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„Podjęliście się wielkiego zadania
przekazywania wiedzy i wychowania
powierzonych wam dzieci i młodzieży.(...) Młodzi was potrzebują. Oni
poszukują wzorców, które byłyby dla
nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych
pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od
was przykładu życia. Trzeba, abyście
byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami
w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich
przyszłe życie.”
Jan Paweł II – Łowicz 1999

MŁODZI
NAS POTRZEBUJĄ
Maria Balsamska

T

emat tego wydania z pozoru wydaje się być prosty i nieskomplikowany.
Bo przecież nauczyciel ma uczyć i taka jest
jego powinność. Tak jest postrzegany w społeczeństwie. Jednak zgłębiając temat, zaczyna się nam zarysowywać wiele płaszczyzn
działania nauczyciela, zauważamy coraz
więcej ról, które pełni. NAUCZYCIEL –
kim jest? co wie? co umie? i co robi? Z tymi
pytaniami wiążą się role jakie pełni nauczyciel w swojej pracy (posługiwaniu dzieciom
i młodzieży). Jeśli pracę nauczyciela ujmiemy jako służbę uczniowi, rodzinie, społeczeństwu, to najpierw musimy poszukać odpowiedzi na pytanie KIM JEST nauczyciel,
a dopiero później JAKIE SĄ JEGO ROLE
I KOMPETENCJE.

uczycielka występowała „po godzinach”
w jakimś „moralnie niepewnym” przedsięwzięciu. Oczywiście, jak w takich programach bywa, opinie widzów były podzielone, a zaproszeni goście po jednej lub drugiej
stronie. Pani Nauczycielka nie mogła zrozumieć starszej stażem i wiekiem Pani Pedagog, która usiłowała wytłumaczyć, że nasza OSOBOWOŚĆ i to KIM JESTEŚMY
ma ogromny wpływ na wychowanie młodego pokolenia. To - jacy jesteśmy, czym żyjemy, „przenosimy” na naszych uczniów. Nie
znam końca programu, ale zapewne nikt nikogo nie przekonał. Ja jednak uparcie będę
twierdzić, że nauczycielem się JEST… a nie
tylko BYWA.

Ż

yjąc w świecie nieustannych przemian,
zaniku jasnej hierarchii wartości i upadku wszelkich wzorców osobowych, bardzo
trudno być nauczycielem. W świecie, na który zostaliśmy szeroko otwarci po 1989 roku
i wstępując do Unii Europejskiej - nie ma
wartości absolutnych, zatarta została różnica między dobrem a złem, pomiędzy prawdą a fałszem. Nauczyciel zaś zawsze reprezentuje pewien system aksjologiczny, pewną
hierarchię wartości. Zdaniem K. Szewczyka
wychowanie człowieka mądrego jest wartością bezwzględną i obiektywną etyki nauczycielskiej.

A

jak wygląda problem od kuchni? Nie od
dziś wiadomo, że
re-

krutacja na studia pedagogiczne ma postać
selekcji negatywnej. Jak zauważa Justyna Stecko - „najzdolniejsi wybierają kierunki studiów bardziej „rynkowe”, kierując
się pragmatyzmem. Nic bowiem nie wskazuje na to, że zawód nauczyciela w najbliższym czasie będzie wiązał się z satysfakcją
zawodową, materialną, albo w wersji jeszcze bardziej pesymistycznej w ogóle z pracą w zawodzie. Dodatkowo zawód ten staje
się coraz bardziej trudny. Nauczyciele muszą
przezwyciężać z roku na rok coraz większe
trudności wychowawcze. Wielu traci resztki autorytetu wśród uczniów. Często jest to
efektem ich własnego zachowania, ale też
zasługą mediów, które poszukując i wyłuskując sensacje (...) rzucają cień na wszystkich
związanych z tym zawodem.”

N

iewątpliwie jest w tym stwierdzeniu
dużo prawdy. Ale to niecała prawda
o polskiej szkole. Pomimo widocznej, często słabej kondycji i mizerii, trzeba mocno
wyakcentować, że jest wielu nauczycieli,
którzy dobrze wypełniają rolę wychowawcy
i przewodnika młodego pokolenia. Wprowadzenie stopni awansu zawodowego spowodowało ożywienie w szeregach nauczycieli. Uczciwie trzeba przyznać, że nie zawsze
pozytywne. Jednak podane reguły awansu
zawodowego dają młodym nauczycielom
wstępującym do zawodu czytelną perspektywę. Nauczyciel stażysta rozpoczynając swoją pierwszą pracę w szkole, staje na drodze
do bycia nauczycielem. Z radością zauważam, że coraz większa grupa młodych nauczycieli świadomie wybiera swój zawód.
Jak wszystkim rozpoczynającym pracę towarzyszą stażystom obawy i emocje. Po
(dokończenie na stronie 4)

N

iedawno, może miesiąc temu oglądałam fragment programu TV (talk show)
z udziałem publiczności. Pani Nauczycielka (około 30 lat) twierdziła uparcie, że nauczycielem jest w szkole, a to co robi poza
nią, jak żyje, to jest „jej prywatna sprawa”.
Rzecz miała się bodajże o to, że Pani Na-

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Tarnowo Podgórne – Gimnazjum
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NA ROK

Od 1947 roku był nauczycielem w Miejskim Gimnazjum Handlowym i Technikum Ekonomicznym w Poznaniu. W 1965 roku został powołany na stanowisko
kierownika Sekcji Gospodarki Ekonomicznej Przedsiębiorstw w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Poznaniu. Od 1973 w nowoutworzonym Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu podjął
obowiązki wykładowcy i kierownika Zakładu Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Wychowania Technicznego. Mimo zmian organizacyjnych w instytucji funkcję tę pełnił do dnia odejścia na emeryturę w
1989 roku. Przez cały okres pracy zawodowej zajmował
się problematyką kształcenia zawodowego nauczycieli ze
szczególnym uwzględnieniem nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych. W ścisłej współpracy z IKN w Warszawie organizował ogólnopolskie konferencje dla metodyków, a następnie doradców metodycznych przedmiotów
ekonomicznych. Był też organizatorem i wykładowcą na
kursach kwalifikacyjnych pedagogicznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego liczne publikacje weszły do kanonu opracowań metodycznych nauczycieli
ekonomistów. Łączył głęboką wiedzę z umiejętnościami
praktycznymi, dbał o wysoki poziom prowadzonych badań i ich przydatność w dalszej pracy nauczycielskiej.
Odszedł człowiek, u którego w pracy zawodowej takt
i kultura osobista łączyły się z wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi oraz głębokim zaangażowaniem na
rzecz dobra nauczycieli i uczniów szkół zawodowych.

„UCZYĆ LEPIEJ”
SZKOLNY 2005/2006

TEMATÓW

Temat
Europejski rok
edukacji obywatelskiej
Bezpieczna szkoła
W trosce
o skuteczność

Redaktor wydania
Danuta Bober
Ewa Ziętkiewicz
Jagoda Lewandowska
Aleksandra Gołębiewska

Nowator – kto to taki?

Gabriela Wojciechowska
Stefania Misiarek

Szkoła dla zdrowia

Janusz Pituła

WARTO

PRZECZYTAĆ

Szkutnik Zdzisław: Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
Bardzo dobrze, że publikacja ta dostępna była już w maju, kiedy można
było zweryfikować swoje dotychczasowe dokonania związane z pisaniem pracy dyplomowej. Jakkolwiek w tytule ta
właśnie kategoria jest wymieniona, to
zgodnie z zamierzeniem autora, odnosi
się ona zarówno do prac licencjackich,
magisterskich, a także powstających na
studiach podyplomowych.
Skrypt powstał w zasadzie jako
pomoc dla studentów Wyższej Szkoły
Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Jest jednak przydatny dla wszystkich, ze

Termin
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

względu na swój praktyczny charakter,
w intencji autora „informacyjno-użytkowy, a wręcz poradnikowy”.
Wyjaśnia istotę i konstrukcję pracy dyplomowej, procedury organizowania warsztatu pracy, szukania i korzystania z literatury, redagowania pracy; ze
szczególnym uwzględnieniem przypisów i zasad ich budowania.
W ostatnich latach wydano szereg
publikacji zawierających wskazówki na
temat metodycznego pisania prac dyplomowych, ta jednak w sposób najbardziej
przyjazny dla bombardowanego informacjami studenta pozwala na skuteczną
organizację warsztatu pisarskiego, gwarantującego w efekcie dobrą pracę dyplomową. Warto z niej skorzystać!
opr. Ewa Wawrzyniak
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BEZPIECZNA
PROJEKT

SZKOŁA

WCIĄŻ W AKCJI!

W kwietniu br. odbyły się w Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu dwa
spotkania w ramach projektu edukacyjnego
BEZPIECZNA SZKOŁA. Oba cieszyły się
dużym zainteresowaniem nauczycieli i pedagogów szkół.
Podczas wykładu na temat: „Nauczyciel sytuacja prawna związana z wykonywaniem
zawodu, uczeń - prawa i odpowiedzialność
prawna” Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu, dr Piotr Górecki przedstawił szczegółowo konsekwencje prawne ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pokazał
obecnym, w których momentach i w jaki
sposób powinna włączyć się szkoła. Okazało się, że w wielu wymagających interwencji przypadkach szkoła nie zgłasza sprawy
do sądu.
W trakcie spotkania okazało się również,
że większość nauczycieli nie jest świadoma
swoich praw wynikających z Kodeksów Karnego i Cywilnego - rezygnują z nich w imię
fałszywego przekonania, że sami muszą sobie ze wszystkim radzić.

NA

Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja poświęcona trybowi działania sądów
i możliwości wykonania wydawanych orzeczeń. Nauczyciele przytaczali znane sobie
przypadki opieszałości prawa wobec nieletnich sprawców.
Tydzień później aspirant Krzysztof Kluczyński i komisarz Alicja Godyla, pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pokazali prezentację
komputerową dotyczącą statystyki przestępczości wśród nieletnich w Wielkopolsce.
Przedstawili również założenia i działania
Policji w ramach realizacji Wielkopolskiego
Programu „Bezpieczna szkoła”. Pokazali, co
robi Policja na poziomie szkoły podstawowej
(projekt „Z Pyrkiem bezpieczniej”), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przekazali informację o działaniach inspektorów i wydziałów do spraw nieletnich i ich współpracy
z powołanymi w szkołach koordynatorami
Materiały przedstawione podczas tego
spotkania są dostępne na stronie internetowej ODN http://www.odn.poznan.pl/
bezpieczna_szkola/.
W obu spotkaniach uczestniczyło około 100 nauczycieli. Zainteresowanie udzia-

STRONACH WWW.ODN.POZNAN.PL

„Z

WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA”

1. HANNA HEINRICH: OPIEKUN
– WYCHOWAWCA (TRADYCJE –
TERAŹNIEJSZOŚĆ, NOWE WYZWANIA).
Nauczyciel w szkole pełni różnorodne funkcje. Należą do nich między innymi: funkcja dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza, twórcza
(innowacyjna).
Wszystkie one mają ogromny wpływ na przebieg, usprawnienie i udoskonalenie procesu nauczania. Autorka uważa, iż na szczególną uwagę
zasługuje funkcja opiekuna – wychowawcy, gdyż
jako jedyna wymaga od nauczyciela zrozumienia
istoty potrzeb dziecka i znaczenia społecznej wartości opieki i wychowania. Funkcja ta przekształciła się na przełomie wieków nabierając coraz
szerszego znaczenia.
Przekształcenia te zależały od takich czynników, jak: przemiany społeczne, przekształcenia
w ogólnym rozwoju nauk pedagogicznych i nauk
o wychowaniu, zmiany w myśleniu o dziecku,
rozwój jego praw i sposób ich respektowania.

2. ARLETA KACZMAREK:
DZIECKO I JEGO PRAWA
Dzieci, tak jak dorośli mają swoje prawa. Prawa wszystkich ludzi zostały spisane w Powszech-

nej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez
ONZ w 1948 roku. Później opracowano drugi,
ważny międzynarodowy dokument nazwany Konwencją o Prawach Dziecka. Konwencja ta została
uchwalona 20 listopada 1989 roku, a weszła w życie 2 września 1990 roku. Kilkanaście miesięcy
później (7 lipca 1991r.) ratyfikowano ją w Polsce,
a to znaczy, że zobowiązano się do jej przestrzegania. W 54 artykułach dorośli określili to, do czego ma prawo mały człowiek.
Dzisiaj, w kilkanaście lat od tamtej chwili, zadajemy sobie jednak pytanie: Czy prawa dziecka
są w naszym kraju znane? - A co najważniejsze,
czy dorośli, którzy dziećmi się zajmują, wychowują je i wprowadzają w dorosłe życie, tych praw
przestrzegają.

3. IRENA SAWICKA, ARLETA KACZMAREK:
PRZYJĘCIA URODZINOWE W NASZYM
PRZEDSZKOLU.
Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy, społeczny świat. Przedszkole bowiem jest
światem samym w sobie; uosabia wszystko, co
dzieje się wokół dziecka. Kształtujące się pojęcia o sobie samym może ułatwić lub też utrudnić
wejście dziecka w grupę. Zdarza się w praktyce
przedszkolnej, że potrzeby dziecka są w sprzeczMAJ
CZERWIEC
2005

łem było jednak dużo większe, ale warunki
lokalowe sprawiły, że część nauczycieli była
zmuszona zrezygnować z udziału. Dlatego
powstała propozycja powtórzenia na początku przyszłego roku szkolnego obu spotkań.
Informacja o ich terminie zostanie przekazana drogą elektroniczną.
Ponadto w roku szkolnym 2005/2006
w ramach projektu będą realizowane:
• szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z klasami i pracy
z uczniami wagarującymi,
• szkolenia dla rad pedagogicznych poświęcone opracowaniu procedur postępowania
w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją (uwzględniających realia
placówki i zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi).
Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia ODN w Poznaniu jest Jadwiga Lewandowska. Uwagi, propozycje i zapytania
dotyczące realizacji projektu można kierować do niej telefonicznie: 8 58 47 33 lub
drogą elektroniczną: jadwiga.lewandowska@odn.poznan.pl.
opr. Jadwiga Lewandowska
ności z potrzebami innych. Dla rozwoju dziecka ważne jest, aby od czasu do czasu znalazło się
w centrum zainteresowania. Oznacza to bowiem,
że nie jest tylko jednym z wielu w grupie, lecz
kimś wyjątkowym i niezastąpionym. Wzmacnia
to jego wiarę w siebie.

4. HANNA BUDZIŃSKA, IZABELA OKRZESIKFRĄCKOWIAK: POPULARYZACJA WIEDZY
Z FIZYKI.
Nazwę „fizyka” wprowadził Arystoteles, żyjący w starożytności grecki uczony i filozof. Fizyka jest nauką przyrodniczą, badającą zjawiska, zachodzące w przyrodzie i prawidłowości, którym te
zjawiska podlegają. Ma swoich sojuszników w innych naukach przyrodniczych, takich jak biologia,
geografia oraz chemia. Jeżeli lubimy przyrodę, to
fizyka jest bardzo ciekawa. Również matematyka
jest wielkim sprzymierzeńcem fizyki. Mówi się
nawet, że matematyka jest językiem fizyki. Ucząc
się fizyki, jej praw, poznajemy przyrodę, jej piękno i tajemnice.
Ważnym celem edukacyjnym w obecnym
czasie jest wszechstronny rozwój osobowości
młodego człowieka i przygotowanie go do twórczego i samodzielnego życia.
Podstawowymi sposobami osiągnięcia tego
zamierzenia będą: kreatywna i wspierająca rozwój
atmosfera szkoły oraz bliskie, oparte na zaufaniu
relacje pomiędzy dziećmi i młodzieżą, a nauczycielem oraz rodzicami.

opr. Krystyna Klimontowicz

3

RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA
(dokończenie ze strony 1)

roku pracy wielu z nich stwierdziło, że pomimo trudności doświadczanych w pierwszym
roku pracy, odczuwają dużą satysfakcję
- przede wszystkim z osiągnięć uczniów
oraz najzwyczajniej, z kontaktów z dziećmi i młodzieżą.

C

O WIE i UMIE nauczyciel? Jeśli chodzi
o wiedzę merytoryczną, to na ogół z tą
jest najlepiej. Systematyczne studia przedmiotowe, nierzadko pogłębione studiami
podyplomowymi, kursami kwalifikacyjnymi, doskonalącymi etc., dają nauczycielowi
dość rzetelną wiedzę w przedmiocie. Jednak
z przełożeniem tej wiedzy na umiejętności przekazywania – jest już trochę gorzej.
Jeszcze gorzej jest z umiejętnością przełożenia wiedzy psychologiczno-pedagogicznej
na umiejętności ogólnie nazwijmy je wychowawczymi. Tu już nie tylko wiedza i metoda są potrzebne, ale także – AUTORYTET.
A ten jest pochodną tego KIM JESTEŚMY.
Dobry wychowawca musi być wierny sobie samemu i tym, którym służy. Musi się
odznaczać stałością charakteru, a zarazem
stałością wychowawczego oddziaływania.
Znam wielu nauczycieli, którzy są autorytetem dla swoich uczniów. Są to nauczyciele,
u których na pierwszym planie jest zawsze
uczeń. Oni też poza swoim obowiązkowym
pensum podejmują pracę społecznie. Często
z potrzeby serca w wolontariacie, świetlicach parafialnych, na półkoloniach. Organizują zajęcia wychowawcze, sportowe i rekreacyjne poza lekcjami a także w wakacje.
Cechuje ich entuzjazm i radość z dobrze wykonywanej pracy.

