu przygotowanie do egzaminu. Jeżeli Państwa wiedza i umiejętności z danego modułu są niewystarczające to można skorzystać
z oferty kursów komputerowych prowadzonych w ODN (Informator 2004/2005) lub
dodatkowo zamówić kurs z tematyki danego
modułu (dotyczy szczególnie tych obszarów,
które nie zostały objęte ofertą kursową w Informatorze). Szkolenia i egzaminy rozpoczynają się w momencie utworzenia grupy (10
zgłoszeń). Zgłoszenia prosimy przesyłać na
specjalnej karcie znajdującej się na stronie
www.odn.poznan.pl/ecdl. O harmonogramie
szkoleń i egzaminów uczestnicy grupy zostają indywidualnie powiadomieni (preferowana droga wymiany informacji to e-mail).
Więcej informacji:
www.odn.poznan.pl/ecdl
Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.
Tadeusz Nowik

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

PROGRAM

P

rogram ekozespołów, stworzony przez
międzynarodową inicjatywę ekologiczną
Global Action Plan for the Earth (GAP) –
Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi,
ma na celu zastosowanie wiedzy w praktyce
i przekazywanie mądrości życiowych. Stwarza dzieciom możliwość odkrywania i tworzenia własnego stylu życia i wartości, rozwijania zdolności i umiejętności. Program
ten sprzyja rozumieniu związków, jak styl życia, prowadzony w gospodarstwie domowym
i poza nim, wpływa na stan bliższego i dalszego środowiska.
Uczestnicy tworzą własną wizję warunków, w jakich chcą mieszkać i realizują te
marzenia. Do swoich działań angażują nie tylko kolegów szkolnych, ale także własne rodziny. Efektem podjętych prac jest zmiana
myślenia i działania. Dzięki doświadczeniom
zdobywanym podczas działania w ekozespołach są bardziej chętni do pracy w kolejnych
projektach.

ORGANIZATORZY
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EKOZESPOŁÓW W MOJEJ SZKOLE

elem projektu jest wprowadzenie trwałych, ekologicznie zrównoważonych nawyków w życiu codziennym. Program skupia
się na działaniach możliwych do przeprowadzenia w gospodarstwie domowym, wpływających na osiągnięcie kilku istotnych celów:
• zmniejszenie wytwarzania odpadów i marnotrawstwa surowców,
• niższe zużycie energii i wody,
• ekologiczne podróżowanie,
• zwiększenie udziału produktów rolnictwa
ekologicznego w zakupach żywności.
dresatami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz rodziny uczniów.
Uczestnicy projektu sami decydują jakie podejmują działania, angażując do nich wszystkich członków rodziny. Praca w kilkuosobowych zespołach pozwala na wymianę
doświadczeń, motywuje do działań i pozwala
na większe możliwości oddziaływania na otoczenie. Program realizowany może być przez
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PROJEKT „Z PYRKIEM

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu
Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
• Aleksandra Gołębiewska – dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
• Alicja Godyla – komisarz w Wydziale
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
• Ewa Ziętkiewicz – konsultant ds. edukacji elementarnej w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu, kierownik projektu
Działania nauczycieli będą wspierać doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz przeszkoleni w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
policjanci.
Wstępem do projektu będą konferencje „Z Pyrkiem bezpieczniej” zorganizowane 2.10.2004 r. i 23.10.2004 r. w Szkole Podstawowej nr 71 w Poznaniu.
W pierwszej części konferencji zostanie
przedstawiony:
• raport nt. przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem szkoły,
• program zapobiegania niedostosowań społecznych,

BEZPIECZNIEJ”

• policyjny program edukacyjny „Z Pyrkiem
bezpieczniej”
W drugiej części konferencji na zajęciach
warsztatowych przedstawimy metodę projektu i zastosowanie jej w pracy z dziećmi najmłodszymi.
Uczestników konferencji zaprosimy do
wzięcia udziału w projekcie „Z Pyrkiem
bezpieczniej”.
Projekt „Z Pyrkiem bezpieczniej” jest
propozycją dla tych nauczycieli, dla których
ważne jest bezpieczeństwo każdego dziecka. To bardzo często od nas dorosłych zależy czy dom rodzinny, miejsce zabaw, szkoła,
a także droga do nich są bezpieczne. Projekt
stwarza nauczycielowi okazję do podjęcia zaplanowanych przez siebie lub w zespole nauczycielskim różnorodnych zadań, sytuacji
edukacyjnych do pracy z dziećmi. Można
w środowisku lokalnym zaplanować współpracę w tym zakresie z innymi nauczycielami,
policją, rodzicami, księdzem, bibliotekarką,
pedagogiem szkolnym… przedstawicielami władz lokalnych. Projekt ma tę przewagę
nad akcyjnym dbaniem o bezpieczeństwo najmłodszych, iż jego realizację przewiduje się
na długi okres czasu. Daje to zatem większą
szansę powodzenia, czyli efektów jakie osiągniemy włączając do działania przez dłuższy czas wiele osób i systematycznie pracując
z dziećmi w sposób dla nich interesujący.

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
2004

jeden semestr, cały rok szkolny lub w ciągu
całego etapu kształcenia.
Program oferuje narzędzia edukacyjne do
pracy z uczniem:
• podręcznik Ekozespół. Młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia „Razem
chronimy Ziemię”,
• system pomiarów zużycia zasobów w gospodarstwie domowym.
Ostatecznym podsumowaniem przebiegu
projektu w szkole jest raport na temat efektu ekologicznego ekozespołów, który bierze
udział w konkursie „Program ekozespołów
w mojej szkole”.
Organizatorami projektu na terenie Wielkopolski są:
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
• Fundacja GAP Polska,
ul. Sokola 30, 05-807 Podkowa Leśna,
• Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93.
Gabriela Wojciechowska

CELE PROJEKTU
• Popularyzacja elementarza bezpieczeństwa
dla dzieci w wieku 6 i 7 lat „Z Pyrkiem
bezpieczniej” opracowanego w wyniku
współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji, Kuratorium Oświaty i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
(dokończenie na stronie 12)
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PROJEKT – MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

WIELKOPOLSKA
„Wolno nie być głębokim badaczem,
ale pod karą haniebnego wstydu
nie godzi się nie znać ziemi,
na której się mieszka”
Władysław Syrokomla
„Wielkopolska to MY – wczoraj, dziś
i jutro” – jest projektem edukacyjnym skierowanym do wszystkich, którzy interesują się
tym regionem i swą pasją historyczną, turystyczną, przyrodniczą chcą zarazić innych.
Zachęcamy do udziału ludzi, którzy chcą pracować dla wspólnego dobra, jakim jest „mała
ojczyzna”.
Kilkuletnie doświadczenie związane z realizacją ścieżek międzyprzedmiotowych,
w tym również edukacji regionalnej, utwierdza nas w przekonaniu, że nauka odbywająca się w tym trybie nie zawsze i nie wszędzie
jest satysfakcjonująca dla nauczycieli i interesująca dla uczniów. Pomysł pracy projektowej daje szansę na praktyczne działanie, które
może zmienić stereotypowe myślenie i pozostawi konkretny produkt. Chcemy, aby nie
były to ruchy pozorne, ale autentyczne, przydatne w danej społeczności przedsięwzięcia.
Wyjdźmy zatem z sal szkolnych i budynków
instytucji!
Skończmy z pięknymi, papierowymi hasłami!
Zróbmy coś dobrego dla siebie i dla Wielkopolski!

CELE

PROJEKTU:

• przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów do wykorzystania wiedzy o regionie
w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
• pogłębianie wśród nauczycieli wiedzy o regionie,
• kształcenie umiejętności organizowania zajęć interdyscyplinarnych,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
• wytworzenie w nauczycielach, uczniach
i rodzicach potrzeby wspólnego działania na
rzecz promowania własnego regionu,
(dokończenie ze strony 11)

• Zachęcenie nauczycieli do zaplanowania
długofalowego działania z dziećmi w postaci klasowego projektu edukacyjnego na
cały rok.
• Uświadomienie możliwości współdziałania
wielu ludzi na korzyść bezpieczeństwa najmłodszych poprzez „stworzenie frontu długofalowych działań” w projekcie szkolnym.
• Umożliwienie nauczycielom dzielenia się
swoimi doświadczeniami w postaci autorskich opracowań:
• projektu klasy,
• projektu klas pierwszych i „zerówek”,
• ciekawych scenariuszy zajęć z dziećmi...
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TO

MY –

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

• utworzenie Szkolnych Punktów Informacji
Regionalnej,
• stworzenie Centrum Edukacji Regionalnej.

ADRESACI

PROJEKTU:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Wielkopolski.

CZAS

TRWANIA PROJEKTU:

Od września 2004 r. do grudnia 2006 r.

HARMONOGRAM

DZIAŁAŃ:

09. 2004 – 10. 2004 – promocja projektu, pozyskiwanie sojuszników wspierających
projekt,
od 11. 2004 – kursy dla nauczycieli,
12. 2004 – 12. 2005 – projekty szkolne (minimalny czas trwania to 5 miesięcy),
02. 2005 – konferencja, w ramach Targów
Edukacyjnych, promująca projekt. Pierwsze przykłady dobrej praktyki,
06. 2005 – konferencja dla szkolnych koordynatorów projektu,
09. 2005 – 12. 2005 – podsumowanie projektu w szkołach, przygotowanie raportu
i przesłanie go do ODN,
02. 2006 – oficjalne podsumowanie projektu i prezentacja dokonań na Targach Edukacyjnych,
03. 2006 – 12. 2006 – wybór materiałów do
publikacji, raport końcowy przygotowany
przez organizatorów projektu.

PROPOZYCJE

DZIAŁAŃ W SZKOLE:

Możliwości działania jest bardzo dużo.
Form ich zrealizowania jeszcze więcej, np.
konkursy, prezentacje multimedialne, spektakle teatralne, impresje filmowe i teatralne,
różne formy plastyczne, muzyczne itp. Zależy
nam głównie na niebanalnym propagowaniu
wiedzy o naszym regionie. Chcemy, aby jednym z efektów pracy projektowej było stwo-

KTO

MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Zgłosić swój udział w projekcie może nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi sześcioletnimi i wychowawcy klas pierwszych,
a także nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny, bibliotekarz jako osoby wspierające działania nauczycieli.
W projekcie należy wykorzystać elementarz „Z Pyrkiem bezpieczniej” oraz teledysk. Ten elementarz został opracowany dla
dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat. Po opracowaniu następnej części elementarza, dla
dzieci klas drugich i trzecich, zaprosimy do
włączenia się w projekt nauczycieli z całego
etapu kształcenia zintegrowanego.
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
2004

rzenie Szkolnego Punktu Informacji Regionalnej dla dzielnicy, miejscowości, powiatu.
Zadaniem ODN będzie popularyzowanie
najciekawszych pomysłów i propozycji dydaktycznych. Zapraszamy do przesyłania, na
bieżąco, własnych przemyśleń dotyczących
realizacji projektów. Wszystkie interesujące
„podpowiedzi”, spostrzeżenia, materiały będziemy systematycznie publikować w tej części strony projektu.

KONIECZNE

DZIAŁANIA:

1. Nadesłanie zgłoszenia szkoły opatrzonego podpisem dyrektora i pieczęcią placówki na adres ODN. Wzór karty zgłoszenia na
stronie www.odn.poznan.pl lub w sekretariacie Ośrodka.
2. Przeszkolenie co najmniej dwóch nauczycieli na kursie „Wielkopolska to MY
– wczoraj, dziś, jutro” (6 godz.) organizowanym w ODN w Poznaniu. Najlepiej,
aby jeden reprezentował nauki przyrodnicze, a drugi humanistyczne. Wzór zgłoszenia na kurs w informatorze lub na stronie
internetowej ODN.
3. Opracowanie szkolnego projektu „Wielkopolska to MY – wczoraj, dziś, jutro” i długofalowego (minimum 5 miesięcy) planu
działań skierowanego do całej społeczność
szkolnej.
4. Realizacja zaplanowanych działań.
5. Opracowanie RAPORTU z realizacji
szkolnego projektu. Dokument przygotowują uczniowie pod kierunkiem nauczyciela.
6. Przesłanie zatwierdzonego przez dyrektora
placówki RAPORTU na adres organizatora w terminie do 15. 12. 2005 r.
Iwona Wysocka-Paech

CZAS

TRWANIA PROJEKTU

Zakładamy, że projekt będzie trwał od
października 2004 r. do maja 2005 r.
Na Targach Edukacyjnych organizowanych przez ODN zaprezentujemy pracę nauczycieli i placówek w projekcie „Z Pyrkiem
bezpieczniej”.
Przed zakończeniem roku szkolnego
2004/2005 na konferencji „Z Pyrkiem bezpieczniej” podsumujemy działania i zaprezentujemy dokonania placówek oraz wręczymy przyznane certyfikaty potwierdzające
udział w projekcie.
Ewa Ziętkiewicz

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

ABSENCJA

SZKOLNA

Minął pierwszy rok realizacji międzynarodowego projektu „Absencja szkolna” Opracowaliśmy w tym czasie ogólne dane
dotyczące tego zjawiska w Polsce na podstawie publikacji na ten temat. Danych dostarczonych nam przez instytucje, z którymi
nawiązaliśmy współpracę: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i na podstawie
informacji ze szkół, które zdecydowały się
na udział w projekcie. Za co im bardzo dziękujemy.
Są to szkoły z różnych etapów edukacyjnych.
SZKOŁA

NOWE

TRENDY W NAUCE O ŻYWIENIU

Celem spotkań jest aktualizowanie wiedzy
o żywieniu, żywności i wykorzystanie jej do
unowocześniania treści realizowanych na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych. Projekt realizowany będzie w dwóch częściach. Pierwszą
stanowić będą zajęcia w Ośrodku składające
się z wykładu, dyskusji i warsztatów mających
na celu analizę możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej. Druga część
realizowana będzie w macierzystych szkołach
uczestników i ukierunkowana na upowszechnienie wiedzy o racjonalnym żywieniu i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
wśród uczniów.
Proponowane tematy w roku szkolnym
2004/2005 to:

ADRES

Szkoła
Podstawowa nr 82

ul. Krakowska10
Poznań

WSPARCIE

Szkoła
Podstawowa nr 1

ul. Zamkowa 20
Swarzędz

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
w Osieku

ul. Szkolna 2
Osiek

Wsparcie na starcie to projekt wychodzący naprzeciw młodym nauczycielom rozpoczynającym swoja pracę w zawodzie nauczycielskim. W latach wdrażania reformy systemu
edukacji w Polsce, rzeczywistość nauczyciela zmienia się w tempie dotychczas niespotykanym. Wystarczy powiedzieć, że od czasu wdrożenia systemu awansu zawodowego
nauczycieli kilkakrotnie zmieniła się Ustawa
Karta Nauczyciela i jeden raz rozporządzenie
dotyczące uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Przed nami następna
zmiana rozporządzenia. To tylko zmiany tzw.
Zewnętrzne, a te dokonujące się w szkole…
Zmiana polskiej szkoły jawi się jako totalna – zmiany prawa, dokumentów i zapisów szkolnych, zmiany programów… Na to
wszystko nakłada się zmiana pokoleniowa
wśród uczniów, co oznacza, że młody nauczyciel niekoniecznie ma wspólny język z młodzieżą, choć różnica wieku nie jest stosunkowo duża.

Zespół szkół
Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy
Gimnazjum nr 20

ul. Główna 42
Poznań

Gimnazjum nr 1

ul. Wschowska 15
Wolsztyn

Gimnazjum nr 1

ul. D. Chłapowskiego 12A
Śrem

Gimnazjum nr 2

ul. Pocztowa 11
Gniezno

IV Liceum Ogólnokształ- ul Swojska 6
cące im. Komisji Eduka- Poznań
cji Narodowej
Zespół Szkół Ponadgim- ul. Cieszkowskienazjalnych nr 2
go 17
Gniezno
Zespół Szkół
Zawodowych nr 6
im J. Lelewela

ul. Działyńskich
Poznań

Zespół Szkół
Mechanicznych
im. Stanisława Chudoby

ul. KS. Jerzego
Popiełuszki
Śrem

Przed nami dwa lata intensywnej pracy,
która będzie koncentrowała się na opracowaniu propozycji doskonalenia nauczycieli.
Punkt ciężkości będzie skierowany na zajęcie się mechanizmami powstawania zjawiska
wagarów, a następnie ich sprawdzenie w pracy z wybranymi grupami nauczycieli.
Jadwiga Lewandowska

• 27. IX. 2004 r. prof. dr. hab. Jan Gawęcki
– Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie
• 29.XI.2004r. dr Danuta Olejnik – Nowe biologiczne i chemiczne zagrożenia dla zdrowia
związane z żywnością
• 28.II.2005r. prof. dr hab. Jan Jeszka - Aktualne zalecenia żywieniowe i dietetyczne
• 25.IV.2005r. prof. dr hab. Józef Korczak –
Nowe techniki i technologie w produkcji potraw
Konwersatoria odbędą się w sali 211 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
w godz. od 16.00 do 19.30.
Dodatkowe informacje:
ewa.superczynska@odn.poznan.pl
Ewa Superczyńska

NA STARCIE
Młody nauczyciel, wyposażony w wiedzę
merytoryczną staje przed uczniami i przegrywa na starcie ze względu na niewielkie umiejętności pedagogiczne. Bo co innego uczyć się
relacji panujących w grupie, a co innego ich
doświadczyć, kiedy jest tyle do opanowania
i to w krótkim czasie.
Start w zawodzie nauczyciela porównałabym do nauki jazdy. Najpierw uczymy się
teoretycznie przepisów i znaków drogowych,
wiemy jak wygląda samochód, co trzeba zrobić, aby go uruchomić i jechać, tylko… Trzeba
wielu godzin jazdy, aby jechać poprawnie opanowując technikę prowadzenia samochodu, jak
i zachowania bezpiecznego na ulicy.
Projekt ma na celu wsparcie młodych nauczycieli w tym, aby bezpiecznie poruszali się
w gąszczu przepisów oświatowych, bezpiecznie i skutecznie nauczali i wychowywali, ponosząc przy tym jak najmniejsze straty.
Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie
Maria Balsamka

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Opalenica – Szkoła Podstawowa nr 23
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
2004
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PROJEKT – MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

KANON – KAŻDY NAUCZYCIEL OBCE
KaNOn – projekt pozwalający nauczycielom różnych przedmiotów i wszystkich poziomów kształcenia nabycie nowych lub doskonalenia wcześniejszych umiejętności językowych
tak, aby:
• przygotowali się do uczestnictwa w indywidualnych wyjazdach studyjnych organizowanych w ramach różnych programów międzynarodowych,
• zwiększył się aktywny udział nauczycieli
w wymianie międzynarodowej szkół,
• zachęcić do korzystanie z oferty edukacyjnej
dla nauczycieli za granicą oraz oferty eduka-

cyjnej dla uczniów przygotowywanej przez
instytucje edukacyjne w krajach UE,
• przygotować nauczycieli do korzystania z informacji obcojęzycznej i ułatwić kontakt nauczycieli z krajami UE.
Projekt realizowany jest poprzez przygotowanie oferty kursowej dla nauczycieli na różnych poziomach znajomości języka, zapoznanie z możliwościami oferowanymi przez różne
programy międzynarodowe, wyjazdy do krajów Unii.
Część szkoleniowa projektu dotyczy języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego

OTWÓRZ
Przesłaniem projektu „Otwórz oczy” jest
generalnie założenie, aby uczniom na różnych
etapach edukacyjnych, zwrócić uwagę na:
• najwyższą wartość, jaką jest człowiek
• umiejętność współistnienia i współdziałania
z innymi
• możliwość skutecznej pomocy najsłabszym
i najbardziej potrzebującym, cierpiącym
• odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym
• poczucie solidarności i znaczenie bezinteresownej pomocy dla ludzi jej potrzebujących
• uwrażliwienie i akceptacja odmienności
(sprawnościowej: intelektualnej i fizycznej,
kulturowej, wyznaniowej, narodowościowej
itp.), postrzeganej często negatywnie jako
„inność-obcość”.
Aktywna akceptacja i budowanie wartościowych pod względem moralnym i społecznym więzi między ludźmi powinno rozpoczynać się już w szkole. Więzi te powinny opierać
się na szacunku dla osoby ludzkiej. Ale żeby
autentycznie szanować i akceptować innegoobcego – należy go poznać. Poznać, tzn. zdawać sobie m.in. sprawę z jego zalet i wad. Aktywna akceptacja to wdrożenie do praktyki
zrozumienia, że wszyscy jesteśmy równi, chociaż nie tacy sami. Różni, ale równi.
Akceptacja, to również umiejętność przełamywania stereotypów, które u nas związane
są m.in. z problematyką różnych odmian niepełnosprawności „sprawnych inaczej,” oraz innych narodowości: Cyganów, Żydów lub grup
etnicznych.