B

ardzo cenionymi nauczycielami są też
ci, którzy potrafią w sposób umiejętny
zorganizować swój warsztat pracy. Jak trudno się to robi, ile potrzeba czasu a właściwie
lat, wie o tym każdy nauczyciel. Tak naprawdę warsztat pracy nauczyciela buduje się od
pierwszego do ostatniego dnia pracy w szkole. Pomocą w tym budowaniu służą najpierw
doświadczeni nauczyciele - opiekunowie
stażystów, doradcy metodyczni, nauczyciele niespokojni, którzy ciągle poszukują nowych wyzwań w pracy. Do nich należą nauczyciele nowatorzy, którzy m.in. skupiają
się w Klubie Nauczyciela Nowatora przy
ODN. Nauczyciela nowatora cechują: niepokój o jakość metody i formy oddziaływania
pedagogicznego, śmiałość we wprowadzaniu nowości, przełamywanie starych pojęć,
systemów itd., otwartość na to co nowe. Poszukując nowych metod dotarcia do ucznia,
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korzystają ze skarbnicy różnych systemów
dydaktycznych i wychowawczych wprowadzając przy tym konieczne zmiany.

W

ażną rolę w pracy nauczyciela odgrywa biblioteka szkolna. Jest nie tylko
źródłem informacji, ale też pełni rolę przewodnika po skarbnicy dorobku kultury zarówno polskiej jak i światowej.
Zmiany zachodzące w otaczającej nas
rzeczywistości - reforma edukacji i integracja z Unią Europejską, wpłynęły na nowe
usytuowanie biblioteki, przekształcającej
się w multimedialne szkolne centrum informacji.
Staje się ona pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów,
nauczycieli i rodziców. To swoiste „serce szkoły”, które wspomaga samokształcenie, edukację ustawiczną i doskonalenie zawodowe.
Biblioteka, stosując formy i metody pracy w zależności od usytuowania placówki, jest ośrodkiem kulturotwórczym szkoły
i środowiska lokalnego.
Co świadczy o jakości jej działań?
Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza, nawet najlepiej zorganizowany nie wystarczy. Istota pracy nauczyciela bibliotekarza polega na tym, że nawet najlepsze zbiory
bez sprawnego i kompetentnego fachowca
nie będą właściwie wykorzystane, i odwrotnie – życzliwy i odpowiedzialny bibliotekarz
przy skromnej bazie i księgozbiorze może
inspirować uczniów do poszukiwań i kształcenia nowych umiejętności.
Dla nauczycieli i rodziców jest nieocenionym źródłem informacji, wspomagając
ich w pełnieniu odpowiedzialnych ról.
Najlepszy nawet nauczyciel bibliotekarz
nie uzyska znaczących efektów swej pracy,
bez wsparcia grona pedagogicznego z dyrektorem na czele. Ale o tym wspomina już zamieszczony artykuł doradcy metodycznego.

N

auczyciele – to również dyrektorzy
szkół. Wg C. Zielińskiego - nauczyciel
dyrektor działa w złożonych, dynamicznych
układach społecznych, gdyż podmiotem jego
działań jest człowiek. Na dyrektorze spoczywa też ogromna rola – doboru kadry nauczycielskiej. Zadania stojące przed nauczycielem dyrektorem to: poprawne planowanie,
organizowanie działań, pobudzanie nauczycieli i uczniów do pracy i kontroli (samokontroli), racjonalne wykorzystanie czasu na-
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uczyciela, sprawne funkcjonowanie systemu
oceniania i doskonalenia ich pracy.

O

pracowując materiał do niniejszego numeru, jeszcze raz upewniłam się, że
nauczyciel pełni wiele różnorodnych ról
w swojej pracy. Jednak ramy tego czasopisma nie są w stanie pomieścić ich wszystkich. Jakie zatem role pełni nauczyciel? Ze
zgromadzonego materiału wyłania się nam
nauczyciel jako: mistrz rozbudzający zainteresowania uczniów, animator życia szkoły, opiekun, poszukujący dydaktyk-nowator,
społecznik. Ten, który wprowadza w świat
wiedzy i twórca poszukujący nowego modelu życia przyszłego człowieka... Ale żeby
pełnić którąkolwiek z wymienionych ról
najpierw trzeba BYĆ NAUCZYCIELEM.
I właśnie takich nauczycieli pokazujemy.
Wiedza i wychowanie młodych ludzi jest dla
nich celem nadrzędnym a przez to źródłem
radości i satysfakcji. Jak pisze Cezary Zieliński: Nauczyciel powinien łączyć wiedzę
teoretyczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Po trosze winien być dobrym
pedagogiem, mieć umiejętności dobrego rodzica, kierownika – szefa, polot artysty i jego wyobraźnię, wykazywać cechy śledczego,
policjanta, serce dobrej pielęgniarki, duszę
duchowego przywódcy. Niekiedy musi wykonywać czynności sprzątaczki, bywa sędzią,
łączy cechy matki i ojca...
BYCIE NAUCZYCIELEM I RÓŻNORODNOŚĆ PEŁNIONYCH RÓL SĄ
NIEZWYKLE TRUDNE I ODPOWIEDZIALNE. Wszystkim, którzy widzą pracę nauczyciela poprzez pryzmat obowiązkowego 18 godzinnego pensum dydaktycznego
- proponuję aby weszli w rolę nauczyciela i sami doświadczyli odpowiedzialności
i wielorakości działań nauczycielskich.

N

a koniec chciałabym Państwu polecić lekturę referatu prof. zw. dr hab.
Aleksandra Nalaskowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat
wizji nowej polskiej szkoły. Referat nosi tytuł WYMYŚLMY TO i został przygotowany na konferencję EA 2005 Programu SŁONECZNIK - „Jak uczyć uczniów uczenia
się”.
Pozostawiam go bez komentarza, ku refleksji i zastanowieniu wszystkich nauczycieli, władz oświatowych i uczelni.
Maria Balsamska
maria.balsamska@odn.poznan.pl
redaktor wydania

RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA

NAUCZYCIELEM
BYĆ...

D

o czytania nie trzeba mnie namawiać,
szczególnie, gdy tematyka dotyczy
spraw zawodowych. Po lekturze jedenego
z numerów gazety podejmującej problematykę oświatową pozwoliłam sobie na analizę zamieszczonych tam artykułów pod kątem oczekiwań wobec nauczycieli, a co za
tym idzie ról jakie przychodzi im pełnić.
Od pierwszej strony biją w oczy tytuły sugerujące rozmaitość oddziaływań nauczyciela, a także stawianych przed nim coraz
to nowych zadań. Spróbuję więc skompilować pożądaną sylwetkę nauczyciela i krótko scharakteryzować role jakie przychodzi
mu odgrywać.
Nauczyciel – pogromca liczebnej klasy – liczba uczniów w klasach uzależniona
jest od decyzji władz samorządowych. Dolna granica jest dokładnie określona, o górnej nie ma w zasadzie mowy. Boryka się
więc nauczyciel z licznymi, często prawie
40 osobowymi klasami i wypełnia swoją
rolę: nauczyciela, który przede wszystkim
stara się opanować pełne wigoru i temperamentu grupy, stara się nauczyć i wychowywać, ale daleko w tym działaniu do indywidualizowania pracy z uczniem, troski
o ucznia z trudnościami w uczeniu
się. Realizuje się w pełni zasada Pareto – 20% uczniów zabiera nauczycielowi 80% czasu i uwagi.
Czy można inaczej?

maga w wyborze dalszego etapu kształcenia i zawodu, kontaktuje się w tej sprawie
z rodzicami.
Nauczyciel – opiekun talentów –
świetnie współpracuje z utalentowanymi
uczniami biorącymi udział w konkursach
i olimpiadach, wskazuje im nowe cele i motywuje do rozwoju. Równocześnie wspiera
uczniów mających trudności w nauce, powtarzających klasy, prowadzi zajęcia wyrównawcze, także pokazuje perspektywy
rozwoju i możliwości osiągnięcia sukcesu.
Nauczyciel – egzaminator – uzyskuje
formalne uprawnienia do pełnienia roli egzaminatora w komisjach zewnętrznych na
różnych szczeblach edukacji. Egzaminuje
wg szczegółowych wytycznych oceniając
właściwie efekty swojej własnej pracy, tylko z innego punktu widzenia.
Nauczyciel – turysta – organizuje wyjazdy wychowanków w różne zakątki kraju i coraz częściej za granicę. Często sam
przygotowuje program i organizuje całość.
Gdy zleca opracowanie szczegółów do specjalistycznej firmy pełni raczej rolę całodobowego opiekuna wychowanków odpowiedzialnego za wszystko co może wydarzyć
się w ciągu 24 godzin.
Nauczyciel – nowator – wdraża nowe
idee, śledzi pilnie nowości przedmiotowe
i pedagogiczne, ocenia ich przydatność do

wykorzystania we własnej pracy i proponuje nowe rozwiązania.
Nauczyciel – technik – z dużą biegłością posługuje się różnorodnymi, także
technicznymi środkami dydaktycznymi, potrafi je zastosować a w razie potrzeby dokonać drobnej naprawy.
Nauczyciel – policjant – pilnujący porządku i bezpieczeństwa na lekcjach i poza
nimi, pełniący dyżury na boisku, korytarzu
i w każdym newralgicznym miejscu szkoły.
Nauczyciel – człowiek renesansu – najlepiej byłoby gdyby jak człowiek renesansu
znał się na wszystkim, zawsze umiał pomóc
uczniowi i doradzić rodzicom, poprowadzić każdą lekcję i miał do tego wszystkiego odpowiednie, niepodważalne kwalifikacje. Leonardo da Vinci przy takiej postaci
staje się pyłkiem.

T

e wszystkie role znalazłam w jednym
tylko numerze czasopisma. Zabrakło
mi na pewno jednej. Nikt nie wspomniał
o nauczycielu – człowieku. Z tą refleksją
pozostawiam czytelników. Mam nadzieję,
że zainspiruje ona do myślenia o naszym
zawodzie przede wszystkim w kontekście
działania dla dobra drugiego człowieka,
a wtedy wszystkie pozostałe role znajdą się
na sobie właściwym miejscu i w odpowiedniej proporcji.
Ewa Superczyńska

Nauczyciel – planista – z dużym wyprzedzeniem planuje co,
kiedy, gdzie, jak, po co i dlaczego
będzie się działo. Nie tylko chce
planować, ale i musi. Planuje swój
rozwój, aby awansować, przygotowuje plan pracy z daną klasą, tworzy plany wynikowe, plany lekcji,
plany wycieczki, imprezy, projektu itd. itp.
Nauczyciel – doradca – obserwuje postępy uczniów w różnych
dziedzinach, odkrywa zdolności, po-

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Poznań – Zespół Szkół Geodezyjno Drogowych
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W

SZKOLNYM

TEATRZE ŻYCIA
Kiedy tuż po studiach zaczęłam pracę
w szkole, okazało się że moje wyobrażenie
o byciu pedagogiem nieco różni się od tego
co czekało mnie w prawdziwym życiu. Samo
przejście przez próg pokoju nauczycielskiego było dla mnie wstrząsającym przeżyciem, bo nie tak dawno sama jeszcze byłam
uczniem i jak się okazało nadal nim jestem.
Każdy bowiem stażysta ma swojego opiekuna, tak więc młody nauczyciel stawiając
pierwsze kroki w swym zawodzie przyjmuje na siebie trudną rolę ucznia. Na tym się
jednak nie kończą życiowe role w szkolnym
teatrze. Już po pierwszych zajęciach zrozumiałam, że dobry prowadzący musi być
równocześnie srogim strażnikiem i wyrozumiałym przyjacielem. Życie młodego pedagoga nie jest usłane różami. Gdyż musi on
przejść przez trudny sprawdzian jaki fundują mu na początku uczniowie. Każdy nauczyciel, a zwłaszcza ten który dopiero zaczyna
swą szkolną karierę musi mieć biegle opanowaną sztukę autoprezentacji, bo jak wiadomo pierwsze wrażenie ma wręcz fundamentalne znaczenie i rzutuje na jego dalsze
funkcjonowanie w szkolnym społeczeństwie.
Doświadczyłam tego osobiście przychodząc
na pierwszą lekcję, która była jednym z najtrudniejszych egzaminów do którego przy-

DORADCA

DZIECI

I MŁODZIEŻY
„NIECH

POCZTA NIE ZWLEKA,

BO PANI NAUCZYCIELKA
NA LIST CZEKA…”

Wiola była „nowa” i jakoś nie pasowała do tej klasy. Głównie jednak dlatego, że
sama zbyt mocno podkreślała swoją dorosłość. Była od wszystkich starsza o dwa
lata. Gdy się jest w szóstej klasie, a ma się
tyle lat, co ósmoklasista – to robi wrażenie.
Chłopcy wyraźnie czuli przed nią respekt,
bali się nawet z nią rozmawiać. Dziewczynki naśmiewały się po kątach, że ma brzydką
spódniczkę, stary sweter, a na matematyce nie umiała tabliczki mnożenia! Zresztą

6

stąpiłam. Po paru minutach obserwacji, zaczęły się podchwytliwe pytania ze strony
uczniów, próby prowokacji, badanie wytrzymałości i testowanie granic. Wtedy poratowała mnie wiedza, że każdy prowadzący może spotkać się z przypadkami, kiedy
zachowanie uczniów jest nie do przyjęcia.
Agresywność, dominacja i inne destrukcyjne
zachowania sprawiają, że pozostali członkowie grupy przyjmują postawy obronne, milkną lub zniechęcają się. Jednym ze skutecznych sposobów zwalczania tych zachowań
jest wypowiadanie komunikatów typu „ja”,
które pozwalają mówić o konkretnym zachowaniu bądź sytuacji i o związanych z nimi
odczuciach bez oceny i krytyki poszczególnych osób. Jest to bardzo istotne zważywszy
na fakt, że gdy uczestnicy zajęć widzą, że
prowadzący ocenia ich opinie, poglądy i zachowania przestają być otwarci. Nie znaczy
to, iż nauczyciel musi się z nimi zgadzać, ale
przynajmniej powinien nauczyć się akceptować te poglądy. Rola stanowczego i surowego strażnika prawa i porządku jest zatem
bardzo trudna, jednak zyskując sobie posłuch
i szacunek, można również stać się prawdziwym przyjacielem. W czasie swej niespełna rocznej pracy w szkole zauważyłam jak
ważne jest dzielenie się swymi myślami i odczuciami z grupą, stanowi to bowiem istotny
element w budowaniu atmosfery otwartości
i zaufania. Prowadzący, który tak postępuje
staje się modelem do naśladowania, a także
wyzwala aktywność uczniów. Budowanie zaufania jest niewątpliwie długotrwałym proce-

sem uwarunkowanym sygnałami jakie członkowie grupy otrzymują od siebie nawzajem
i od prowadzącego. Nauczyciel staje znów
przed trudnym zadaniem, musi się wcielić
we wrażliwego i uważnego detektywa, jednakże nie takiego od poszukiwania sensacji,
a takiego który potrafi wyśledzić, zauważyć
potrzeby grupy. Prowadzący powinien obserwować interakcje między uczniami, momenty wymagające szczególnej uwagi i specjalnych zadań godnych Jamesa Bonda.
Pedagog pełni w szkole istotną funkcję,
gdy zdobędzie już zaufanie i szacunek swych
podopiecznych, jego gabinet staje się bardzo
wyjątkowym miejscem, niczym konfesjonał,
a on sam zaczyna pełnić rolę spowiednika.
Po roku pracy w szkole, nasuwa mi się
pewien wniosek. Przede wszystkim nauczyciel jest świetnym aktorem, nie może pozwolić sobie na to by rodzinne, domowe problemy roztrząsać w pracy, cokolwiek by się
działo on wkłada maskę opanowania i spokoju, a później w zależności od sytuacji wciela się w przeróżne role. To, że jest aktorem
nie znaczy jednak że praca pozostaje dla niego tylko pracą i fikcją, prawdziwy nauczyciel
naprawdę przeżywa szkolne dramaty i sukcesy, potrafi również czerpać ze swojej pracy
prawdziwą satysfakcję.
Monika Mrówczyńska

generalnie przychodziła do szkoły bez zadań domowych i rzadko coś umiała. Wiola nie starała się nawet niczego wyjaśniać,
milcząc odchodziła w inny kąt klasy. Wydawać by się mogło, że wszystko ma w nosie.
Na pierwszym zebraniu z rodzicami,
pojawiła się mama Wioli, niestety w stanie, o jakim zwykło się mówić: „wskazujący na spożycie alkoholu”. Była niezwykle
aktywna, rozmowna, co wprawiało w wesoły nastrój innych rodziców. Indywidualna
rozmowa z nią nie miała jednak sensu. Następnego dnia po zebraniu w klasie huczało od nowiny: „matka Wiolki była pijana”. Wiedziałam już, że rodzice podzielili
się ze swoimi dziećmi najświeższymi wiadomościami. Wiedziałam już, że będą z tego kłopoty.
Z Wiolą trudno było rozmawiać. Zapytana o cokolwiek, robiła zwykle obrażoną minę i odwracała się bokiem. Kiedyś

spotkałam ją na rynku Jeżyckim. Stała przy
jednym ze straganów opierając się o dziecięcy wózek, w którym spało może dwuletnie dziecko. Przywitałyśmy się. – „To Robuś, powiedziała Wiola, mój braciszek.”
A po chwili dodała –”przyrodni. Ale bardzo go lubię”.
Przyznam się, że byłam nieco zaskoczona, jednak nie faktem posiadania przez Wiolę braciszka, ale tym, że dziewczynka powiedziała to normalnym, ciepłym głosem.
Takiej jej nie znałam. Pochwaliłam urodę śpiącego chłopczyka. Pochwaliłam też
Wiolę, że jest tak troskliwą opiekunką.
Wtedy Wiola zaproponowała, że odprowadzi mnie do domu. Po drodze opowiadała, że bardzo lubi bawić się z bratem, bo on
jest „taki śmieszny, ale ojczym nie każe jej
brać Robusia na ręce, bo go upuści, a sam
go przecież upuścił na podłogę gdy był pijany. Potem wrzeszczał na mnie i na mamę”.
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Ciekawa jestem, jakie uwagi będzie
miała tegoroczna stażystka za kilka lub kilkunaście lat?
Redaktor wydania