Genetyka to nauka, która ciągle przynosi nowe informacje. Celem projektu jest przybliżenie nauczycielom wiedzy trudnej, ciekawej i najbardziej aktualnej. Przedstawiane
tematy dotykać będą różnorodnej tematyki, ale związanej z zakresem obszarów realizowanych w szkole ponadgimnazjalnej. Po-
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i francuskiego. Zajęcia odbywają się w ustalonych terminach i prowadzone są przez bardzo
dobrze przygotowana kadrę lektorów.
Dla osób znających język rosyjski na poziomie zaawansownym kurs językowy będzie
w bieżącym roku realizowany jako przygotowujący do uzyskania certyfikatu.
Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Superczyńska
tel. 858 47 35
ewa.superczynska@odn.poznan.pl

OCZY!

Tak istotne jest, aby zrozumieć i zaakceptować, a i najważniejsze – umieć skutecznie
wspomóc i pomóc.
Stąd właśnie pomysł projektu, w ramach
którego wiele osób oraz instytucji może wspólnie uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka i wypracować skuteczne metody pomocy.
A potrzebujących jest wokół nas dużo - samotnych, cierpiących, opuszczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Adresatem, do którego pośrednio, poprzez
nauczycieli, chcemy dotrzeć są uczniowie, ponieważ:
• w zależności od wieku – bardzo uważnie obserwują swoje środowisko i zastanawiają się
nad kwestią wartości kierujących życiem.
Kształtują swoją osobowość w trakcie procesu edukacyjnego, są otwarci na różne idee,
punkty widzenia i wartości ogólnoludzkie,
• komplikują się warunki społeczne i w związku z tym coraz więcej osób będzie oczekiwało pomocy,
• fala uchodźców przybywających do Polski
zwiększa się (ostatnio liczne grupy Czeczenów) i młodzi ludzie powinni być przygotowani na to nowe zjawisko społeczne.
Uczniowie, zwłaszcza szkół średnich, należą do młodego pokolenia, które już wkrótce
będzie tworzyć generację nauczycieli, polityków, ludzi nauki i kultury, mających wpływ na
tworzenie nowej rzeczywistości. Podstawowe
znaczenie ma w tej sytuacji wolontariat i jego
organizacja w placówkach oświatowych. Pozwala on włączyć się w życie społeczne i nieść

GENETYKA

ZNA JĘZYKI

pomoc potrzebującym. Daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności społecznych, np. pracy w grupie, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności itp.
W projekcie przewiduje się organizację grup wolontariackich w szkołach i współdziałanie z instytucjami, które będą wspierać
wszelkie inicjatywy służące potrzebującym.
Wolontariusze to ogromna siła z altruistyczną motywacją:
Otwórz oczy!
Na Ciebie też ktoś czeka!
To nie moja ani Twoja zasługa, że widzisz, słyszysz, czy chodzisz. Jesteś
cząstką określonej grupy społecznej, narodu. Obok Ciebie jest często…
„inny” lub „obcy”. A jako „taki” stanowi zagrożenie dla grupy, w której
funkcjonujesz, a także spotyka się z podejściem nierzadko nacechowanym pogardą dla swojej odmienności.
Ale przecież „inny” ma takie same
prawa jak każdy. A ile ma zalet, które
znajduje się przy bliższym poznaniu!
Ty mu pomożesz! Wiesz, że ludzie
mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia.
Wolontariusze!
Dając – otrzymujecie, a więc:
Otwórz oczy – rozłóż ręce, by nazbierać jak najwięcej!
Ewa Wawrzyniak

NAUKĄ PRZYSZŁOŚCI

przez nauczycieli pobudzamy zainteresowania
uczniów osiągnięciami nauki i jej zastosowaniem w praktyce
Adresatem projektu są nauczyciele biologii szkół ponadgimnazjalnych, a także wszyscy
spragnieni wiedzy z tej dziedziny. Nauczyciel
uczestniczący w zajęciach, oprócz wiedzy me-
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rytorycznej, otrzyma wskazówki jak wykorzystać informacje o najnowszych osiągnięciach
genetyki w pracy z uczniem, dobrać właściwą
metodę realizacji lekcji do treści i zastosować
odpowiednie środki dydaktyczne oraz wskazać
uczniom źródła najnowszych informacji.
Gabriela Wojciechowska

GIEŁDA POMYSŁÓW

TYDZIEŃ

PROJEKTOWY

CZYLI JAK WYPEŁNIĆ CZAS OD RADY KLASYFIKACYJNEJ DO ROZDANIA ŚWIADECTW
kres roku szkolnego między klasyfika- nad którym będą pracować, dzielą między
aka organizacja ostatniego tygocją, a zakończeniem roku szkolnego, to siebie zadania, opracowują harmonogram
dnia w szkole sprawdziła się w 100%.
jeden z trudniejszych w życiu szkoły. Pro- prac, sporządzają spis niezbędnych pomocy Uczniowie z radością przychodzą do szkogram już zrealizowany, oceny wystawione (a i rekwizytów. Nad realizacją projektu pracu- ły, pracują z entuzjazmem, robią to, co ich
zatem motywacja niektórych uczniów znacz- ją w zespołach klasowych trzy pełne dni od interesuje, co sami zaplanowali. Praca metonie osłabiona), a na dodatek za oknami wspa- poniedziałku do środy, by w czwartek na fo- dą projektu daje szansę wszystkim uczniom.
niała, już prawie letnia pogoda. Oczywiście rum szkoły zaprezentować efekty swoich Każdy może ujawnić swoje mocne strony,
my, nauczyciele mielibyśmy jeszcze dużo działań. Muszę przyznać, że z roku na rok wydobyć na światło dzienne ukryte talenpomysłów na „naukowe” wykorzystanie prezentacje przygotowywane są coraz le- ty. Niejednokrotnie nauczyciele zaskakiwatego czasu – można przecież rozwiązywać piej – obserwujemy coraz większą swobodę ni są pomysłowością uczniów i ich nieujawciekawe zadania, krzyżówki, bawić się w za- w zachowaniu uczniów oraz pomysłowość nionymi dotąd umiejętnościami. Uważam,
bawy tematyczne itp. Uczniom jednak nadal w przygotowaniu pokazu. Dzień prezentacji że sprawdzona u nas metoda pracy projekkojarzy się to z nauką i nie zawsze z entuzja- efektów pracy poszczególnych klas jest naj- towej godna jest polecenia innym szkołom.
zmem podchodzą do takiego rozwiązania.
bardziej oczekiwanym dniem i to wcale nie Taka forma aktywności uczniów uczy orgadlatego, że jest to przedostatni dzień poby- nizacji pracy, planowania własnych działań,
naszej szkole od sześciu lat ten włatu w szkole. Wszyscy ciekawi są jak do te- odpowiedzialności za realizację podjętych
śnie czas poświęcamy na oddanie inimatu projektu podeszli koledzy z innych zobowiązań, uczy wyszukiwania informacjatywy w ręce uczniów. Pozwalamy im, pod
klas, czym oryginalnym zaskoczą publicz- cji z różnych źródeł, dyscypliny pracy, roznaszą oczywiście dyskretną kontrolą, samoność. My, nauczyciele z zainteresowaniem wija umiejętność pracy zespołowej, oswaja
dzielnie zmagać się z postawionym przed
przyglądamy się występom naszych uczniów uczniów z publicznymi wystąpieniami. Jednimi problemem. Ostatni tydzień w szkole
(tylko wychowawcy wiedzą, co przygotowali nym słowem rozwija naszych podopiecznych
pracujemy metodą projektu edukacyjneich podopieczni) i gromkimi brawami nagra- wszechstronnie.
go. Już wcześniej na godzinie do dyspozy(dokończenie na stronie 16)
dzamy ich wysiłek.
cji wychowawcy uczniowie poznają temat,
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MIĘDZYNARODOWE

PROJEKTY EDUKACYJNE
A EDUKACJA JĘZYKOWA W XXIV LO W POZNANIU
Nauczyciele uczący języków obcych
wiedzą doskonale, jak dużą rolę w procesie
nauczania może odegrać wymiana uczniów.
Daje ona możliwość bezpośredniego kontaktu z językiem obcym i zobaczenia kraju
danego obszaru językowego. Mimo, iż wymiana zakłada mieszkanie w domach korespondentów, zorganizowanie jej jest jednak przedsięwzięciem kosztownym, na które
wielu rodziców nie stać.
Nowe możliwości zrodziły się wraz
z programami pomocowymi Unii Europejskiej, przede wszystkim zaś, jeśli chodzi
o szkoły średnie, programami edukacyjnymi Sokrates Comenius. Projekty Comeniusa rozwijające partnerską współpracę szkół
można realizować w trzech formach, w zależności od tego, na jaki rodzaj współpracy się decydujemy. Program zmierzający
do zorganizowania wymiany to Językowy
projekt Comeniusa. Wymaga on znalezienia
partnera w kraju Unii Europejskiej, napisania wraz z nim wspólnego programu działań
na cały rok szkolny, wypełnienia formularza
aplikacyjnego i złożenia go do 1 marca roku
poprzedzającego realizację w Agencji Narodowej Sokratesa.
Takiego partnera udało mi się znaleźć
w Liceum Kerichen w Breście (Bretania,
Francja). Pani Francoise Fagot, ucząca tam
języka angielskiego, podjęła się wraz ze mną
trudu ułożenia projektu. Niestety, nie udało
nam się doprowadzić do wizyty przygotowawczej, toteż do wszelkich uzgodnień dochodziło wyłącznie drogą e-mailową. Projektowi naszemu nadałyśmy tytuł „Zbliżenie
porównawcze naszych dwóch regionów:
Bretania – Wielkopolska”. Integralną część
projektu stanowił oczywiście opracowany do
niego budżet.
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Po kilku miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy wiadomość, że projekt został zaakceptowany i że na jego realizację szkoła
otrzyma pełną wyliczoną przez nas kwotę
czyli ponad 9000 euro.
Do realizacji projektu włączyli się nauczyciele XXIV LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu: Katarzyna
Buziak (j. polski), Ewa Kamińska (j. angielski), Irmina Walczak (geografia), Alicja
Wróblewska (historia), Bartosz Trojanowski
(historia), Magdalena Koszyk i Tomasz Mierzejewski (wf) oraz dyrektor szkoły Jolanta
Zielińska-Wachowiak.
Mimo, iż punktem kulminacyjnym projektu są wizyty – najpierw Francuzów u nas,
następnie nasza we Francji – młodzież i nauczyciele podejmują różne działania przez
cały rok szkolny. W tych dniach dostajemy już listy prezentacyjne uczniów francuskich, które zainicjują wymianę korespondencji. Ponadto odbyły się już dwa zebrania,
na których ustalono grupy robocze uczniów
zajmujących się pod opieką pedagogów różnymi zadaniami. Jest to m. in.: zbieranie materiałów i tworzenie Albumu Wielkopolski
i Poznania (materiały dotyczą geografii, historii, zabytków i obiektów współczesnych),
tworzenie Galerii Postaci (wybitni Polacy,
wybitni Wielkopolanie), organizowanie Dnia
Polskiego (prezentacje regionów Polski, program folklorystyczny, degustacja kuchni regionalnej).
Już wkrótce będziemy gościć przez 2 tygodnie uczniów francuskich. Francuzi w ramach projektu mają obecnie krótki kurs
języka polskiego, który pomoże im w lepszych kontaktach z rodzinami polskimi. Nasi
uczniowie, biorący udział w projekcie, uczą
się języka francuskiego. W trakcie wizyty przewidujemy poza
wspomnianym
Dniem Polskim
także Dzień Sportu, zwiedzanie Poznania (planujemy
wizytę w siedzibach władz miasta), wycieczkę:
Kórnik,
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lin, Koszuty, wycieczkę Szlakiem Piastowskim z włączeniem zwiedzania Torunia oraz
udział w innych imprezach zaproponowanych przez naszą młodzież.
Zadaniem uczniów będzie nauczyć „swojego” Francuza wybranego utworu z poezji
polskiej, który wspólnie przetłumaczą później na język francuski. Odbędzie się również konkurs recytatorski i opracowana zostanie „Antologia poezji polskiej”. Podobne
przedsięwzięcie planowane jest także we
Francji, gdzie polscy uczniowie recytować
będą utwory francuskie i razem z uczniami
z Bretanii opracują „Antologię poezji francuskiej”.
Nasz wyjazd do Brestu planowany jest
w marcu. Po powrocie uczniowie opracują,
na podstawie zebranych materiałów, foldery
z podróży. Podsumowaniem projektu będzie
prezentacja tzw. „produktów końcowych”.
Będą to właśnie foldery z podróży, antologie
poetyckie, galerie postaci oraz dokumentacja
fotograficzna.
Elżbieta Jackowska
(dokończenie ze strony 15)

Dla zainteresowanych podaję przykładowe tematy dotychczas realizowanych projektów:
• Gimnazjum moich marzeń - klasy szóste
• Szkoła, w której chciałbym się uczyć – klasy czwarte i piąte
• Kto mógłby zostać patronem naszej szkoły?
• Jak interesująco spędzić rodzinny weekend
w Swarzędzu?
• Regiony w Polsce, które warto poznać –
klasy losowały różne regiony, aby uniknąć
powtórzeń.
• Poznajemy Słowiński Park Narodowy –
opracowanie trasy wycieczki
• Przygotowujemy projekt Miasteczka Ruchu
Drogowego – wykonanie makiety i planu

C

o jest bardzo ważne, nigdy nie wyrzucamy przygotowanych przez uczniów makiet, plansz, map i eksponatów. Wzbogacają
one bazę pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego i innych.
Danuta Czosnowska

GIEŁDA POMYSŁÓW

P

PROJEKT „RABAN”