(dokończenie na stronie 7)

RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA
(dokończenie ze strony 6)

Nie skomentowałam tej opowieści. Poczęstowałam Wiolę kupionymi na rynku owocami, zachęcając by wzięła także dla brata.
W następnych dniach w szkole zauważyłam,
że Wiola szuka ze mną kontaktu, że chce
ze mną rozmawiać. Ułatwiłam jej to proponując pewnego dnia wspólny powrót ze
szkoły.
Opowieść Wioli była przejmująca. Nieporadnie formułowane zdania, chaotycznie podejmowane wątki przepełnione były
jednak żalem, strachem i goryczą.
Wiola była dzieckiem nieślubnym, niechcianym, porzuconym przez ojca i obojętnie traktowanym przez matkę, która
nie potrafiła, lub poprzez doznane w życiu
krzywdy, nie umiała radzić sobie z problemami. Szukała pocieszenia i zapomnienia w alkoholu i „romansach” z przypadkowymi mężczyznami. Nie pracowała na
stałe. Utrzymywała siebie, Wiolę, Robusia i kolejnych adoratorów z zasiłków
i skromnych środków otrzymywanych od
babci. Dom Wioli był ciemną, pozbawioną elementarnych wygód meliną, w której
odbywały się po kilka razy w tygodniu,
obficie „zakrapiane” libacje, często kończące się awanturami i interwencją policji. Wiola wprawdzie miała wyznaczonego
kuratora sądowego, ale poza upomnieniami kierowanymi pod adresem matki, nic
więcej z tego nie wynikało. Brak warunków do nauki, do zabawy i wypoczynku, brak uczuć, życie w ciągłym napięciu
powodowały, że Wiola budowała w sobie
agresję. Nie potrafiła uwierzyć, że ktokolwiek może wobec niej mieć pozytywne intencje.
Zdawałam sobie sprawę, że niełatwo będzie pomóc Wioli polepszyć warunki domowe i rodzinne. Często pijana i nieodpowiedzialna matka nie mogła być żadnym
gwarantem, że jakiekolwiek uwagi czy sugestie zostaną dotrzymane.
W tej sytuacji postanowiłam na tyle na
ile było to z mojej strony możliwe pomóc
Wioli w nauce. Trzy razy w tygodniu zostawałam w szkole po lekcjach i odrabiałam z Wiolą zadania domowe, uczyłam
ją uczyć się. Wiola lubiła te lekcje. Były
to, bowiem dla niej te nieliczne chwile,
gdy ona była kimś najważniejszym, kimś,
komu poświęca się czas i uwagę. Zapału
do nauki dodawał fakt, że zaczęła otrzymywać z różnych przedmiotów lepsze
stopnie i wcale nie była już „najgorsza”
w klasie. Od czasu do czasu Wiola przy-

chodziła do mojego domu żeby, jak mówiła, „pobawić się z córeczkami”. Razem z nami zasiadała do podwieczorku, niechętnie
wracała do domu. Zaczęły się również poprawiać relacje koleżeńskie. Jedna z dziewczynek pomagała trochę Wioli w matematyce, inna podarowała jej tenisówki na wf. Na
przerwach Wiola nie stała już sama. To
był nasz wspólny sukces.
Niestety nie zmieniała się sytuacja domowa dziewczynki. Wiola nie skarżyła się
jednak, a na moje pytania „jak tam w domu”
słyszałam odpowiedź, że można wytrzymać.
Wytrzymać się jednak nie dało. Któregoś
dnia wczesnym popołudniem zadzwonił telefon. W słuchawce usłyszałam głos Wioli.
Płacząc powiedziała mi, że uciekła z domu
z braciszkiem do Pogotowia Opiekuńczego i żebym koniecznie do niej przyjechała.
Pojechałam. Była jednak już sama. Po dwuletniego brata przyjechała matka i zabrała go
do domu. Wiolę też chciała zabrać, lecz ta
upierała się, że do domu nie wróci.
Okazało się, że od jakiegoś czasu konkubent matki znęca się nad Wiolą stosując
przemoc fizyczną, groźby i poniżające wyzwiska. Matce Wiola bała się o tym powiedzieć, bo „ojczym straszył, że je obie zabije.” Dziewczynka postanowiła ukryć się
przed przemocą i poniżaniem w Pogotowiu
Opiekuńczym.
Wkrótce odbyła się rozprawa sądowa
pozbawiająca matkę praw rodzicielskich,
a Wiola zamieszkała w Domu Dziecka
w niewielkiej miejscowości pod Poznaniem.
Do mojej szkoły i klasy nigdy już nie
wróciła jako uczennica. Jednak i ja i klasa byliśmy z nią w kontakcie korespondencyjnym. Kilka razy odwiedziłam
Wiolę w Domu Dziecka. Była wtedy bardzo szczęśliwa, chwaliła się wszystkim,
że przyjechała do niej pani nauczycielka. Spacerowałyśmy po ogrodzie wokół
domu i Wiola opowiadała mi o swoim
„strasznym domu rodzinnym” i „cudownym Domu Dziecka”. Ja starałam się natchnąć ją nadzieją na lepsze życie. Myślę,
że chwilami wierzyła, że jest to możliwe.
W listach, które od niej otrzymywałam
pisała o planach na święta, ferie, wakacje.
Często jednak wracała do przeżyć i wspomnień z domu. O niektórych nie potrafiła
zapomnieć, inne łatwo wybaczała. Odpisywałam na listy regularnie, starając się wytłumaczyć niezrozumiałe dla Wioli postępowanie dorosłych, próbowałam też w listach
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znaleźć wytłumaczenie i jakieś usprawiedliwienie dla jej matki. Uważałam bowiem, że
nie dobrze byłoby, gdyby Wiola gromadziła w sobie nienawiść do matki, o czym wielokrotnie mówiła. Zawsze, gdy przyjeżdżała do Poznania, starała się mnie odwiedzić.
Najczęściej towarzyszyła jej jakaś koleżanka, której z dumą prezentowała swoją panią i jej rodzinę. Kilka razy odwiedziła mnie
w towarzystwie opiekunki, siostry zakonnej.
Od zakonnicy dowiedziałam się, że Wiola opowiada o mnie wszystkim jak o kimś
bardzo bliskim, do kogo ma bezgraniczne
zaufanie. Było to dla mnie dość zaskakujące. Nie wydawało mi się, żebym zrobiła
coś niezwykłego. Był to przecież normalny odruch serca. Najważniejsze jednak, że
życie Wioli nabrało kolorów i sensu.
Sprawa Wioli z „moim udziałem” trwała
prawie cztery lata. Pod opieką domu dziecka Wiola była do uzyskania pełnoletności.
Przez cały ten okres byłyśmy w kontakcie. Po ukończeniu 18 lat Wiola zamieszkała u babci (do matki nie chciała wrócić, odwiedzała jednak brata). Kiedyś przyszła do
mnie i pochwaliła się, „że ma chłopaka, że
jego matka bardzo ją lubi, i że chyba się ożenią”. Ja powiedziałam, że nie warto tak się
śpieszyć, ma przecież dopiero 18 lat! Wioli wyraźnie nie spodobał się brak entuzjazmu dla jej nowiny. Wkrótce jednak okazało się, że Wiola spodziewa się dziecka. Dalej
scenariusz był łatwy do przewidzenia. Kolejni adoratorzy, kolejne dzieci. Dziś Wiola
ma ich czworo. Opiekuje się nimi sama. Życie jej podobne jest do tego, jakie prowadziła jej matka.
Przeznaczenie, siła wyższa, los, wybór.
A może to coś, co nie pozwala człowiekowi
na przekroczenie tego niewidzialnego progu
i przejście do normalnego świata, w którym
marzenia nie muszą pozostawać tylko marzeniami.
„Niech poczta nie zwleka, bo pani nauczycielka na list czeka” - pisała na kopertach adresowanych do mnie listów Wiola.
Tak... Niech poczta nie zwleka i przyśle
pani nauczycielce nowy list, o nowym lepszym życiu Wioli.
Alicja Przybylska
Nawiązując do tematu różnych ról
pełnionych przez nauczyciela, mogę tylko
dodać, że są takie, do których żadne studia
i praktyki nie przygotują. Trzeba je po prostu umieć zagrać.
Redaktor wydania
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RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA

KAŻDY

DZIEŃ

W SZKOLE JEST INNY
PRACA

PSYCHOLOGA

Kiedy około 10 lat temu w szkole obok
pedagogów szkolnych zaczęli pojawiać się
psychologowie, niewielu dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów wiedziało czego od takiego psychologa wymagać i czym
jego rola będzie się różniła od dobrze znanej
funkcji pedagoga szkolnego.
Wielu psychologów również nie miało koncepcji lub wizji swojej pracy w szkole i traktowało ją jako poczekalnię na inne
„bardziej godne” PSYCHOLOGA zajęcia.
Podstawą skuteczności psychologa
w szkole jest pełne rozpoznanie społeczności, w której przyszło mu pracować, poczucie zintegrowania z nią, a także poczucie odpowiedzialności za swoje działania.
Praca psychologa w szkole może być pasjonująca, ciekawa i twórcza (przecież dotyczy całego spektrum zachowań ludzkich) jeśli psycholog przyjmie otwartą postawę do
wszystkich problemów zamiast tendencji
ucieczkowej („To nie moja sprawa”, „Ja tu
nie jestem od tego”, „Nic tu nie jestem w stanie zdziałać”).
Owa otwartość i odpowiedzialność sprawiają, że pracując w szkole psycholog będzie
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doskonalił się jako specjalista, będzie zmuszony do ciągłego poszukiwania odpowiedzi,
a co za tym idzie kształcenia się, rozwijania
umiejętności i kreatywności.
Każdy dzień w szkole jest inny, stawia
nowe wymagania. Rozwiązania, które wczoraj były skuteczne, dzisiaj okazują się bezużyteczne. Trzeba wciąż szukać nowych rozwiązań, dostosowywać je do sytuacji i osoby
wymagającej pomocy lub wsparcia.
Obserwacja, diagnoza, monitoring i (jak
trzeba) zmiana - to „klocki” budujące skuteczność pracy psychologa, a także co równie istotne - poczucie satysfakcji zawodowej
i własnego rozwoju.
Psycholog, który czuje, że nie lubi szkoły, że jest to dla niego degradacja, nie ma poczucia sprawstwa, a zamiast tego dojmujące
uczucie bezradności bardzo szybko się wypali lub ucieknie ze szkoły. Działania psychologa szkolnego muszą być skierowane
do ucznia, rodziców i nauczycieli. Rozwiązania systemowe są najbardziej skuteczne,
chociaż wciąż wielu psychologów w szkole boryka się z brakiem zrozumienia dla tego
założenia. Często jest tak, że dorośli (zarówno rodzice jak i nauczyciele) delegują do zajęcia się problemem tylko dziecko, w którym
widać objaw dysfunkcji (dziecko pali, chodzi na wagary, prezentuje zachowania opozycyjne). Psycholog wtedy stoi przed trudnym
zadaniem zlikwidowania objawu bez możliwości zajęcia się przyczynami. Skuteczność
takich działań można porównać do próby odchudzenia pacjenta bez zmiany diety i aktywności ruchowej.
Jeśli psycholog stara się pracować systemowo i pracuje nie tylko z dzieckiem, ale
również z rodzicami, nauczycielami (a czasami potrzebna jest praca z całą klasą) ma
duże szanse by poczuć się skutecznym. Niestety, musi być spełniony jeden, na pozór banalny warunek - wszystkie strony muszą być
aktywne. Czasami jest to BARDZO trudne.
Ważną częścią pracy psychologa w szkole są interwencje. Wtedy rolę takiego specjalisty można porównać do działań lekarza
pierwszego kontaktu, który musi praktycznie znać się na wszystkim. Taka rola wymaga również od psychologa pokory polegającej na rozpoznaniu sytuacji, kiedy problem
musimy skierować do innego specjalisty.
Diagnoza problemu, dawanie wsparcia, budowanie motywacji do zmiany, prowadzenie
zainteresowanego do uświadomienia sobie
przez niego konsekwencji własnych zachowań to nieocenione zyski, jakie może dać in-
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terwencja psychologiczna prowadzona na terenie szkoły.
Kolejnym bardzo dużym obszarem pobudzającym kreatywność psychologa w szkole
jest obszar profilaktyki.
Aby skutecznie działać profilaktycznie należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń
i dysfunkcji, z którymi mamy do czynienia
na terenie szkoły, następnie należy bardzo
wnikliwie przeanalizować powody występowania tych zjawisk i podejmować działania już na poziomie przyczyn, ponieważ te są
najbardziej skuteczne.
Działania profilaktyczne w szkole podejmowane przez psychologa to duży wachlarz
działań rozpoczynających się od zdiagnozowania problemu, wymyślania rozwiązań, zebrania ich w konkretny program, praca tym
programem, włączanie do współpracy innych
osób, obserwowanie skutków zastosowania takich rozwiązań, a jeśli działania nie są
w pełni skuteczne, modyfikacja programu.
Przykładami takich programów jest Program Grupy Wsparcia Psychologicznego,
który był odpowiedzią na potrzebę włączenia
rówieśników do pomocy kolegom. Program
„Klub Gimnazjalny”, który pojawił się na
zapotrzebowanie strukturalizacji czasu młodych ludzi. Program Socjoterapii Uczniów,
który był odpowiedzią na duże dysfunkcje
w zachowaniu niektórych uczniów typu wagary. Program „Szkoła bez korepetycji” lub
program „Dnia Rozwoju Osobistego”, który pojawił się na zapotrzebowania systemowego wyposażania uczniów w umiejętności
interpersonalne w atrakcyjny dla nich sposób. Program „Wybij się ponad przeciętną”
skierowany głównie do ucznia posiadającego
możliwości intelektualne i braki motywacji.
Wszystkie programy angażują rodziców,
nauczycieli i uczniów.
Przedstawione działania są próbą pokazania pracy psychologa skierowanej nie tylko na objawy dysfunkcji, ale przede wszystkim na ich przyczyny.
Wszystkie podejmowane w szkole działania muszą być przez psychologa obserwowane i w razie potrzeby modyfikowane.
Kurczowe trzymanie się pewnych pomysłów
tylko dlatego, że są moje i wymagały dużego
wysiłku przy przygotowaniu jest poważnym
błędem. Należy ciągle dokonywać ewaluacji
własnych działań i w razie potrzeby umieć je
zmieniać. Wtedy można mówić o efektach
swojej pracy. Bycie psychologiem w gimnazjum jest dla mnie wyzwaniem – jest bardzo
trudne, ale daje mi wiele satysfakcji.
Joanna Stroemich

RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA

ANIMATOR
I POPULARYZATOR

D

o napisania tego artykułu skłonił mnie
fakt, że stosunkowo niedawno zostałam doradcą metodycznym języka rosyjskiego. Szczególną opieką otoczyłam młodych nauczycieli odbywających staż oraz
studentów odbywających praktyki „śródroczne”.
Spostrzegłam, że ludzie młodzi, wstępujący w szranki nauczycielskie posiadają
wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, lingwistyczną, środowiskową, a do pełnego
profesjonalizmu nauczycielskiego brakuje
im wiedzy opartej na doświadczeniu. Ale
jak zdobyć to doświadczenie, kiedy młody
rusycysta ma niewielkie szanse na zatrudnienie z racji „niepopularności” nauczanego języka. Właśnie ten fakt skłonił mnie do
opracowania i wdrożenia projektu „Język
rosyjski - językiem jutra”. Organizatorami
tego przedsięwzięcia są Instytut Filologii
Rosyjskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu. Łącznie zaangażowało się 8 nauczycieli i 51 studentów.
Celem projektu jest:
• przekonanie dyrektorów szkół, że młodzież chce uczyć się tego języka i warto
wprowadzić go do szkół, gdzie nie funkcjonuje oficjalnie w programie szkoły,
• przełamanie negatywnych opinii panujących wśród niektórych rodziców na temat
nauki języka rosyjskiego,
• promowanie, popularyzowanie języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej oraz uświadomienie rodzicom ich roli jako osób
zachęcających i wspierających dzieci
w procesie uczenia się języka rosyjskiego.

D

o projektu przystąpiło około 1200 gimnazjalistów z dziewiętnastu gimnazjów
Poznania i jednego gimnazjum ze Swarzędza. Czas trwania: rok szkolny 2004/2005
(pierwszy etap).

Moje młodsze koleżanki podejmowały
szereg inicjatyw motywujących uczniów.
Były oryginalne i twórcze. Godny podziwu
był ich entuzjazm, czy wykraczanie poza
standardowe metody nauczania. Z zadowoleniem przyglądałam się prowadzącym lekcje, gdzie relacje nauczyciel - uczeń, oparte
były na zaufaniu i przestrzeganiu ustalonych reguł postępowania.

T

o one będą w niedalekiej przyszłości
autorytetami i wzorcami osobowymi.
Pozwolę sobie zacytować opinię Pani Doroty Degórskiej – nauczycielki języka rosyjskiego w VIII LO w Poznaniu (stażystki). Na pytanie dlaczego zdecydowała się na
pracę w formie wolontariatu, odpowiedziała: „Moim zdaniem daje ona możliwość realizacji ambicji i potrzeb zawodowych oraz
możliwości samorealizacji. Prowadząc zajęcia pozalekcyjne, mogę pozwolić sobie
na wprowadzenie elementu zróżnicowania.
Pomagam rozwijać pasje (uczniów i własne) oraz pokazuję jak można ciekawie
spędzić czas wolny. Osiągam to, znajdując
sposób na zainteresowanie językiem rosyjskim(...). Lubię swoją pracę i jestem otwarta
na zmiany i nie boję
się ich wprowadzać w życie. Chętnie podejmuję nowe
wyzwania.
Praca
z młodzieżą przynosi mi wiele radości,
satysfakcji i uznanie uczniów. A jeśli przy tym uda mi
się zarazić uczniów
swoimi pasjami, to
mamy gotową odpowiedź na pytanie,
dlaczego warto być
nauczycielem”.

dzo aktywni. Chętnie mówili, czytali i pisali po rosyjsku. W celu urozmaicenia lekcji,
10 - 15 minut poświęcałam na naukę piosenek, wierszy, wprawek językowych, scenek,
rozwiązywanie rebusów i krzyżówek. Bardzo lubili kiedy im opowiadałam o realiach
Rosji, gdy pokazywałam pamiątki i zabawki rosyjskie...
Zajęcia spełniły swoje zadanie, a nawet
przeszły moje oczekiwania. Wielu uczniów
dopytuje się, czy w przyszłym roku szkolnym będą mieć kontynuację nauki języka
rosyjskiego...”

N

iech te miłe słowa uczniów pozostaną na zawsze w pamięci i zachęcają do
podejmowania dalszych nowatorskich działań w ramach realizacji naszego wspólnego projektu. Wierzę, że nasza inicjatywa ma
wielostronny charakter, przyniesie dodatkowe korzyści, jest motywująca, oryginalna
i znajdzie godnych naśladowców. A wszystko to za sprawą garstki młodych zapaleńców. Oby zapał trwał!
Mirosława Krajkowska-Macuk

I

nna nauczycielka - Pani Danuta
Mocydlarz: - „Prowadziłam wolontariat
w Gimnazjum nr 58. Nie
będę ukrywać, że
moje zaangażowanie w pracę z dziećmi było ogromne, a mobilizowali
mnie do tego sami
uczniowie. Byli bar-
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RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA

MÓJ KLUB
EUROPEJSKI

S

zkolny Klub Europejski w Zespole Szkół
Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu powstał w roku szkolnym
2002/2003. Wszyscy zastanawialiśmy się
wtedy, czy nasz kraj powinien zostać członkiem Unii Europejskiej i w jaki sposób przyłączenie się do Wspólnoty wpłynie na życie
każdego z nas. Pamiętamy te wahania i nieustające dyskusje, a nawet sprzeczki – czy nie
będzie nam trudniej, jaki będzie standard życia, czy zachowamy naszą odrębność, czy też
będziemy za wszelką cenę chcieli (musieli?)
stać się tacy, jak inni. Wreszcie, czy ci „inni”
zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy... Pytania mnożyły się. Wypracowanie właściwej postawy w środowisku dorastającej młodzieży wobec nadchodzących wydarzeń - taki
był między innymi cel powstających wtedy
w szkołach klubów europejskich.
oczątki Klubu Europejskiego w mojej
szkole to garstka zapaleńców, uczniów
jednej z klas IV ówczesnego Technikum
Energetycznego, których udało się zainteresować pytaniem: „Czy i jak do Europy?”
Ich pomysłem było zorganizowanie szkolnego referendum przedakcesyjnego. Wyniki,
zwłaszcza odpowiedzi uzasadniające wybór
na „tak”, lub na „nie”, dały sporo do myślenia; przede wszystkim jednak jasne się stało,
że bardzo mało wiemy o Europie i o Europejczykach, nie mówiąc już o samej Unii Europejskiej. Postanowiliśmy, że Szkolny Klub
Europejski będzie się starał tę lukę informacyjną wypełnić. Z jednej strony członkowie
Klubu prowadzili działalność informacyjną,
przygotowując plakaty do gablotek w szkole, z drugiej zaś Klub wzbogacił się o nowe
twarze – uczennice klasy pierwszej LO. Dzięki nim w maju 2003 roku odbył się w szkole Dzień Europejski, entuzjastycznie przyjęty
przez szkolną społeczność. Europę poznawaliśmy praktycznie, smakując potrawy, dotykając przedmiotów pochodzących z różnych
krajów, słuchając muzyki i oglądając tańce różnych narodów. Podziwialiśmy zdjęcia
krajobrazów europejskich, a nawet rozmawialiśmy z zaproszonym gościem z Węgier
i braliśmy udział w prawdziwej hiszpańskiej
corridzie (oczywiście bezkrwawej – w torreadora i byka wcielili się chłopcy z klasy III
Technikum Energetycznego!). Nie wspomnę
o wizycie w nastrojowym angielskim pubie.
Pomysłowość młodzieży w przygotowaniu
prezentacji przeszła najśmielsze oczekiwania!

P

10

K

iedy kraje Europy stały się nam nieco bliższe, pojawiły się pytania o ludzi,
z którymi przyjdzie nam się spotkać - o ich
osobowość, zwyczaje, możliwość porozumienia się i wzajemnego zaakceptowania...Tak
zrodził się pomysł pokazania sposobów obchodzenia świąt bożonarodzeniowych w krajach europejskich na tle tradycji polskiej, tak
nam bliskiej, a jak się okazało – bardzo atrakcyjnej i poruszającej serca naszych bliższych
i dalszych sąsiadów. Grudzień 2003 i styczeń 2004 roku upłynęły wśród kolęd i symboli świątecznych, a kiedy w maju 2004
Polska świętowała przystąpienie do Unii Europejskiej, w szkole pojawili się Europejczycy w krzywym zwierciadle: w wersji polskiej
i angielskiej (tak, tak – trzeba uczyć się języków obcych, zwłaszcza angielskiego, który
powoli staje się nieodzownym atrybutem Europejczyka). Nowe członkinie Klubu z klasy
I LO pokazały, jak obywatele Europy widzą
samych siebie, jakie zalety i przywary uznają
za charakterystyczne dla każdej nacji i warte
pokazania innym. Obok tego pojawił się plakat, będący owocem przemyśleń młodzieży
naszej szkoły, jak Polacy postrzegają samych
siebie, a jak mogą być widziani (i oceniani)
przez innych Europejczyków.

P

okazując kraje i ludzi Europy, staraliśmy
się nie tracić z pola widzenia naszej ojczyzny, która przecież musi w tej wspólnocie
zaistnieć i znaleźć należne jej miejsce. Przypomnieliśmy sobie wtedy nasze pierwsze pytanie: nie tylko „czy” (to już przecież dokonane), ale i „jak”, albo raczej, „z czym” do
Europy? Czym my, Polacy i Polska, możemy się pochwalić, jakie polskie osiągnięcia,
tradycje należy promować, czym wzbogacamy dziedzictwo europejskie, którego przecież jesteśmy częścią od zawsze? Innymi
słowy, dotarliśmy do problemu tożsamości regionalnej i narodowej, tematu przewodniego
projektu IRENE, który w ramach programu
Socrates-Comenius pokazywaniem i kształtowaniem takich tożsamości się zajmuje. Biorąc udział w konkursie plastycznym „Polak
w Europie, Europa w Polsce. Przeciw stereotypom i uprzedzeniom” w styczniu 2005, autorki prac dały wyraz swoim poglądom i spostrzeżeniom na temat miejsca naszego kraju
we wspólnocie europejskiej, rozumianej jako
wspólny dom dla wielu różnych indywidualności.

N

ie jest to oczywiście koniec naszej pracy w Klubie Europejskim. Rzeczywistość przynosi stale nowe pytania i wątpliwości, które trzeba przemyśleć i przyjąć wobec
nich własne stanowisko. Praca w takim klubie to zawsze częściowo improwizacja na zadany temat, ale, jak starałam się pokazać, imMAJ
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prowizacja ta przynosi wymierne korzyści
intelektualne nie tylko mnie samej, ale przede
wszystkim młodzieży, pozwalając na kształtowanie postawy akceptacji wobec innych,
a przy tym dumy z własnej „małej ojczyzny”
i świadomości, że jest ona równoprawną częścią wspólnego całej Europie dziedzictwa kulturowego.

O

pisane wyżej i podobne działania pozwoliły Klubowi Europejskiemu zaistnieć na
forum szkoły i przyciągać stale nowych zapaleńców, którzy pragną zrobić coś nie tylko dla
siebie. Warto tu wspomnieć, że istnieje też
drugi nurt pracy Klubu, który można nazwać
informacyjno-dyskusyjnym. Zapraszamy gości – na przykład pan Marcin Libicki na zaproszenie Klubu spotkał się z uczniami ZSE
Nr 1 i rozmawiał z nami o pracy w Parlamencie Europejskim, a przedstawiciele Amnesty
International przeprowadzili warsztaty na temat poszanowania i przestrzegania praw człowieka w Europie, które pobudziły młodzież
do burzliwej dyskusji na temat kary śmierci. Z kolei członkowie Klubu Europejskiego
na zaproszenie prężnie działającego w szkole
wolontariatu Klubu „8” przygotowali i przedstawili w trakcie warsztatów tegoż klubu w listopadzie 2003 problematykę wolontariatu
młodzieżowego w Europie. Nie można też zapominać, że bez życzliwości Dyrekcji Szkoły,
a także życzliwej współpracy biblioteki szkolnej, Samorządu Uczniowskiego i wszystkich
koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego, a obecnie także wsparciu ze strony ODN
w Poznaniu, Klub nie mógłby istnieć i działać
w takim wymiarze, jak działa. Korzystamy
z sal lekcyjnych, gościny udziela nam Wolontariat Klubu „8”, niewykluczone, że dostaniemy własne pomieszczenie, co nada spotkaniom członków Klubu nowy wymiar i na
pewno przyciągnie nowe twarze. Jako opiekunka Klubu uczestniczyłam w warsztatach
i szkoleniach dla opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, oraz w seminarium projektu IRENE, które uznaję za szczególnie stymulujące, ze względu na możliwość nawiązania
nowych kontaktów i wzbogacenie pracy klubu o elementy takie, jak np. warsztaty i projekty digitalne. Na zakończenie chciałabym
dodać, że moja rola w Klubie Europejskim
polega przede wszystkim na zachęcaniu i animowaniu działań samej młodzieży, ale bez ich
zapału, inicjatywy i pomysłowości niewiele
mogłabym zdziałać. W tym miejscu pragnę
jeszcze raz im podziękować za entuzjastyczną
współpracę, dzięki której – w co mocno wierzę – obie strony wzbogacają swój potencjał
duchowy i intelektualny.
Anna Ziołek

OFERTA EDUKACYJNA 2005/2006

OFERTA
Symbol
kursu
W1

Nazwa
kursu
Wykorzystanie międzynarodowych programów edukacyjnych
w pracy szkoły

W2

Innowacyjność w planowaniu
pracy biblioteki szkolnej

W3
W4
W5
W6
W7
W8

Wybrane metody i formy pracy z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Wybrane metody i formy pracy
na zajęciach z wychowania fizycznego
Wybrane formy gimnastycznotaneczne (elementy aerobiku)
na lekcji wychowania fizycznego
Internet jako narzędzie pracy
nauczyciela
Tworzenie prezentacji w programie MS PowerPoint
Prawidłowa emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela cz. I

W

OFERTA

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

• Wsparcie na starcie
• Egzamin maturalny
• Egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe
• Bezpieczna szkoła
• Język rosyjski językiem jutra
• Raban! Recykling, a nie bałagan
• Otwórz oczy!

LATO 2005
Liczba Koszt
godzin (zł)

Adresat

Termin

dyrektorzy szkół, nauczyciele różnych przedmiotów
zainteresowani nawiązaniem współpracy ze szkołami zagranicznymi

4 i 5 VII 2005
9:00-14:00

I gr. 6 i 7 VII 2005,
nauczyciele bibliotekarze II gr. 24 i 25 VIII 2005
9:00-15:00

Kierownik
kursu, tel.

12

50

Iwona
Wysocka-Paech
858 47 54

16

50

Ewa Wawrzyniak
858 47 57

nauczyciele
wychowania fizycznego

25-27 VIII 2005
9:00-16:00

25

100

Janusz Pituła
858 47 33

nauczyciele
wychowania fizycznego

22-24 VIII 2005
9:00-16:00

25

100

Janusz Pituła
858 47 33

nauczyciele
wychowania fizycznego

22-25 VIII 2005
9:00-13:00

20

90

Janusz Pituła
858 47 33

zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani
nauczyciele

28-30 VI 2005
9:00-14:00
22-25 VIII 2005
9:00-14:00

18

130

24

160

zainteresowani
nauczyciele

27-29 VI 2005
9:00-13:00

15

75

EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY

zorem lat ubiegłych w Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przygotowano bogatą ofertę form
doskonalenia innych niż tradycyjne kursy. Poniżej prezentujemy skróconą wersję informacji na temat oferty. Pełną zamieścimy w informatorze, który trafi do
każdej szkoły na początku nowego roku
szkolnego oraz na stronie internetowej
www.odn.poznan.pl

PROJEKTY:

WAKACYJNA

• Każdy nauczyciel
obce zna języki – KaNOn
• Wielkopolska to My!
Wczoraj, dziś, jutro.
• Klub Nauczyciela Nowatora
• Nowe media w szkole
• Program ekozespołów w mojej szkole
• Z Pyrkiem bezpieczniej
czyli kształtujemy nawyki
bezpiecznych zachowań
• Budowanie wojewódzkiej sieci
wsparcia w zakresie profesjonalnej
profilaktyki szkolnej
• SPICE – edukacja w szkole
drogą do poszanowania innych kultur
• Absencja szkolna – strategie i plany
zwalczania wagarowania
• Tworzenie tożsamości regionalnej,
narodowej i europejskiej
w Europie regionów
• X Targi Edukacyjne
• Dni Wydawnictw
MAJ
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Tadeusz Nowik
858 47 44
Tadeusz Nowik
858 47 44
Ewa Superczyńska
858 47 35
zgł. do 22 VI 2005

2005/2006
KONWERSATORIA,
SEMINARIA, KONFERENCJE:
• Wszechnica nauczycielska
• Nauczyciel w świecie nauki –
Wychowanie fizyczne i sport szkolny
• Nauczyciel w świecie nauki –
Turystyka i krajoznawstwo
• Nauczyciel w świecie nauki –
Nowe trendy w nauce o żywieniu
• Nauczyciel w świecie nauki –
Komórka jako obiekt badań
• Planowanie rozwoju
zawodowego nauczyciela
• Nauczyciel w roli opiekuna stażu
• Jak przekładać idee pedagogiczne
Celestyna Freineta na praktykę
współczesnej szkoły
• Poszukiwanie efektywnych
metod rozwiązywania problemów
wychowawczych na lekcjach religii
• Dzieci są bystre i twórcze i lubią przygodę
• Zespół samokształceniowy
dla kadry kierowniczej
• Szkolenia rad pedagogicznych

I

OFERTA EDUKACYJNA 2005/2006
ZARZĄDZANIE
Symbol

B/21

Psychologiczne aspekty subkultur młodzieżowych

16

Liczba
godzin

B/22

Dyscyplina i ład w klasie

18

B/23

Jak sobie radzić z agresją? – kurs Io

35

24

B/24

Jak sobie radzić z agresją? – kurs IIo

20

B/25

Jak sobie radzić z agresją? – superwizja

15

B/26

Etykiety – negatywny wpływ na rozwój intelektualno-emocjonalny uczniów

20

B/27

Szkoła dla rodziców i wychowawców

40

B/28

Szkoła dla rodziców i wychowawców

40

B/29

Absencja szkolna – profilaktyka

10

B/30

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń odżywiania wśród młodzieży

10

W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa kursu

B/1

Jak zaplanować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli [WDN]?