W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

opularyzacja problematyki ekologicznej
oraz kształtowanie postaw proekologicznych to naczelne hasło Polityki Ekologicznej
Państwa. Ocenia się, że efekty edukacji społeczeństwa widoczne będą po kilkunastu latach.
Edukacja ekologiczna powinna:
• kształtować relacje między człowiekiem
i przyrodą
• pobudzać zachowania, postawy proekologiczne i zaangażowanie w sprawy środowiska
• obrazować zależności człowieka od środowiska
• uczyć odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez człowieka w środowisku
• uświadamiać współzależności między ekonomią a ekologią.
Jak widać edukacja ekologiczna powinna
kształtować cechy osobowościowe, przekonania, poglądy i zasady postępowania.
Szkoła ponadgimnazjalna to etap życia,
kiedy młody człowiek krystalizuje swoje plany
na przyszłość. Młodzi ludzie lękają się o swoją
przyszłość, o swoje życie w zniszczonym środowisku.. W naszej szkole została przeprowadzona ankieta socjologiczna metodą audytoryjną, w której zdecydowana większość
zaznaczyła, że chce żyć w czystym powietrzu
i dostrzega zagrożenia, ale „dbałość o środowisko naturalne, czasem kosztem własnej wygody” zadeklarowało zaledwie 6,5% ankietowanych. Nastolatki buntują się też przeciwko
skostniałemu światu dorosłych, obawiają się
nudy na zajęciach szkolnych.
Co należy zrobić, aby ścieżka ekologiczna realizowała zasadnicze cele podstawy programowej, a jednocześnie była interesująca
dla nauczyciela, a tym samych atrakcyjna dla
uczniów?
Ścieżka może być realizowana w różnych
wariantach organizacyjnych. Zwykle treści
ekologiczne realizowane są na różnych przedmiotach. Dotyczy to głównie treści związanych
z problemami globalnymi, europejskimi czy
ogólnopolskimi. W naszej szkole poświęcamy
dwa dni w roku (soboty) na realizację zagadnień różnych ścieżek edukacyjnych, np.
w ramach ścieżki ekologicznej co roku
klasy pierwsze mają zajęcia poświęcone
Parkom Krajobrazowym Wielkopolski.
Realizacją edukacji kieruje nauczyciel
– koordynator. Koordynator uzgadnia
tematy (np. pisze program), proponuje,
planuje i przeprowadza spotkania, akcje, programy.
Program edukacji ekologicznej powinien stwarzać warunki, aby uczeń zależnie od temperamentu mógł rozwijać
swoją aktywność włączając się w różne dzia-

łania ekologiczne, np. porządkowanie terenu
wokół szkoły lub innych obiektów, opieka nad
zwierzętami lub pomnikami przyrody, pielęgnacja zieleni wokół szkoły, obserwacje i eksperymenty polegające na wykorzystaniu wiedzy w terenie, określanie cech środowiska (np.
skażenia) na podstawie bioindykatorów, popularyzacja postaw proekologicznych w środowisku. Wielkie znaczenie ma nacisk na stronę
praktyczną i obalanie stereotypów myślenia.
Najlepszym sposobem przygotowania młodego człowieka do tego, aby krytycznie oceniał kierunki rozwoju współczesnej cywilizacji, świadomie kształtował swoje zachowania
konsumenckie, aktywnie uczestniczył w rozwiązywaniu problemów środowiskowych jest
uczestnictwo w lokalnych akcjach, projektach,
najlepiej w miejscu zamieszkania. Przez udział
w takich działaniach postawy proekologiczne
kształtują się wraz z rozbudzaniem wrażliwości na problemy najbliższego środowiska. Pracując we wspólnym przedsięwzięciu realizuje
samokształcenie i działania zespołowe, prezentuje swoje poglądy i rezultaty pracy.
Wynika z tego, że optymalnym sposobem
realizacji edukacji ekologicznej są przedsięwzięcia interdyscyplinarne i związane ze środowiskiem lokalnym.
Przykładem takich działań może być
udział w akcji proponowanej przez poznański
ODN „Raban! Recykling, a nie bałagan! Czym
jest Raban - to propozycja dla tych wszystkich, którym leży na sercu wspólne dobro czyste środowisko! Akcja Raban! Recykling, a nie
bałagan! ma pomóc szkołom, nauczycielom,
uczniom, rodzicom w zrozumieniu konieczności i w praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła ich powstawania. Wszystko na
temat Rabanu można przeczytać na stronach
internetowych ODN.
Co zrobiono w naszej szkole? Zgłosiliśmy
udział szkoły i wybranego nauczyciela w akcji. Nauczyciel przeszedł 8-godzinny kurs do-

tyczący RABANU przeprowadzony w ODN.
Powołano komitet organizacyjny składający
się z uczniów i nauczycieli. Zaplanowano zadania na najbliższe miesiące. W lutym staraliśmy się rozreklamować akcję – uczniowie klas
pierwszych wykonali plakaty i postery o tematyce związanej z odpadami, np. historią odpadów, segregacją, kompostowaniem. Wystawa plakatów prezentowana była na Targach
Edukacyjnych, a następnie całej społeczności
szkolnej (m.in. podczas dni otwartych). Obecnie część plakatów prezentowana jest w ODN
(parawany na I i II piętrze). W marcu przeprowadziliśmy ankietę (zamieszczona jest na stronie internetowej Rabanu), która pozwoli nam
ocenić stan świadomości i wiedzę uczniów, ich
rodziców i pracowników szkoły na temat odpadów i ich przetwarzania. Planujemy podobną ankietę na koniec roku, co pozwoli nam
ocenić czy udało nam się pozytywnie wpłynąć
na stan świadomości i postawy społeczności
szkolnej. Otrzymaliśmy specjalne worki od firmy RETHMANN i zaczynamy segregację odpadów na terenie szkoły.
Mamy nadzieję, że uda się nam upowszechniać recykling odpadów w gospodarstwach domowych, ograniczając konsumpcyjny model życia. Trzeba podjąć te działania, nie
zrażając się tym, że potrwa to kilka, może kilkanaście lat. Ważne jest, aby wierzyć w celowość i skuteczność tych działań.

Hanna Skrzypczak
Literatura:
1. Przybylski T. Machowska B. Kurzyło H. (redakcja)
„Edukacja ekologiczna w programie wychowawczym szkoły” – tom I i II – materiały z konferencji
– Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa
„Salamandra” Myślibórz 2002
2. Sobczyk W. „ Edukacja ekologiczna i prozdrowotna”
WGAP Kraków 2001
3. Trząski L. „Edukacja ekologiczna” VIDEOGRAF II
Katowice 2003