B/2

Przygotowanie rad pedagogicznych do przeprowadzenia wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki

24

B/3

Wykorzystanie wyników wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w budowaniu programu rozwoju szkoły/placówki

20

B/4

Wykorzystanie wyników egzaminów maturalnych do podnoszenia jakości pracy szkoły

12

B/5

Wykorzystanie wyników egzaminu zawodowego do podnoszenia jakości pracy szkoły

12

B/6

Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego

8

B/7

Promocja szkoły i placówki oświatowej

20

B/8

Konstruowanie oferty kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy

32

B/9

Wykorzystanie międzynarodowych programów edukacyjnych w pracy szkoły

15

B/10

Zarządzanie projektem – jak organizować
pracę w ramach działań projektowych

16

B/11

Organizacja pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole

27

B/12

Umiejętności kierownicze w pracy dyrektora

20

B/13

Szkolenie okresowe pracowników służby
bezpieczeństwa i higieny pracy

32

B/14

Szkolenie okresowe pracodawców i innych
osób kierujących pracownikami w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy

16

B/15

Rola i zadania społecznej inspekcji pracy

24

DOSKONALENIE W ZAKRESIE
PRZEDMIOTOWO-METODYCZNYM
Symbol

Nazwa kursu

Liczba
godzin

B/31

Odkrywamy, doświadczamy, przeżywamy –
praca z uczniem uzdolnionym w rzeczywistości szkolnej

45

B/32

Opowiadanie i opis – podstawowe formy wypowiedzi w kształceniu zintegrowanym

24

B/33

Gramatyczny kuferek, czyli przez meandry
językowe praktycznie i atrakcyjnie

15

B/34

Projekt edukacyjny w kształceniu zintegrowanym

30

B/35

Naturalna Nauka Języka – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym

15

B/36

„Sezamie otwórz się”, czyli wzbogacamy
swój warsztat pracy

24

B/37

24

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

Jak rozwijać u dzieci potrzebę kontaktu
z książką

B/38

Samoocena i samokontrola na zajęciach zintegrowanych w klasach I-III

24

Liczba
godzin

B/39

Metoda projektu w pracy z dziećmi przedszkolnymi – pytam, badam, sprawdzam,
uczę się

30

B/40

Teatr i piosenka w nauczaniu zintegrowanym
– część II

50

B/41

Zabawy sprzyjające dobrym relacjom w grupie

10

B/42

Inspiracje – malowanie na szkle – warsztat
plastyczny

10

B/43

Plastyka dla maluchów

10

B/44

Inspiracje – zabawy z grafiką – warsztat plastyczny

10

Symbol

Nazwa kursu

B/16

Psychorysunek w diagnozie i terapii

16

B/17

Drzewo – graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha

16

B/18

Diagnoza interakcyjna zachowań problemowych dzieci i młodzieży (część 1)

30

B/19

Agresywna rzeczywistość czy agresywna
młodzież? Różne wymiary przemocy i sposoby jej ograniczania

20

Od perswazji do negocjacji czyli o rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

20

B/20

II

(dokończenie na stronie III)
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OFERTA EDUKACYJNA 2005/2006
(dokończenie ze strony II)

B/73

Temat „przemoc wśród młodzieży” jako
przedmiot lekcji języka niemieckiego

10

B/74

Literacki tekst na lekcji języka obcego.
Przedstawienie i omówienie modelu lekcyjnego: Interpretacja literackich tekstów

5

B/75

Dlaczego należy uczyć o Holokauście?

8

B/76

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela matematyki

30

B/45

„Papierczaki” – technika plastyczna – część I
(jesień-zima)

B/46

„Papierczaki” – technika plastyczna –
część II (wiosna-lato)

10

B/47

Bajki, baśnie, legendy – techniki origami

10

B/48

Zabawki dydaktyczne – techniki origami

10

B/49

Podstawowe formy aktywności ruchowej
w nauczaniu zintegrowanym

30

B/77

Animacja na lekcjach matematyki

30

B/50

Metody aktywizujące w nauczaniu

30

B/78

Jak skutecznie uczyć matematyki?

30

B/51

Planowanie pracy – konstruowanie planów
wynikowych i wymagań przedmiotowych

16

B/79

Oceniamy rzetelnie, obiektywnie i sprawiedliwie

30

B/52

Jak przygotować ucznia do indywidualnych
wystąpień?

30

B/80

40

B/53

„Jak skutecznie kształcić sprawność językową ucznia w szkole podstawowej”

15

Wykorzystanie technologii informacyjnej do
podniesienia efektywności kształcenia chemicznego gimnazjalistów

B/54

Szóstoklasista przed sprawdzianem

30

B/81

Jak przygotować uczniów do egzaminu zewnętrznego z chemii?

30

B/55

Jak przygotować ucznia gimnazjum do egzaminu?

30

B/82

30

B/56

Vademecum nauczyciela polonisty

55

Metoda projektów na lekcjach chemii i fizyki
w aspekcie popularyzacji problematyki badań
w laboratoriach światowych

B/57

Strategie efektywnego czytania

50

B/83

30

B/58

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów
humanistycznych

Programy modułowe w kształceniu zawodowym

30

B/84

20

B/59

Jak przygotować ucznia liceum do matury
ustnej z języka polskiego?

Przygotowanie się nauczycieli przedmiotów
zawodowych do hospitacji diagnozującej

40

B/85

22

B/60

Przygotowanie się nauczyciela do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego
z języka polskiego

Efektywne nauczanie i uczenie się w przedmiotach zawodowych

16

B/86

Multimedia w katechezie – część I

16

B/87

Multimedia w katechezie – część II

16

B/61

Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego – część pisemna

30

B/88

Symbole w katechezie

20

B/89

Twórcze metody pracy z Biblią

20

B/62

Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego do podnoszenia jakości pracy szkoły

24

B/90

Formy plastyczne w katechezie

20

B/91

Origami w katechezie

20

B/63

Ocenianie na lekcjach języka polskiego

30

B/92

20

B/64

Czytanie i interpretacja dzieł sztuki wizualnej

20

Projekt edukacyjny – szkolne rekolekcje wielkopostne

B/65

Edukacja medialna w szkole

35

B/93

Style pracy katechety

20

B/94

40

Realizacja treści ścieżek edukacyjnych – integracja międzyprzedmiotowa

25

B/66

Nie tylko literatura – kształcenie umiejętności odbioru tekstów kultury na lekcjach języka polskiego

B/95

Organizacja pracy w bibliotece szkolnej

30

Wykorzystanie testów na lekcjach języka polskiego

B/96

Biblioteka centrum informacyjnym szkoły

40

B/67

15

B/97

36

B/68

Ocenianie na lekcji języka obcego

40

Elementy biblioterapii w pracy nauczyciela
bibliotekarza

B/98

Seminarium Wiedzy o Książce

40

B/69

Zastosowanie strategii Programowania Neurolingwistycznego (NLP) w nauczaniu języków obcych

40

B/99

Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza.

16

B/70

Mówienie i działanie na lekcji języka obcego

30
30

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej.
Badania umiejętności uczniów – realizacja
i analiza wyników.

30

B/71

Podstawy i modele do działania i doświadczania w praktyce lekcyjnej

B/100

B/72

Nauka o środowisku przy komputerze

8

B/101

Wybrane metody i formy pracy na zajęciach
wychowania fizycznego

25

10

(dokończenie na stronie IV)
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III

OFERTA EDUKACYJNA 2005/2006
(dokończenie ze strony III)

B/102

Wybrane metody i formy pracy z gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej

25

B/103

Wybrane formy gimnastyczno-taneczne (elementy aerobiku na lekcji wychowania fizycznego)

20

B/104

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

20

B/105

Wymagania procesu edukacyjnego z wychowania fizycznego (planowanie pracy nauczyciela wf)

B/106

Sporty rekreacyjne podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych

30

B/107

Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego

24

B/108

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu
i kierunku kształcenia

24

30

WSPOMAGANIE

ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Symbol

Nazwa kursu

Liczba
godzin

B/126

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
w opracowywaniu wyników ankiet

18

B/127

Konstruowanie, analiza ilościowa i jakościowa narzędzi do badania osiągnięć uczniów.
Wykorzystanie arkusza MS Excel w pomiarze dydaktycznym

27

B/128

Internet jako narzędzie pracy nauczyciela

18

B/129

Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną
WWW (cz. I)

24

B/130

Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną
WWW (cz. II)

18

B/131

Podstawy grafiki komputerowej

30

B/132

Tworzenie prezentacji w programie MS PowerPoint

24

B/133

Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole

10

B/134

Jak przygotować się do hospitacji diagnozującej?

24

B/135

Prawidłowa emisja i higiena głosu w pracy
nauczyciela

15

B/136

Prawidłowa emisja głosu – część II – ćwiczenia

10

B/109

Stres w pracy nauczyciela z krótkim stażem

20

B/110

Stres w zawodzie nauczyciela z dłuższym
stażem

20

B/137

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole
i zajęciach pozaszkolnych

8

B/111

Rozwój zawodowy nauczyciela bibliotekarza,
a jakość pracy szkoły

10

B/138

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

10

B/112

Jak motywować uczniów?

30
20

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na
wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

36

B/113

Taniec jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą. Ludowe tańce wielkopolskie w przedstawieniach jasełkowych

B/139

Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

10

B/114

Taniec jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą. Taniec integracyjny jako forma pracy z grupą

B/140
20

B/115

Taniec jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą. Taniec towarzyski jako forma pracy z grupą

20

B/116

Warsztaty teatralne – zajęcia z lalkami i maskami

8

B/117

Samorządność uczniowska

B/118

OFERTA
Symbol

KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Nazwa kursu

Liczba
godzin

A/1

Organizacja i zarządzanie oświatą

210

A/2

Oligofrenopedagogika

270

36

A/3

Przyroda

284

Wolontariat młodzieżowy

30
30

Pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych
przedmiotów zawodowych

270

B/119

Wszystko jest możliwe, czyli podstawy efektywnej pracy z uczniami

A/4
A/5

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

240

B/120

Wykorzystanie filmu jako środka dydaktycznego

8

A/6

240

B/121

Praca z klasą

32

Metodyka nauczania języka angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli
nauczania początkowego

B/122

Współpraca z rodzicami

30

A/7

280

B/123

Promocja zdrowia w szkole

30

Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
języka angielskiego

B/124

Odkrywamy prawo humanitarne

24

A/8

120

B/125

Mobbing w systemie oświaty

21

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego

IV

MAJ
CZERWIEC
2005

RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA

BAWIĄC
UCZYĆ
Od kilkunastu lat pierwszy dzień wiosny
wywołuje różne emocje. Uczniowie traktują
tę datę jako dzień wagarowicza. Dla dyrekcji jest to nie lada problem - jak zatrzymać
uczniów w szkole. Mimo że minęły już lata,
gdy 21 marca Stary Rynek stawał się areną walki między policją, a wagarowiczami
z różnych szkół, to jednak nadal jest to dzień
pełnej gotowości służb porządkowych oraz
Kuratorium Oświaty. Próbując wprowadzić
nową jakość zorganizowaliśmy tego dnia
z kolegą, opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego w VIII LO debatę n.t. „Czy Traktat
Konstytucyjny jest Polsce i Europie potrzebny?” By jednak dochować wierności ideałom
mistrza Ignacego Krasickiego, postanowiliśmy połączyć poważną część z zabawną.
Ogłosiliśmy przegląd piosenki europejskiej,
do udziału w której zaprosiliśmy wszystkich
chętnych uczniów naszej szkoły.
Debatę poprzedziliśmy ankietą powstałą
przy wydatnej pomocy Prezesa PENTOR-a
w Poznaniu p. Rafała Janowicza. Pytaliśmy

ORGANIZACJA
CZASU WOLNEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY

Czas wolny od pracy lub innych zajęć
obowiązkowych spełnia bardzo ważną rolę
w życiu każdego człowieka. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dziecko w swej naturze jest aktywne w ciągu całego dnia z wyjątkiem tych
chwil, gdy zostaje zmuszone do ograniczenia
lub nawet całkowitego zaniechania ruchu.
Z pewnością jest to sytuacja stresująca, która wpływa na obniżenie możliwości poznawczych. Systematycznie stosowany przymus
powoduje, że większość dzieci przystosowuje się do narzuconej im formy pracy. Nasuwa
się jednak pytanie, czy osiągając odpowiedni poziom posłuszeństwa właśnie nie wylaliśmy „dziecka z kąpielą”.

w niej o stan wiedzy na temat Traktatu Konstytucyjnego wśród uczniów i nauczycieli,
o korzyści lub straty jakie przyniesie on dla
Polski. Wreszcie sprawdzaliśmy preferencje
referendalne wśród nauczycieli oraz wśród
potencjalnych wyborców (16 i 17-latków –
uczniów klas I i II). Nie posiadając rzeczywistych praw wyborczych uczniowie potrafili określić swoje preferencje – zdecydowana
większość wzięłaby udział w referendum.
Przegląd piosenki odbył się przy wydatnej pomocy członków Szkolnego Klubu Europejskiego i Szkolnej Rady Uczniowskiej.
I nadszedł 21 marca…
Do auli szkoły przyszli wszyscy chętni
uczniowie i nauczyciele. Przybyli też goście
– z Kuratorium Oświaty oraz prof. dr hab.
Bogdan Koszel z Instytutu Zachodniego
Pierwszą częścią spotkania było porównanie szkolnych ankiet z wynikami badań
PENTOR-a przeprowadzonymi na reprezentatywnej grupie respondentów. Przygotowana przez młodzież multimedialna prezentacja
wprowadziła uczestników w temat debaty.
Następnie prof. B. Koszel, odnosząc się
do wyników ankiety odpowiedział zebranym
na główne tego dnia pytanie „Czy Traktat
Konstytucyjny…?” Odpowiedź na „tak” była
poparta wieloma argumentami. Mimo to, nie

do końca wszystkich przekonała. Były liczne
pytania uczniów w czasie dyskusji.
Spotkanie zakończył przegląd piosenki europejskiej. Liczba chętnych, zaangażowanie uczniów, wspólna zabawa - przeszły
nasze najśmielsze oczekiwania. Ostatecznie
wysłuchaliśmy sześciu utworów. Zachowane
zostały wszystkie elementy konkursu – było
jury złożone z władz oświatowych, szkolnych oraz przedstawiciela uczniów. Był też
opiekun chóru szkolnego. Dbałość o profesjonalizm i zasady dla nas organizatorów,
stanowiła ważną część edukacyjnego działania. Były też nagrody. Zabawa okazała się
fantastyczna. Żywy doping, spontaniczne reakcje na werdykt jury. Z obowiązku dodam,
że zwycięstwo odniósł Radosław Siemionek
z klasy III g, tegoroczny maturzysta, prawdziwa osobowość „Ósemki”.
Jeśli traktować całość jako działanie edukacyjne, to myślę, że uczyliśmy naszych wychowanków odpowiedzialności w atmosferze
zabawy na dobrym poziomie. A efekty? No
cóż, trudno przewidywać poczucie obywatelskiego obowiązku u dzisiejszych uczniów
klas I i II szkoły ponadgimnazjalnej. Jednak
dzięki podobnym działaniom wiemy, że warto inwestować w młodzież i naszym zadaniem jest nie zmarnować tego.
Marek Grefling

Każdy etap nauczania powinien uświadamiać uczniom jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. Aktywność ruchowa jest bardzo
ważnym elementem zdrowego trybu życia.
Większość dzieci lubi ruch nawet często bardzo intensywny. W rozwój ruchowy wpisana jest również rywalizacja. Stanowi ona jak
gdyby naturalny proces nabywania odporności na stres. Planując swoje działania w organizacji czasu wolnego uczniów naszej szkoły
przyjęliśmy zasadę maksymalnego wykorzystywania możliwości udziału w pokazach,
zawodach czy też zajęciach rekreacyjnych.
Celem takiego podejścia było założenie, że
aktywna forma prezentacji swoich możliwości wyzwala naturalną mobilizację dynamizmów rozwojowych. Skutkiem czego
powstaje liczna grupa uczniów pragnących
uczestniczyć we wszelkich zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym. Utrzymywanie
odpowiednio długo takiego emocjonalnego
zaangażowania powoduje utrwalenie potrzeby ruchu na wiele lat.
Jak przy takim spojrzeniu na problem
organizacji czasu wolnego uczniów można sensownie zaplanować całoroczne zaję-

cia i co nie jest bez znaczenia zakończyć je
z uczuciem satysfakcji?
Od trzech lat organizując zajęcia dodatkowe adresowane do uczniów klas 4-6 prowadzimy różne obserwacje statystyczne.
Daje to pewien całościowy obraz aktywności dzieci w ich czasie wolnym. Oferta, którą przygotowujemy zawsze zawiera możliwość rekreacyjnego wysiłku, dużą część
jednakże zajmują treningi sportowe, które
zawsze związane są z zaplanowanymi zawodami. Trzeci element stanowią zajęcia taneczne przygotowujące do prezentacji w formie pokazów.
Treningi sportowe koncentrują się na piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych i czwórboju lekkoatletycznym. Cotygodniowe treningi mają sens wtedy, gdy
uczestniczący w nich wiedzą, że będą musieli wykazać się swoimi umiejętnościami
w zawodach. Tworzy to sytuację, w której
powstaje zespół wzajemnie się motywujący i propagujący sport. Ma to olbrzymie znaczenie dla powstania w szkole odpowiedniej
atmosfery wokół aktywnych form spędzania wolnego czasu. A ta z kolei wymusza ta(dokończenie na stronie 12)
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kie zachowanie nauczycieli i rodziców, które
utrwala pozytywne emocje dotyczące sensu
wysiłku fizycznego. Udział w dużej ilości
zawodów staje się również okazją do sprawdzenia poziomu nabytych umiejętności.
Wykorzystując ideę Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym prowadzone są zajęcia na rowerowym torze sprawnościowym. Uczestniczący
w nim doskonalą technikę jazdy na rowerze,
a najlepsi uczestniczą w turniejach.
W ramach zajęć rekreacyjnych organizowane są wyjazdy na basen. Niestety związane jest to z pewnymi kosztami. Dlatego
znaczna część dzieci nie korzysta lub korzysta rzadko z tej formy aktywnego wypoczynku. Paradoksalnie, jak wynika z końcowych
ankiet, właśnie uczestnictwo w zajęciach na
basenie daje bardzo dużo satysfakcji. Odby-

ZORGANIZUJMY
DZIECIOM
WYPOCZYNEK

1. WAKACJE

TUŻ, TUŻ...

Zbliżają się wakacje – czas, którego najbardziej wyczekują dzieci. Cudownie, jeśli
ten okres wypełniony jest wieloma atrakcjami turystycznymi, wyjazdami, możliwością
przebywania w gronie najbliższych i rówieśników. I najmniej liczy się tutaj piękna,
słoneczna pogoda; najważniejsza jest dobra zabawa RAZEM. Pojawia się tylko jedno podstawowe pytanie: czy dzieci z rodzin
wielodzietnych i najuboższych mogą zakończyć tego rodzaju rozważania tylko na marzeniach?
W parafii p.w. Świętej Rodziny w Poznaniu powstała inicjatywa zorganizowania półkolonii letnich dla najuboższych dzieci nie
mogących uczestniczyć w żadnej formie zorganizowanych wakacji. Inicjatywę tę podjęli nauczyciele różnych specjalizacji – wolontariusze, którzy nie szczędzili swoich sił,
pomysłów i czasu po to tylko, aby móc zobaczyć radość i cieszyć się szczęściem naprawdę zadowolonych dzieci.
Pomysł zorganizowania dzieciom wakacji będzie realizowany już po raz trzeci. Dwa
lata temu dzieci mogły uczestniczyć w „Wa-

12

wają się również różne turnieje szkolne, które wzbudzają dużo emocji i angażują znaczną ilość uczniów jako zawodników i jako
organizatorów.
Po zakończeniu roku szkolnego stawiamy sobie pytanie dotyczące efektów pracy.
Jest to dosyć istotne, ponieważ sama
natura pracy nauczyciela nie pozwala
mu ich szybko dostrzec, a trudno jest
pracować mając świadomość marnotrawienia wysiłku własnego i innych. Aby móc podsumować swoją
pracę systematycznie w ciągu całego
roku prowadzimy notatki dotyczące
udziału dzieci w zajęciach.
Poniższy wykres przedstawia obserwacje dotyczące zainteresowania
wszystkimi proponowanymi formami prowadzone w roku szkolnym 2002/2003

i 2003/2004. Mamy nadzieję, że możliwe będzie przeprowadzenie głębszej analizy organizacji czasu wolnego w naszej szkole. Duże
znaczenie ma fakt, że drugi okres edukacyjny
trwa tylko trzy lata. Utrudnia to wykształcenie i utrwalenie zachowań związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

kacjach pod rybą”, rok temu w „Wakacjach
w Arce”, a w tym roku planujemy zorganizować – „Wakacje z chlebem”. W niniejszym
artykule przedstawiono ubiegłoroczne półkolonie czyli „Wakacje w Arce”.

opowiadania bajki. Przykładowe tytuły bajek
to: „Zastanawiam się, czy wszystkim można
się podzielić?”, „Czy potrzebny mi komputer, abym wiedział co jest dobre, a co złe?”,
„Co ja mogę dać innym?”, „Dlaczego czasami żałuję tego, co zrobiłem?”, „Tak sobie myślę, czy trudno jest pomagać innym?”,
„Czy wypowiadane przeze mnie słowo może
ranić?”, „Dzieląc się z innymi, tracę czy zyskuję?”, „Czy złość może przemienić się
w radość?”, „Co łatwiejsze: wygrać czy
przegrać?”, Jaką wartość ma wypowiadane
przeze mnie słowo?”.
Zakończenia bajek na kolorowych karteczkach wraz z obrazkiem opisującym ich
treść umieszczone były na przeznaczonej do
tego tablicy.
Druga część podsumowania dnia polegała na wyłonieniu spośród dzieci tych, które
w ciągu dnia wyróżniły się postawą lub zachowaniem. Dostrzegaliśmy przede wszystkim umiejętność myślenia o innych, życzliwość, bezinteresowną nawet najdrobniejszą
pomoc, chętne i właściwe posługiwanie się
słowami: proszę, dziękuję, przepraszam.

2. JAK ZORGANIZOWANO
W „ARCE”?

ŻYCIE

Dwa letnie turnusy (2 pierwsze tygodnie
lipca i dwa pierwsze tygodnie sierpnia ubiegłego roku) skupiły blisko 80 dzieci w wieku 7 – 14 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz.9.00 – 16.00.
Każdy z turnusów podzielono na trzy grupy: Koty (najmłodsza), Krokodyle i Orły
(najstarsza). Poszczególnym grupom przyporządkowano salę, której wystrój odpowiadał tematycznie poszczególnym grupom. Podział dzieci i przynależność do grup były
ustalone przed rozpoczęciem półkolonii.
Każda z grup liczyła średnio 12 – 15 osób,
którym towarzyszyło każdego dnia 2 pedagogów (zawsze tych samych). Codziennie
dzieci rozpoczynały swój półkolonijny dzień
modlitwą w kościele, której przewodniczył
ksiądz – Przyjaciel Półkolonistów. Śpiewany
był wtedy również hymn półkolonii: Pewnego dnia Noe do lasu wszedł...
W organizację półkolonii zaangażowana jest zawsze niemal cała parafia począwszy od firm i sklepów, które dbają o dzieci od
strony jedzenia i picia, a skończywszy na Parafianach. Dzięki ich datkom dzieci mogły
uczestniczyć w wielu atrakcjach wyjazdowych i turystycznych.
Każdy dzień miał swoje stałe punkty.
Pierwsza dotyczyła wspólnego czytania lub
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Luiza Maternik
Grzegorz Soloch

3. KILKA

MIGAWEK Z ŻYCIA

ARKI.

Dzieciom bardzo podobały się wycieczki do kręgielni, spacery z zadaniami po lesie, wyjazdy na basen do Szamotuł i Obornik, fermę strusi w Jaraczu, na Safari koło
Gorzowa Wlkp., oraz do Nowego ZOO.
Oczywiście ostatnia atrakcja przygotowana była z myślą o poszerzeniu informacji na
temat zwierząt, które dzieci reprezentowały
w swoich grupach.
(dokończenie na stronie 13)
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Wszystkie zajęcia związane były z Arką
Noego. Poproszono plastyka, by stworzył dla
uczestników ogromny plakat przedstawiający zwierzęta z Arki. Podzielono go na trzy
części, a mali rysownicy w ramach konkursu (to jeden z etapów) malowali jego fragmenty. W końcowej fazie współzawodnictwa stworzono jedno „dzieło”, które stało się
darem ofiarnym uczestników półkolonii podczas niedzielnej Mszy Świętej.
Największą popularnością cieszyła się
poczta kolonijna. Puszka od rana pękała
w szwach, ponieważ każde z dzieci chciało
życzyć pozostałym uczestnikom miłego dnia,
podziękować za pomoc, złożyć życzenia czy
po prostu powiedzieć komuś coś miłego.
Każdy dzień dla najmłodszych był niespodzianką. Dzieci otrzymywały wcześniej

JAK

METODA

ZUCHOWA POMAGA
MI W AKTYWIZOWANIU
UCZNIÓW
Bogate i atrakcyjne życie współczesne
przyśpiesza rozwój fizyczny, psychiczny,
społeczny i kulturowy dzieci i młodzieży.
Powoduje to potrzebę stosowania w szkole bardziej atrakcyjnych form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. Praktyka wykazała, że taką atrakcyjną formą jest
dla dzieci metoda zuchowa i że pewne elementy systemu zuchowego można przenieść
do pracy lekcyjnej w młodszych klasach. Takie elementy, jak zabawa zuchowa, zastęp,
sprawności, piosenki i tańce można z powodzeniem stosować na zajęciach. Przyczyniają się one do uzyskania lepszych wyników
w nauce i do uspołecznienia dzieci.
Znając dobrze założenia pracy w drużynach zuchowych postanowiłam wykorzystać
je w indywidualizacji procesu nauczania zintegrowanego. Elementy pracy zuchowej na
zajęciach lekcyjnych występują w:
1. programie nauczania zintegrowanego ujętego w cykle tematyczne,
2. treściach nauczania realizowanych na
podstawie wybranych form zuchowych,
takich jak: zwiad, majsterkowanie, pożyteczna działalność, teatrzyk samorodny
itp.
Uczniowie w klasach młodszych bardzo lubią przewodzić grupie, być dostrzega-

jedynie niezbędniki z informacją co mają zabrać ze sobą z domu. Mogli jedynie domyślać się czekających je atrakcji. W istocie codziennie były zaskakiwane.
Ostatniego dnia dzieci z parafialnych półkolonii przygotowały dla siebie własnoręcznie zrobione prezenty. Pomysł ten nazwano
„cichym przyjacielem”.
Koty, orły i krokodyle zakończyły swój
turnus podziękowaniami dla opiekunów.
Wychowawcy otrzymali od dzieci zrobione
przez nich prezenty. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz zdjęcie. Dyplomy dzieci dostały za dobre słowo,
uczynność, a nawet za dyżury porządkowe,
posiłkowe oraz papierkowe. Pamiątką dla
nich stał się nowy szkolny piórnik.

Żegnaliśmy się obiecując sobie, że spotkamy się za rok. Widać było zachwycenie
wszystkich uczestników. Dla nas – wychowawców i opiekunów najważniejsze było
to, że mogliśmy przez te tygodnie kształtować ich charaktery oraz pokazać im co
dobre, a co złe. Nawiązały się cudowne więzi emocjonalne. Każdy uczestnik Arki w tym
również opiekunowie zapamięta te wakacje
na długo.
Dla nas, animatorów i cichych przyjaciół
dzieci w potrzebie, uśmiech i radość wszystkich uczestników były najwspanialszą gratyfikacją. Z wielką radością oczekujemy tegorocznych „Wakacji z chlebem”...

ni, wyróżniani, chętnie przyjmują nowe obowiązki, które wyróżniają ich spośród grupy.
Uczniom bardzo ambitnym, zdolnym, powierzyłam funkcje przewodników grup, czyli szóstkowych. Do zadań szóstkowego na
zajęciach należy:
a) sprawdzenie obecności w swojej szóstce,
b) mobilizowanie kolegów do dbania o estetyczny wygląd zeszytów, książek,
c) opieka nad kroniką szóstki,
d) proponowanie kolegów swojej szóstki do
znaczków sprawnościowych po zrealizowaniu cyklu.
Szóstkowi pełnią rolę łączników między
nauczycielem a własną grupą. Rolą nauczyciela jest podawanie i późniejsze monitorowanie poleceń nad realizacją których czuwa
szóstkowy. Wewnątrz szóstki istnieje szeroko pojęty podział pracy, co decyduje o równym zaangażowaniu w treści realizowanych
problemów wszystkich członków grupy.
Uczniowie kompletują sobie własny zbiór
pomocy naukowych do opracowywanych
treści, uzupełnia je nauczyciel (wykorzystując np. Internet). Przekonałam się, że wiadomości uczniów zdobyte tą drogą w trakcie
własnych poszukiwań są trwalsze, rozwijają zainteresowania i zdolności.
Istotnymi formami pracy, które sprzyjają realizacji wspomnianych założeń są zwiad
i pożyteczne działanie.
Przykładowo – „Twój dom i jego powiązania ze środowiskiem”. Uczniowie przygotowali ciekawe rekwizyty, pamiątki, dostarczyli materiał na ciekawe zajęcia. Można
było zaobserwować kształtowanie się zainteresowań, rozbudzanie talentu zbieracza, po-

szukiwacza, przewodnika. Zorganizowaliśmy klasowy turniej cennych wiadomości.
Wprowadziłam
też
przyznawanie
uczniom sprawności (podobnie jak w organizacji zuchowej) np. umiejętność ciekawego
gawędzenia na określony temat, rozpoznawania drzew po liściach, przedstawienia w teatrzyku życia wybranych zwierząt. Wszystko
to zachęcało do szukania, uzupełniania wiedzy poprzez literaturę, czasem film, czy też
doświadczenie starszych.
Popularyzacja metody zuchowej na zajęciach wywołuje duże zainteresowanie
uczniów tą organizacją (którą powołałam do
życia w mojej szkole).
Każdy może sprawdzić stopień swoich
umiejętności. W trakcie zabaw tematycznych dzieci pełnią różne funkcje, które wynikają z tematyki aktualnie zdobywanej sprawności. Szóstkowi reprezentują jakby małą
społeczność, swoiste środowisko, w którym
znajduje się ogrodnik, strażak, nauczyciel,
policjant, rybak itp.
Organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy interesują szczególnie dzieci (np. strażacy).

Marta Metelska

JAK ROZWIJAM AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ
DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM?
Dziecko rozpoczynające naukę szkolną, przejawia naturalną skłonność poznawczą świata, która dokonuje się poprzez obserwacje, zadawanie pytań i poszukiwanie
odpowiedzi. Wykorzystując tę naturalną ciekawość poznawczą dziecka, można rozwijać
u niego różne sfery osobowości, kształcić język, motywować do aktywności twórczej
w różnych dziedzinach życia.
(dokończenie na stronie 14)

MAJ
CZERWIEC
2005

13

RÓŻNE ROLE NAUCZYCIELA
(dokończenie ze strony 13)

Każdy nauczyciel ma wiele możliwości
do podejmowania działań, mających na celu
rozwijanie aktywności ucznia tak, aby stawał
się ochotnym i wrażliwym twórcą, umiejącym znaleźć swoje miejsce w otaczającym
świecie.
W swojej praktyce pedagogicznej, miałam wiele okazji obserwować pracę uczniów,
która wymagała większego zaangażowania
umysłu, bądź języka ciała do przekazywania
swoich przeżyć, odczuć, wrażeń. Inspiracją
do tego rodzaju aktywności był teatrzyk klasowy, w którym rolę reżyserów i aktorów odgrywali sami uczniowie, tworząc scenariusze
przedstawień, scenografię oraz dobierając rekwizyty. Pomysły do przedstawień pochodziły z poznawanych utworów literackich, sytuacji z życia klasy, szkoły, oglądanych filmów,
czytanych książek itp.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że teatrzyk dawał możliwość przeżywania suk-

NIEZBĘDNY
W SZKOLE
W szkole jest nauczyciel, o którego zakresie obowiązków niewiele mogą powiedzieć
nauczyciele dydaktycy, jednak gdy go zabraknie (chociażby ze względów losowych – chorobowych), jego brak odczuwany jest bardzo
dotkliwie zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
Tym nieocenionym, a niedocenianym często pedagogiem jest nauczyciel bibliotekarz.
Profesjonalnie przygotowany, doskonalący się w coraz to nowych obszarach (emisja głosu, wolontariat, elementy biblioterapii),
wspiera realizację celów szkoły.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie dostarczania informacji i rozwiązywania
problemów informacyjnych; jest kompetentny w korzystaniu ze wszystkich źródeł – drukowanych i elektronicznych. Dzięki temu
uczniowie mogą zaspokoić potrzeby informacyjne – począwszy od uzyskania lektur –
po skorzystanie z materiałów zamieszczanych
w Internecie, dostępnych pakietów multimedialnych itp. Aktywizuje uczniów w procesie
nauczania i rozwijania ich umiejętności samodzielnego uczenia się, organizując bibliotekę
zgodnie z wytycznymi IFLA (Sekcja Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji) - UNESCO, jako „wrota” do globalnej
„wioski”.
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cesów wszystkim dzieciom, gdyż same decydowały o wyborze określonych zadań do
wykonywania w zależności od własnych
zdolności i zainteresowań.
Innym rodzajem aktywności twórczej
moich uczniów jest pomoc przy redagowaniu gazetki. Pomysł zrodził się w umysłach
dzieci po tym, jak poznały postać spikera klasowego – Ekoludka, który występując w „klasowej telewizji”, prowadził z nimi
konwersacje na różne, interesujące tematy.
Od mnóstwa zadawanych przez dzieci pytań, pochodzi tytuł naszej gazetki „Pytak”.
Pomagają ją redagować uczniowie klas 1-3,
zgłaszając swoje pomysły do zespołu redakcyjnego, który czuwa nad wyborem odpowiednich tekstów, poprawia styl wypowiedzi. Dzieci mają możliwość prezentowania
na łamach gazetki swoich umiejętności i zainteresowań literackich, plastycznych, matematycznych, przyrodniczych i innych.