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
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urystyka rowerowa stanowi od kilku lat
w naszym kraju popularną formą spędzania wolnego czasu. Trudno się temu dziwić –
rower jest środkiem lokomocji tanim i wygodnym, a poruszanie się nim nie wymaga
dużej sprawności fizycznej. O ile grono osób
korzystających z jednośladów w celach rekreacyjnych jest już niemałe, a korzystanie z niektórych podmiejskich szlaków rowerowych
jest w pogodne dni niekiedy wręcz uciążliwe z uwagi na dużą liczbę użytkowników,
to wciąż niewiele osób decyduje się dojeżdżać na co dzień rowerami do szkoły lub do
pracy. Podczas gdy, np. w miastach niemieckich przed niemal każdą szkołą średnią ujrzeć
można w czasie zajęć dziesiątki zaparkowanych rowerów. W Polsce widok taki budziłby
niemałe zdziwienie.
Nie ulega wątpliwości, że na wciąż niewielką popularność rowerów w ruchu miejskim decydujący wpływ ma brak odpowiedniej infrastruktury, przede wszystkim dróg
rowerowych. Mimo iż w Poznaniu z każdym
rokiem przybywa ścieżek dla jednośladów (w
połowie 2004 r. ich łączna długość wynosiła ok. 45 km), potrzeby w tym zakresie wciąż
są znaczne.
Czterdziści pięć kilometrów dróg rowerowych może wydawać się niemało. W praktyce jednak trasy te nie tworzą spójnej sieci
zapewniającej bezpieczną komunikację między poszczególnymi częściami miasta. Wiele z nich położonych jest w parkach lub na
peryferiach i służy głównie rekreacji. Brak
dróg rowerowych i innych udogodnień dla
rowerzystów, takich jak ulice o ruchu uspokojonym (z ograniczeniem prędkości do 30
km/h), czy też pasy pod prąd na ulicach jednokierunkowych szczególnie dokuczliwy jest
w centrum miasta oraz w okolicznych dzielnicach o intensywnej zabudowie mieszkaniowej (Jeżyce, Łazarz, Wilda). Z kolei tam,
gdzie ścieżki rowerowe zostały już zbudowane, korzystanie z nich wiąże się często ze
sporymi niedogodnościami na skutek różnego typu błędów w projektach, takich jak
nieodpowiednia nawierzchnia, zbyt wysokie
krawężniki i zbędne utrudnienia na skrzyżowaniach w postaci niestosowanych na Zachodzie na taką skalę jak w Poznaniu sygnalizatorów z przyciskami.
Infrastruktura drogowa - nie uwzględniająca w dostatecznym stopniu potrzeb ruchu
rowerowego - wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jednak nie wydaje się, by stanowiła
ona jedyną przyczynę niewielkiej popularności rowerów w codziennych podróżach. Zauważyć należy, że w wielu wypadkach dzięki
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odpowiedniemu zaplanowaniu trasy uniknąć
można jazdy ruchliwymi ulicami. Często zamiast głównymi arteriami dotrzeć można do
wybranego celu podróży przez osiedla i parki,
korzystając z bocznych ulic lub mało uczęszczanych chodników.
A zatem – zachowania komunikacyjne
wielu mieszkańców wynikają w dużej mierze
z siły przyzwyczajenia. Bywa, iż osobie poruszającej się daną trasą samochodem lub autobusem trudno uwierzyć, iż ten sam dystans
w porównywalnym czasie pokonać można na
rowerze. Oznacza to, iż popularyzacja komunikacji rowerowej wymaga z jednej strony
budowy bezpiecznych ścieżek i innych udogodnień, a z drugiej strony – odpowiednich
działań informacyjno-promocyjnych.
Tempo rozbudowy przyjaznej dla rowerów infrastruktury zależy obecnie w dużej
mierze nie tylko od przeznaczanych na ten
cel środków, ale od dobrej woli zarządców
dróg. Często realizacja udogodnień dla rowerzystów nastąpić może przy okazji inwestycji drogowych. Niekiedy usprawnienie ruchu rowerowego danej trasy wymaga jedynie
np. obniżenia krawężników i adaptacji szerokich chodników lub wymalowania pasów dla
jednośladów na jezdni. Zakrojone na większą
skalę inwestycje rowerowe mogą natomiast
być realizowane przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.
Równolegle z rozwojem sieci dróg rowerowych prowadzona powinna być działalność informacyjno-promocyjna. Ważna
rola w tym zakresie przypada szkołom. Coraz większą wagę przywiązuje się do popularyzacji wśród najmłodszych uczestników ruchu bezpiecznych zachowań na drodze, czego
wyrazem jest m.in. współpraca wielu placówek oświatowych ze strażą miejską i policją,
a także tworzenie tzw. miasteczek ruchu rowerowego. Obecnie w Poznaniu istnieje około 10 tego typu obiektów (m. in. na Sołaczu
między ulicami Drzymały i Wielkopolską, na
Cytadeli przy rosarium, nad Wartą przy Moście Królowej Jadwigi oraz przy Arenie).
Nie ulega jednak wątpliwości, że rola
szkół w zakresie promocji komunikacji rowerowej nie musi ograniczać się do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego.
Ciekawym pomysłem może być, np. organizacja klasowego lub szkolnego rajdu rowerowego. Wycieczka taka, w zależności od trasy,
stanowić może znakomitą lekcję biologii, historii lub geografii.
Warto też zadbać o stworzenie w każdej
szkole ponadpodstawowej bezpiecznego par-
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kingu rowerowego. Wzorcowy parking powinien być zadaszony i dozorowany, a umieszczone na nim stojaki umożliwiać powinny
przypięcie nie tylko przedniego koła, ale też
ramy roweru. Stworzenie możliwości bezpiecznego zaparkowania rowerów na czas zajęć z pewnością zachęciłoby wielu uczniów
do korzystania z jednośladów.
Projektując parking rowerowy lub planując inne działania promujące ruch rowerowy
warto zasięgnąć rady lub nawiązać współpracę z lokalnymi organizacjami rowerowymi.
Organizacje takie działają już w wielu miastach, przy czym najważniejsze z nich zrzeszone są w ogólnopolskiej sieci „Miasta dla
rowerów”.
Lokalne inicjatywy rowerowe, mimo iż
nie zawsze doceniane przez władze samorządowe, mają już na swym koncie sporo sukcesów. Najlepszym przykładem jest Gdańsk,
w którym dzięki społecznemu zaangażowaniu
udało się doprowadzić do realizacji szeroko
zakrojonego trzyletniego rowerowego projektu inwestycyjno-promocyjnego z budżetem
opiewającym na kwotę 2,5 mln USD. Również w Poznaniu dzięki naciskom działającej
od 1993 r. Sekcji Rowerzystów Miejskich powstało w ostatnich latach szereg udogodnień
dla rowerzystów.
Rozwój komunikacji rowerowej jest źródłem korzyści nie tylko dla samych użytkowników jednośladów w postaci poprawy samopoczucia i stanu zdrowia, ale też za sprawą
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i odciążenia układu komunikacyjnego ma istotny
wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców. Z tych względów w Europie Zachodniej już dawno doceniono zalety rowerów.
Jeśli władzom publicznym nie zabraknie dobrej woli, by skorzystać, najlepiej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z najlepszych wzorców, sprawdzonych w innych
państwach, a w promocję ruchu rowerowego
włączać się będą kolejne podmioty, być może
za kilka lub kilkanaście lat widok kilkudziesięciu rowerów zaparkowanych przed szkołą
nie będzie należał w Polsce do rzadkości.
Ryszard Rakower
O rowerach w Internecie:
www.rowery.org.pl – strona ogólnopolskiej kampanii
„Miasta dla rowerów”; zawiera szereg porad przydatnych każdemu rowerzyście (np. odnośnie oświetlenia) oraz odsyła do stron lokalnych organizacji rowerowych.
www.srm.eco.pl – strona Sekcji Rowerzystów Miejskich; znaleźć można na niej rowerowe aktualności z Poznania oraz informacje o działalności stowarzyszenia.