Oprócz redagowania gazetki, uczniowie poznają elementy sztuki dziennikarskiej, przygotowując występy w „szkolnej telewizji”. Wzorując się na oglądanych
programach telewizyjnych, występują w roli spikera, reportera reklamy, bądź rozmówcy
zaproszonego do „studia telewizyjnego”.
Działania, które podejmuję w celu rozwijania aktywności twórczej uczniów sprzyjają integracji grupy rówieśniczej, dają możliwość przeżywania sukcesów tym dzieciom,
które rzadko je odnoszą oraz wzbogacają aktywność pozalekcyjną uczniów już w pierwszych latach edukacji. Rolą nauczyciela – dobrego wychowawcy jest ciągłe poszukiwanie
skutecznych metod pracy. Sądzę, że wprowadzenie do pracy z dziećmi elementów metod
zuchowych jest szansą na pozytywne efekty
dydaktyczne i wychowawcze.
Eugenia Bera

Dla nauczyciela jest przewodnikiem po
różnorodnych źródłach informacji, pomagając
w aktualizacji nauczanej wiedzy i wspomagając nowościami z określonej dziedziny. Często ostatnią deską ratunku w poszukiwaniu
określonych materiałów, które przynosi niejednokrotnie z własnego księgozbioru.
Tworzy w bibliotece sprzyjające warunki do nauki i rozrywki. Posiada dobre relacje
z uczniami, stając się powiernikiem ich wielu
sekretów, o których niejednokrotnie nie wiedzą nawet rodzice. Mądrze ich wspiera konsultując problemy z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą klasy…
Same zalety? Nie, jest i wada! Skromność i łagodność wypływające z „obcowania
z księgami” i traktowanie swojej pracy jako
posłannictwa, usługi wobec uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Dlaczego wada? Bo w obecnych czasach siłę
przebicia ma „głos mocny” choć nie zawsze
najmądrzejszy i dlatego połączenie profesjonalizmu z delikatnością nauczyciela bibliotekarza nie zawsze są docenione.
Pozytywne relacje są wtedy, gdy zarządza biblioteką:
• dysponującą odpowiednim, estetycznie
urządzonym lokalem (praktyka wykazuje, że plastyczny wystrój i przyjazny klimat
uzyskuje własnymi staraniami o np. kwiaty,
kolorowe napisy informacyjne itp.) stając
się specjalistą w temacie – „jak zrobić coś
z niczego!”,
• posiadającą atrakcyjne dla użytkowników
zbiory – poza kanonem lektur nowości literatury popularnonaukowej, często bele-

trystykę przyciągającą najbardziej opornych
czytelników, czasopisma itp. – i tu wykorzystuje wszelkie możliwe i niemożliwe sposoby, aby pozyskać – najchętniej oczywiście
nieodpłatnie – przydatne pozycje,
• skomputeryzowaną, co stanowi dodatkowy
atut, podnosi rangę biblioteki i organizującego jej pracę nauczyciela bibliotekarza.
Biblioteka szkolna jest nieodłączną częścią procesu kształcenia, a przy spełnieniu
powyższych warunków w sposób efektywny
przygotowuje i wdraża działania edukacyjne.
Negatywna ocena biblioteki szkolnej
związana jest często z obiektywnymi warunkami, na które nauczyciel bibliotekarz nie ma
wpływu;
• brak odpowiedniego lokalu – ciasnota,
w której nie ma miejsca na swobodny dostęp do półek, na intymność dialogu z zagubionym nieraz czytelnikiem,
• zbiory, których świetność minęła dziesiątki lat temu, a które nie są aktualizowane ze
względu na wszechobecną mizerię finansową placówki, książki „opancerzone” szarym papierem, skutecznie zniechęcającym
do wzięcia ich do ręki,
• nieobecność nauczyciela w bibliotece, która
wynika z częstych niestety (oby jak najrzadziej!) zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
Biblioteka staje się wówczas elementem
krajobrazu szkolnego, który zgodnie z rozporządzeniami „być musi”, ale po co, tylko jeden nauczyciel bibliotekarz to wie!
Stresuje się wtedy znając rozbieżność
między tym, co chciałby i do czego, jako part(dokończenie na stronie 15)
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ner w procesie uczenia i nauczania jest predestynowany, a warunkami, a raczej ich brakiem, które nie zapewniają komfortu dobrze
zorganizowanego stanowiska pracy.
Bardzo dużo wysiłku kosztuje wówczas
nauczyciela bibliotekarza wykazanie swojej
przydatności dla środowiska szkolnego, a nie
zawsze to się udaje. Mówi się wtedy o bibliotece źle lub wcale, nie uwzględniając specyfiki jej pracy.
W relacjach czytelnik - biblioteka bardzo
ważna jest osobowość nauczyciela bibliotekarza. Dysponując rozległą wiedzą w różnych
obszarach (musi przecież wspomagać nauczycieli wszystkich przedmiotów) i stosując różnorodne metody pracy, przełamuje stereotypy
postrzegania go przez uczniów:
• nie zna się na komputerach,
• stale martwi się o te swoje książeczki,
• mole książkowe,
• poważni, młodzież ich nie interesuje,
• ćśśśś – obsesjonaci ciszy.
W swojej pracy i sam musi zmierzyć się
ze stereotypem postrzegania uczniów:
• głośni i nieznośni,
• pozbawieni szacunku,
• dziwnie wyglądają,
• tylko telewizja i komputery ich interesują.
Proces komunikacji w tym zestawieniu
jest niezwykle ważny, przede wszystkim dlatego, aby bibliotekarz nie był traktowany jako

INNA

LEKCJA

HISTORII
Najnowsza historia Polski pozostaje
w wielu swoich aspektach niewyjaśniona. Nie
inaczej jest w kwestii aresztowania szesnastu głównych działaczy polskiego podziemia
w marcu 1945 r. Pojawiają się pytania o reakcje państw zachodnich, o sposób wyjaśnienia
tej zbrodni przez sowietów, czy o to jak było
możliwe by w kraju w większości już wyzwolonym z pod okupacji niemieckiej, NKWD
mogło bezkarnie rozbijać struktury odradzającego się państwa polskiego?
Gdy na przełomie lutego i marca br. z propozycją wykładu na powyższy temat wystąpił pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN
w Poznaniu mgr Tomasz Drozd, przyjęliśmy
ją z zadowoleniem. Tym bardziej, że ów wykład nie miał być li tylko akademickim przekazaniem faktów i ich interpretacją, ale swoistą lekcją dla młodzieży z udziałem samych
uczniów w obecności zaproszonych żołnie-

postać anachroniczna i był kojarzony wyłącznie z przymusem czytania lektur, ale jako nauczyciel twórczy zdobywał uznanie swoją
postawą, kreował w placówce przyjazną atmosferę, pobudzał zainteresowanie literaturą, uświadamiał korzyści i przyjemności wynikające z czytania. A wówczas, zgodnie ze
słowami Heleny Radlińskiej potwierdzi się,
że „Biblioteka szkolna to przede wszystkim
warsztat umysłowego trudu”. Trudu, który
wydaje cenne owoce.
Owoce te poznawane są często po latach,
gdy absolwenci szkoły odwiedzają bibliotekę,
dziękując „swojej pani” za przyjaźń z książką, która nadała sens ich życiu. Dziękują za
zainteresowanie swoimi sprawami, pomoc
w rozwiązywaniu problemów, prostowanie
zawiłych ścieżek życia. Bibliotekarka, jako że
kobiety wiodą prym w tym zawodzie, przekonuje się wtedy o skuteczności swych dydaktycznych i wychowawczych oddziaływań.
Odniosła sukces!
Jaka jest recepta na ten sukces?
Oprócz profesjonalizmu wysoka kultura
osobista, takt pedagogiczny zjednujący najbardziej wymagających czytelników, no i niezbędne poczucie humoru.
Zdaniem Alicji Maciejewskiej, autorki
standardów jakości… w odniesieniu do wyglądu i charakteru bibliotekarza: na pytanie:
czy mamy poczucie humoru, czy umiemy się

uśmiechać? Odpowiadamy TAK. Mimo, że
w świadomości społecznej zakorzenił się stereotyp bibliotekarki, która 30 godzin tygodniowo miło sobie biesiaduje za regałem.
Mimo, iż panuje powszechna opinia, że w bibliotece może pracować każdy i to bez specjalnego przygotowania. Wymienia się nas
tuż za pracownikami obsługi. Jeśli w ogóle
się o nas pamięta.
Smutna to refleksja, ale zmuszająca do
określenia wizerunku bibliotekarza, który pozytywnie wpływa na popularyzowanie czytania i kontakt z książką.
Bibliotekarka szkolna – w opinii Kazimierza Szymeczko – „czasem będzie mamuśką,
czasem mrocznym przedmiotem pożądania,
a czasem złem koniecznym, ale zawsze osobą
kompetentną. Ile bibliotekarek, tyle sposobów
na wizerunek biblioteki”.
Przyjrzyjmy się naszej pani bibliotekarce,
zadbajmy o dobre słowo, uszanujmy twórczy
wysiłek, podziękujmy za dotychczasową pracę, zapytajmy jak można jej pomóc, aby jej
działania były skuteczne. Zyskamy sprzymierzeńca w rozwijaniu motywacji uczniów do
zdobywania wiedzy, do osiągania sprawności i umiejętności.
Uzyskamy wsparcie w działaniach wspomagających wszechstronny rozwój ucznia.
Ewa Wawrzyniak

rzy AK. Takiej okazji nie można było zmarnować!
Ze strony VIII Liceum Ogólnokształcącego zaangażowaliśmy uczniów członków teatralnego Koła Proscenium z opiekunem p.
Anetą Cierechowicz, członków Klubu Europejskiego pod opieką p. Henryka Józefowskiego oraz Szkolnej Rady Uczniowskiej.
Prowadzący rozdzielił wśród uczniów
fragmenty różnych tekstów, oraz zaproponował odegranie sceny rozmów wśród przywódców podziemia. Użyty fragment filmu
oraz prezentacja multimedialna jeszcze bardziej uatrakcyjniły temat, uczyniły go bardziej zrozumiałym w odbiorze. Problematyka dość złożona, obfitująca w wiele faktów,
różnych, często sprzecznych z sobą danych
czy wreszcie opinii zależnych od źródła politycznej interpretacji. W tym gąszczu informacji młodzież mogła zrozumieć główne
przesłanie spotkania, tylko rzetelne i maksymalnie obiektywne podejście do zagadnienia pozwala na zrozumienie naszej
historii. Dodatkowym aspektem było kultywowanie pamięci o tych, którzy byli gotowi
złożyć za wolną Polskę najwyższą cenę. Ol-

brzymie znaczenie w tej kwestii miał kontakt uczniów z kombatantami – żołnierzami
AK, którzy świadczyli osobiście o minionych
czasach haniebnych rządów na polskiej ziemi.
Nie pierwszy to raz w VIII LO. Już we wrześniu 2004 r. w 60 rocznicę Powstania Warszawskiego Ósemka gościła żołnierzy podziemia by uczcić Ich ofiarę i trud.
Jako współorganizator spotkania chciałbym podziękować p. mgr Tomaszowi Drozdowi za przedstawienie w szerokim kontekście, uprowadzenie przywódców podziemia.
Liczymy na kolejne, równie owocne spotkania. Gdy 9 maja świat świętował rocznicę zakończenia wojny w Europie, młodzi ludzie,
uczniowie VIII LO i innych liceów poznańskich, mieli świadomość, iż wojna się wtedy dla Polski nie zakończyła, że rozpoczął się
okres ponad czterdziestu lat sowieckiej okupacji i zniewolenia. Jeśli takie przesłanie stanie się Ich udziałem, to spotkania mają swój
głęboki sens.
I aby polityczne wybierzmy przyszłość
nie zafałszowało naszej przeszłości.
Marek Grefling
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KOŁO POMOCY
„JESTEŚMY RAZEM”
Chyba każdy pamięta lata spędzone w szkole! Jedni wspominają je lepiej drudzy gorzej,
nie ulega jednak wątpliwości, że jest to okres
ważny i znaczący. Właśnie po to, aby dzieci z naszej parafii miały coraz mniej trudności w szkole i zawsze wracały chętnie do tych
chwil, postanowiliśmy kilka lat temu powołać
Koło Pomocy „Jesteśmy Razem”. Dzieci przychodzą od poniedziałku do czwartku w godz.
15:30-19:30 oraz w soboty 10:00-14:00.
Zauważyliśmy, że coraz częściej dzieci
i młodzież przychodzą do naszego koła nie tylko po pomoc w nauce, ale także, aby miło spę-

DYREKTOR
TO TEŻ NAUCZYCIEL

N

auczycielem jestem od bardzo wielu lat.
Funkcję dyrektora pełnię już od 1995 r.
Z wykształcenia jestem geografem, a w swojej
szkole uczę przyrody. Jest to dla mnie bardzo
ważne, ponieważ cenię sobie kontakt z uczniami. Łączenie roli nauczyciela z piastowaniem
stanowiska dyrektora jest niezwykle trudne.
Zajęcia dydaktyczne planuję tak, aby nie kolidowały one z obowiązkami dyrektora. Sądzę,
że przy odrobinie wysiłku i dobrej woli, można doskonale połączyć rolę nauczyciela z byciem dyrektorem. Jako nauczyciel mam bliski
kontakt z gronem pedagogicznym i uczniami. Uczestniczę w spotkaniach zespołów sa(dokończenie ze strony 19)

nowych pojęć wykonuje się często, stare rytualne gesty.
Podsumowując rozważania na temat planowania doskonalenia, pragnę zwrócić uwagę na następujące momenty ważne dla planującego:
1. W strukturze planu należy uwzględnić
opis problemu uznanego przez wszystkich (nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników szkoły) za najważniejszy i najpilniejszy do rozwiązania. Opis musi być
jasny dla wszystkich!
2. Należy przygotować opis potrzeb szkoleniowych nauczycieli z punktu widzenia
przyjętego opisanego problemu (poszczególnych osób, małych grup, większych
zespołów).
3. Należy ustalić, kogo obejmie plan doskonalenia, jakie sposoby pogłębiania wiedzy i umiejętności zastosujemy, w jakim
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dzić czas wśród rówieśników przy grach, lekturze książek, wspólnych dyskusjach i zabawach.
Nieocenioną rolę w naszej działalności pełni
25-osobowa grupa wolontariuszy – nauczycieli,
studentów, uczniów szkół średnich i starszych
klas gimnazjalnych. To oni pomagając dzieciom, czerpią ze wspólnych chwil satysfakcję
i przyjemność, która umacnia ich w przeświadczeniu, że to, co robią ma głęboki sens.
Wiadomo jednak, że nie samą nauką dzieci
żyją! Dlatego też nie ograniczamy naszej działalności jedynie do pomocy w odrabianiu lekcji, ale organizujemy liczne imprezy, wyjazdy,
wyjścia, spotkania.
Przez czas istnienia naszego koła przewinęło się mnóstwo dzieci. Obecnie przychodzi do
nas codziennie średnio czterdzieścioro dzieci.
Są to dzieci z różnych środowisk, w większo-

ści z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Znajdują u nas pomoc w grupach wsparcia prowadzonych przez dwóch psychologów
i pedagoga.
Staramy się również przygotowywać dzieciom posiłek, ponieważ wiele dzieci przychodzi głodnych. Wszystkie te działania zawdzięczamy dużej grupie wolontariuszy – ludziom
chętnym pomagać innym. Być może trochę
nieskromnie oceniać własną pracę, jednak czujemy, że rozwija się ona coraz lepiej. Nasza nazwa „Jesteśmy Razem” chyba najlepiej oddaje sens tej działalności. Chcemy być razem
z dziećmi, próbować rozwiązywać ich problemy, pomagać im, bo przecież to one są
naszą nadzieją. Mamy też głębokie przeświadczenie, że nasze wysiłki nie pójdą na marne.
Elżbieta Hasińska

mokształceniowych, włączam się w przygotowywanie projektów szkolnych, rajdów czy
innych imprez. Wobec tego opracowuję sama
konkretne polecenia, plany, zadania i wspólnie
z uczniami je realizuję. Czuję się wtedy po prostu nauczycielem, który zna mocne strony swoich uczniów i wie nad czym trzeba jeszcze popracować.
ierowanie placówką, która liczy wielu uczniów i nauczycieli jest z pewnością trudnym zadaniem. Mam to szczęście, że
moja szkoła jest niewielka. Dzięki temu mam
bliski kontakt z każdym uczniem, znam dzieci
z imienia, wiem, które ma jakie problemy. Jest
to ważne, gdyż jako dyrektor ponoszę odpowiedzialność za uczniów i pracowników szkoły.
Dzisiaj dyrektor szkoły to raczej dobry menadżer, któremu na sercu leży przyszłość placówki. Muszę więc wyjść na zewnątrz, otworzyć
się na kontakty ze środowiskiem, szukać so-

juszników szkoły w najbliższym otoczeniu.
Uczę się trudnej sztuki negocjacji. Uświadamiam sobie uczucia i potrzeby innych – nauczycieli i uczniów. W swojej pracy postawiłam na współpracę i współdziałanie z innymi.
Dzięki temu udaje mi się rozwiązywać spory i tworzyć więzi, które scalają całą społeczność szkolną.
ukces opiera się na dobrej samoorganizacji, na dokładnym rozplanowaniu swoich
zajęć i płynnym łączeniu obydwu ról – nauczyciela i dyrektora. Nie można być nauczycielem
tylko 45 minut, a w pozostałym czasie zajmować się „dyrektorowaniem”. Nauczycielem jest
się nieustannie, a stanowisko dyrektora jest formą oddelegowania na określony czas. Zdecydowanie więc warto w każdym momencie być
nauczycielem.
Maria Niedzielska

terminie je zdobędziemy, kto i w jaki
sposób będzie monitorował nasze działania.
4. Należy uwzględnić indywidualne plany
doskonalenia nauczycieli.
Ponieważ naszym zamysłem jest doprowadzenie do rozwiązania problemu, jego
zniknięcia z dotychczasowej praktyki szkolnej, musimy uświadomić sobie, że tym samym wprowadzamy zmianę edukacyjną.
Świadomość tego faktu i nasza dyrektorska
wiedza na temat kierowania zmianą edukacyjną przyda się nam bardzo. Dlatego powinniśmy postępować zgodnie ze znanymi
nam zasadami wprowadzania zmiany i przygotować:
1. opis sposobu rozwiązania problemu - zaplanowanie zmiany
2. harmonogram wprowadzania zmiany
3. ewaluację efektywności zmiany