WARTO WIEDZIEĆ

ZANIM
I. WSTĘP
Kształcenie ustawiczne jest obowiązkiem
wszystkich czynnych zawodowo nauczycieli, a sam nauczyciel ponosi osobistą odpowiedzialność za korzystanie z oferowanych mu
form kształcenia ustawicznego. Tworzenie
warunków do kształcenia ustawicznego należy do zadań dyrektorów szkół i placówek oraz
organów prowadzących te instytucje.
Przez tworzenie warunków do kształcenia
ustawicznego nauczycieli rozumie się:
• zapewnienie nauczycielowi wsparcia w postaci zorganizowania doradztwa metodycznego,
• zorganizowanie w zależności od indywidualnych potrzeb (po zdiagnozowaniu) różnorodnych form doskonalenia (kursy doskonalące),
• zapewnienie możliwości dokształcania się
(kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe),
• uruchamianie przez uczelnie wyższe nowych kierunków kształcenia nauczycieli
odpowiadających programowym zmianom
w polskiej oświacie.
Zadania związane z organizacją dokształcania i kształcenia nauczycieli adresowane
są do wyższych uczelni i kolegiów nauczycielskich. Obowiązek organizacji doradztwa
metodycznego oraz doskonalenia merytorycznego nauczycieli spoczywa na organach
prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
czyli jednostkach samorządów terytorialnych
wszystkich szczebli.

II. DORADZTWO

METODYCZNE
W ŚWIETLE PRAWA

Organizacja doradztwa przedmiotowo–
metodycznego w świetle obowiązujących
przepisów jest zadaniem samorządów terytorialnych, które prowadzą placówki oświatowe. Stanowi o tym Ustawa o Systemie
Oświaty i wynikające z niej rozporządzenia:
1. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia,
przekształcania i likwidowania oraz zasad
działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli…
2. w sprawie finansowania, rozporządzenie
wykonawcze do art.70a Karty Nauczyciela.
Zmiany przepisów wprowadzane w ostatnich latach, wcale nie przyczyniły się do
wzmocnienia pozycji nauczyciela doradcy,
spowodowały również zniknięcie sieci doradztwa z terenu wielu gmin, a nawet i powiatów województwa.

ZAPLANUJESZ DOSKONALENIE…

Tymczasem nie ulega wątpliwości, że jednostki samorządowe, które zatrudniają doradców mają znacznie mniej problemów
związanych z prowadzeniem szkół, a nauczyciele w tych gminach czują się pewniej w sytuacjach wprowadzania w życie trudnych
zmian. Doradca nie pełni bowiem funkcji
nadzoru pedagogicznego, staje się natomiast
opiekunem merytorycznym i metodycznym.
Potrafi wskazać popełniane błędy, rozwinąć
umiejętności potrzebne w pracy, wprowadzić na drogę rozwoju zawodowego. Ważne
jest także, że doradca jest najbliższą w sensie
usytuowania osobą, do której zawsze można
zwrócić się o pomoc.

III. KONCEPCJA

ORGANIZACJI
DORADZTWA.

Zmiany programowe i organizacyjne
w szkołach wymagają od nauczyciela nowej
wiedzy i umiejętności, a więc podejmowania
działań na rzecz własnego rozwoju. Poprzez
planowy, dostosowany do potrzeb placówki
rozwój nauczyciela uzyska się lepszą jakość
i skuteczność pracy szkoły a zatem uczeń zyska jak najlepsze warunki do rozwoju.
Doradztwo metodyczne rozumiane jako
bezpośrednie wspieranie nauczyciela w jego działaniach i decyzjach podejmowanych
w związku z planowaniem, organizowaniem
i badaniem efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów
dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności metodycznych oraz inspirowaniu do podejmowania działań innowacyjnych przyczynia się do
polepszenia jakości kształcenia w szkołach.
Doradztwem metodycznym winni być objęci nauczyciele pracujący na wszystkich etapach edukacyjnych: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele kształcenia zintegrowanego,
nauczyciele klas IV-VI, nauczyciele gimnazjum z uwzględnieniem podziału na przedmioty, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
z uwzględnieniem podziału na typy szkół
i nauczane przedmioty: licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze
szkoły zawodowe, szkoły policealne, gdzie
oprócz przedmiotów ogólnokształcących
w zależności od profilu kształcenia, występują przedmioty ogólnozawodowe i zawodowe
w całej gamie specjalności. Obecnie kształcenie zawodowe może odbywać się w 195 zawodach. Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą w 76 zawodach. Dla 22 zawodów okres
nauczania jest dwuletni, a dla 54 –trzyletni.
Czteroletnie technika oferują absolwentom
gimnazjów kształcenie w 76 zawodach. Trzyletnie technika uzupełniające po ZSZ kształWRZESIEŃ
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cą w 45 zawodach. W szkołach policealnych
można wybierać spośród 149 zawodów w tym
111 w grupie techników i 38 robotników.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
nie są najczęściej objęci doradztwem metodycznym a właśnie w dziedzinie kształcenia
zawodowego następują i będą następować
najpoważniejsze zmiany. Uzasadniony wydaje się podział na grupy przedmiotów zawodowych, których nauczyciele winni być objęci
doradztwem: przedmioty ekonomiczno-administracyjne, elektroniczne, elektrotechniczne, mechatroniczne, mechaniczne, rolniczospożywcze, leśnictwo i technologia drewna,
chemiczne badanie środowiska, kształtowanie
środowiska, transportowo-spedycyjne, usługowo-gospodarcze, socjalne, zarządzanie informacją, kreowanie ubiorów. Zasadą zorganizowania optymalnej sieci doradztwa
w województwie wielkopolskim winno być
dostosowanie liczby doradców metodycznych
do rzeczywistych potrzeb nauczycieli wszystkich specjalności.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
że maksymalna liczba nauczycieli przypadająca na jednego nauczyciela doradcę to około
100 osób. Wtedy można uzyskać najwyższą
efektywność w wykonywaniu zadań. Doradca
metodyczny realizuje zadania poprzez: prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, udzielanie indywidualnych konsultacji, oraz organizowanie takich
form doskonalenia, które wynikają z lokalnego zapotrzebowania nauczycieli lub wynikają z priorytetów w tym zakresie uznanych przez nadzór pedagogiczny i organy
prowadzące szkoły. Taka liczba nauczycieli sprzyja także budowaniu właściwych relacji osobowych między doradcą a nauczycielem. Przyjęcie przez lokalne samorządy,
wspólnej dla całego województwa koncepcji
doradztwa opartej na wyliczeniu rzeczywistych potrzeb wynikających z liczby nauczycieli poszczególnych przedmiotów i przyjęcie
proponowanego wskaźnika 100 nauczycieli
przypadających na jednego doradcę, pozwoliłoby w sposób optymalny objąć doradztwem
wszystkie grupy nauczycieli, a także przyczyniłoby się do najefektywniejszego wykorzystania środków finansowych oświatowej
subwencji ogólnej, przeznaczonych na doskonalenie i doradztwo, którymi dysponują
samorządy lokalne. Idea zorganizowania Powiatowych Ośrodków Doradztwa usytuowanych przy filiach Publicznych Bibliotek
Pedagogicznych spełniałaby wymóg optymalizacji tworzonej sieci.
Aleksandra Gołębiewska
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