4. ewaluację efektywności doskonalenia nauczycieli.
Tę drugą część planu można napisać po
pewnym czasie po zrealizowaniu zadań zaplanowanych w części pierwszej. Plan wdn
musi być ściśle powiązany z planem rozwoju szkoły i służyć jego realizacji.
Szkolny plan doskonalenia nauczycieli
zawierać powinien informacje o konferencjach szkoleniowych całej rady pedagogicznej, mniejszych grup i większych zespołów,
harmonogram realizacji przedsięwzięć, przydziały zadań, kryteria sukcesu. Sama forma planu jest sprawą drugorzędną. Zasada,
która musi być uwzględniona to jasność dla
wszystkich uczestników tego procesu i ich
emocjonalne zaangażowanie oraz uznanie,
że są ważni bo bez nich niczego nie uda się
zmienić.
Aleksandra Gołębiewska
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TO

Tekst pod tym tytułem był już gotowy pod
koniec lutego. Możecie mi wierzyć, że skrzył
się metaforami i krytyczną ironią. Pasował
jak ulał do tamtej Polski, w której tak bardzo przejmowałem się skrótami od SLD do
LPR. To tam słynna rzeźba Maurizio Cattelana przedstawiająca papieża przytłoczonego
meteorytem była kontrowersyjna i wzbudzała
emocje. Teraz śmieszy i wzbudza współczucie
dla autora i jego klakierów.
Z początkiem kwietnia tego roku ziarno
ostatecznie obumarło. Natychmiast jednak
wydało plon, który przerasta trzeźwe spojrzenie badacza. Czytelny, ale najzupełniej niezrozumiały czynnik irracjonalny dał prztyczka
zarozumiałej racjonalności, a wśród ludu jęło
się nieśmiało pojawiać pojęcie cudu. Komercyjne media nie nadające reklam, miliony na
ulicach Rzymu, setki tysięcy na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi, rabini, lamowie
i imami przekraczający progi świątyni chrześcijańskiej, miliardy zapalonych świec, proste
słowa testamentu, które znaczą, kibice obiecujący łagodność i nasze wspólne zdziwienie
„o Boże, co my razem potrafimy zrobić!”, miliony osobistych wpisów w analogowych i internetowych księgach kondolencyjnych, zamknięte hipermarkety, spokój na ulicach. Ten
pierwszy, najbardziej medialny, plon ma charakter absolutnie globalny (przy założeniu, że
pojęcie globalny pochodzi od globu). Wszędzie widać młodzież. Młodzi ludzie obsługują media, zapełniają place, zapalają świece,
wpisują się do internetowych ksiąg, wędrują
do Rzymu, płaczą, związują zwaśnione kibicowskie szaliki, wystają pod Franciszkańską
3, a mimo, że przyzwyczajeni do natychmiastowości w stylu instant (Melosik) wystają
w dobowych kolejkach do katafalku. Pomału zaczyna zyskiwać popularność określenie „pokolenie JP2”. To znaczy pokolenie (i
roczniki okoliczne) tych, którzy urodzili się
w 1978 roku. Gdzieś tam powstał nawet zalążek „klubu” ludzi urodzonych 16 października 1978. W telewizyjnych blokach uczeni,
utytułowani profesorowie nawet nie próbują
wyjaśniać zjawiska, ale też nie próbują ukrywać własnego doń, emocjonalnego stosunku.
Bo jakże wyjaśniać i komentować cud globalny. To nie jest wszak zadanie dla uczonych.
Siłą rzeczy bowiem jesteśmy bliżej ziemi.
W całej swojej badawczej i publikacyjnej aktywności unikałem odwoływania się
do nauki Papieża. Nie umiałem bowiem łączyć własnej racjonalności z nie mniej wła-

sną intymnością. Ale jakże na tej konferencji mógłbym powiedzieć jestem ślepy i nic się
nie stało, skoro się jednak coś stało i wszyscy to widzimy?! Aby to widzieć, nie trzeba
być wierzącym, wystarczy mieć oczy albo telewizor.
Jest zatem zdumiewające wydarzenie,
albo ich cały ciąg, jest młodzież, której reakcji nikt nigdy nie próbował przewidzieć. Jest
pedagog, który – choćby dla siebie – winien
coś z tym wszystkim zrobić, znaleźć tu swoje
miejsce. I to własne miejsce jest ważne.
Na pomniku Horatio Nelsona w Londynie
widnieje prosty napis: „England expects that
every man will do his duty”. Po prostu: „Anglia oczekuje, że każdy zrobi to, co doń należy”. Jeśli więc przyjmiemy, że to, co wydarzyło się pomiędzy 1 a 8 kwietnia 2005
pokazało świat (zatem i młodzież) w nowej
perspektywie, to oczywistym się stanie, że
w tej sytuacji każdy z nas może zrobić to, zaledwie i aż to, co do niego należy. Transcendentalność tych wydarzeń polega na ich oczywistości i góralskiej prostocie. Nikt wszak nie
oczekuje, że Dyl Sowizdrzał polskiej pedagogiki zostanie bratem Aleksandrem u kamedułów, że szewc zostanie zakrystianinem,
a profesor Śliwerski pójdzie do seminarium
duchownego. To byłoby zbyt proste. Ten cud
jest paraliżująco trudny! Jego przesłanie wydaje się bowiem brzmieć: „róbcie swoje, ale
lepiej/inaczej”. Mamy bowiem zadanie zagospodarować bezmiar ujawnionej niezwykłości, szlachetności, bezinteresowności,
wdzięczności i czytelnej tęsknoty za lepszym
światem. To przestrzeń, w której istnienie już
dawno zwątpiliśmy. Widać bowiem, że nasz
„materiał wychowawczy” jest wprost wymarzony! Chociaż, jak się okazuje, to nie musi
być naszą zasługą.
1. Dziejąca się spontaniczność i jej obraz
ukazały, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ludzkich zachowań w obliczu sytuacji je wyzwalających.
2. Do wyzwalania pozytywnych odruchów
nie trzeba armii, ruchów społecznych czy
akcji-wystarczający może być jeden człowiek. Jeśli jednak ma być jeden to musi
być święty.
3. Solidarność ludzka jest w zasadzie pozbawiona granic (także tych politycznych).
4. Istnieją zjawiska hierarchizujące ważność.
Jedno może przyćmić wiele pozostałych.
Należy się zatem liczyć z faktem, że to, co
dzisiaj bardzo ważne jutro może skarleć.
5. Niezmierzona jest moc przykładu. Po raz
kolejny okazało się, że przykład wychowawczy jest wart więcej jak tysiąc teorii.

6. Najzupełniej nie potrafimy przewidzieć zachowań młodzieży. Chyba nie mamy o niej
po prostu pojęcia.
7. Jeśli efektem naszych zabiegów wychowawczych jest przemoc i agresja młodzieży, jej frustracja i kontestacja, brzydota
i rozpasanie, a efektem pontyfikatu Karola
Wielkiego jest cud, to musimy się poważnie zastanowić czy aby jesteśmy na swoim
miejscu.
8. Istnieje taki wymiar religijności, który łączy wszystkich.
9. Biblioteka główna edukacji jest od ok.
2000 lat w Jerozolimie, a jej filia (przynajmniej od 27 lat) w Watykanie. Na nic
zda się działanie oderwane od źródeł
w niej zawartych.
10. Trzeba się zastanowić czy słusznie odrzucamy Boga w swoim życiu.
Szukając odpowiedniego określenia dla
szkoły/edukacji, którą wszak nieźle znam,
nieodparcie ciśnie się określenie „tandetna”.
To szkoła nastawiona na efekt doraźny, niemal natychmiastowy - co wyraziła jej reforma. To edukacja absolutnie ziemska, boleśnie
doczesna, konstruująca też taki wizerunek
świata - świata bez porządku, świata jak splątany kłębek sznurka, w którym nie da się znaleźć ani początku, ani końca. To szkoła ucząca
sloganów. Istotą tandety bowiem jest udawanie prawdziwej wartości.
Jeśli w tych dniach młodzież spontanicznie organizowała nabożeństwa, ubierała się na
czarno, inicjowała czytanie „Tryptyku rzymskiego” i zamieniała własną szkołę w Plac
Św. Piotra albo krakowskie Błonia to głównie
dlatego, że odkryła źródła własnej tożsamości, że chciała się wtulić w prawdę. Przestrzeń
ich szkoły jest pusta, a codzienna liturgia odprawiana w tej „świątyni edukacji” bywa najczęściej poświęcana takiemu bogu, który nie
istnieje. Poprzez ofertę tysiąca podręczników,
setek rankingów, pośród ustawicznie nakręcanego wyścigu szczurów, dla których odreagowaniem może być tylko upojny weekend
w pubie, piwo i bezmyślny seks, młodzi posłusznie przyoblekli kostium, który uznaliśmy
za ich prawdziwą skórę, która była odrażająca, obca i wulgarna. Wobec tego najłatwiej
było zachwycić się nam rozpaczą nad własnym wypaleniem, chociaż jeszcze nie zdołaliśmy nawet zapłonąć.
Wtedy, w sobotę, gdy do jednego z centralnych kościołów mojego miasta, tuż po godzinie 21.37 wszedł przebudzony dźwiękiem
dzwonów od coca-coli i drinków cały tłum
nastoletnich „pubowiczów”, aby się modlić
i właściwie płakać, gdy puder na twarzy mie(dokończenie na stronie 18)
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szał się ze łzami, gdy dziewczyny zakrywały
zbyt jaskrawe fryzury szalami, gdy policzki
chłopców od wilgoci tak samo błyszczały jak
ich wyżelowane grzywki odkrywałem jedną
z najoczywistszych swoich Ameryk. Po słynnym komunikacie „Habemus papam” dobijał
się drugi, podobny „Habemus iuvenes”.
Świat, o którym nie wiemy czy bardzo się
zmieni, nie wiemy, co z nim będzie jak już
dopalą się znicze, gdy na krakowskich Błoniach odrośnie już zdeptana trawa, jak wypełzną znowu jego zmory, ten świat przez
tydzień pokazywał nam realnie inną twarz,
twarz bez maski. To był najbardziej pedagogiczny tydzień jaki można sobie wyobrazić.
Wszyscy zaciskali kciuki, aby tego nie zepsuć. Ten stan chcieliśmy zabalsamować, spetryfikować i zachować już na zawsze. Teraz
właśnie będziemy się z tym zmagać. Pedagogia świata wróciła do źródeł ukazując jednocześnie jak bardzo od nich odeszliśmy. I nie
jest to kwestia wyznania, zaangażowania religijnego czy wiary. Owe źródła mogą być bowiem od tych czynników niezależne. To sprawa sumienia, które ma każdy.
W zaistniałej sytuacji, w czasie gdy ujawniony (objawiony) został inny, ale empirycznie dotykalny i widoczny kształt świata, gdy
rzeczywiście zobaczyliśmy, że inny świat
jest możliwy, bo w końcu go doświadczyliśmy, w takiej sytuacji musimy wszystko na
nowo wymyśleć aby tego nie zepsuć. Alternatywność czynionej przez nas edukacji przestała być tylko konferencyjną fanaberią, ale
stała się absolutną koniecznością. A wręcz potrzebą chwili. Tu już nie chodzi o szczególiki, koncepcyjki czy drobne racjonalizacje. Tu
się gra va banque. Gramy w rosyjską ruletkę.
Mamy bowiem do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich: przyłączymy się do tych, którzy
świadomie, albo nieświadomie będą gasić
znicze tak gęsto obecne na ulicach, albo druga: będziemy strzec ich płomienia i wciąż dostawiać nowe ogarki. W tej drugiej opcji nie
możemy ulegać komfortowi łatwego pesymizmu. Temu błogosławionemu Edenowi usprawiedliwionej bezradności.
Pedagogika bowiem dostała swoją największą w dziejach szansę. To sponiewierana nauka, rozmyta przestrzeń czynienia
karier, to akademicko marginalizowany wymiar myślenia-taka jest obecna pedagogika ale ona właśnie może stać się głównym
strażnikiem ognia, westalką w lepszym świecie. Musi tylko sięgnąć do źródeł, a do nich
zawsze się zmierza pod prąd (Tryptyk rzymski). Mamy bowiem tę przewagę nad przedstawicielami nauk przyrodniczych (do których zaliczam także socjologię i psychologię),
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że nie tylko możemy świat odkrywać i nazywać (np. E=mc2), ale możemy go także wymyślać i tworzyć. Możemy i mamy prawo
chcieć mieć nań wpływ, a teraz ten wpływ
jest konieczny a może okazać się zbawienny.
Inaczej cały ten globalny Wielki Tydzień będzie zbiorową halucynacją. Inaczej nigdy nie
uwierzymy, że naprawdę rozstąpiło się przed
nami Morze Czerwone.
Róbmy zatem swoje i wymyślajmy. A jest
co wymyślać i nad czym się głowić. Tym bardziej, że żniwo ujawniło się jako wielkie, ale
robotników – póki co – jak na lekarstwo.
1. Zgłębianie istoty świata, jego tajemnic
i bogactwa to nieodmiennie wielka radość ludzka. To także istota edukacji, którą przez stulecia udało się nam obrzydzić
wielu pokoleniom, której sens został zredukowany do „chodzenia do szkoły”.
Nową edukację tak trzeba urządzić, aby
weekend był dla uczniów przykrą bezczynnością, aby każdy dzień spędzony w jej zasięgu był ważny. Obawiam się, że tego nie
uczynią ani postulowani przewodnicy, ani
refleksyjni praktycy, ani antypedagodzy
czy „summerhilowcy”. Może zatem czas
na zupełnie świeży narybek? Wymyślmy
to!
2. Zmieńmy sposób nauczania religii. Dajmy
młodzieży kapłanów, katechetów wolnych
od życiowych karier. Amputujmy tych,
którzy będąc w „firmie” o nazwie Kościół
nie są w stanie wyjść poza slogany i własne ograniczenia intelektualne. Odbierzmy władzę tym, którzy zechcą żerować
na Wielkim Tygodniu. Niechaj nauczycielami religii są zatem ci, którzy są w stanie
błyszczeć jedynie aureolą własnego przykładu, a nie „golfem IV”. Wymyślmy to!
3. Dajmy młodzieży realnych wychowawców, wykształćmy takich pedagogów, którzy pokażą młodym, że młodzież jest dla
nich najważniejsza w życiu. Dajmy jednoznacznych, a nie ambiwalentnych, czystych, a nie zepsutych, dajmy amatorów
(amo=kochać), a nie profesjonalistów. Wymyślmy takich, którzy spłyną z nimi Wigrami, a nigdy nie powiedzą „spływajcie”.
4. Zróbmy tak, aby nauczanie historii było
ciekawe, aby wędrówka do korzeni własnego narodu, do korzeni własnych była
dotykaniem prawdy. Zróbmy, aby lekcje
historii były ważne za sprawą swoich treści, a nie ocen na semestr i egzaminów
wstępnych. Jest nad czym myśleć. Zatem
wymyślmy to!
5. Nie czyńmy z nauki Jana Pawła II spisu lektur, niechaj nie umiera co tydzień
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na nudnych lekcjach. Nie czyńmy zeń tematów maturalnych i konkursów wiedzy.
Jego uczciwość, konsekwencja, pracowitość i mądrość niechaj staną się drogą, metodą, ale w żadnym wypadku elementem
programowego minimum. Po prostu: wymyślmy na nowo nauczyciela!
6. Przełóżmy na język pedagogiki, na język
edukacyjnej teorii i aktywności to, co naprawdę ważne. Ujmijmy w nasze metodologiczne i naukowe ryzy to, co zostało powiedziane zupełnie innym językiem
i przy innych okazjach: „Nie lękajcie się”,
„Niech zstąpi Duch Twój”, „Ufam Tobie”,
„Jeden drugiego brzemiona noście”. Wymyślmy to!
7. Bez względu na wiek, staż i tytuły-uczmy
się. Wzbudźmy w sobie tę niebywałą wolę
do ustawicznej pracy przede wszystkim
nad sobą. Kończąc z lenistwem uczniów
skończmy nasamprzód z lenistwem własnym. Przez pracę wielką i nieskończoną
wymyślmy na nowo siebie.
8. Niech mowa nasza będzie „tak-tak, nienie”. Wreszcie – jako środowisko – bądźmy jednoznaczni. Jeśli potrzebna nam
w tym odwaga, jeśli potrzebna nam siła
przebicia – wymyślmy je.
9. Chrońmy każdy zapalony płomień. To
ogień obawy przed umykaniem wartości
tak naprawdę najważniejszych. Wymyślmy jak to zrobić.
10. Jeśli nawet zwątpimy we własne siły,
możliwości, skuteczność i szanse powodzenia to nie wolno nam przestać wierzyć
w swoją umiejętność myślenia. Na nowo
wymyślmy naszą solidarność, która doda
nam skrzydeł.
Edukację trzeba wymyślić na nowo. Tę
obecną, w której po uszy tkwimy, zarówno
podstawową jak i akademicką stworzyliśmy
na nasz obraz i podobieństwo. Okazaliśmy
się jednakże dość szpetnym modelem. Takie
jest zatem i nasze dzieło. A więc wciąż jeszcze musimy szukać wzoru o większej urodzie
niż nasze ego. To jedyne czego nie musimy
wymyślać, a jedynie znaleźć.
Zapewne dla wielu słuchaczy moje wystąpienie robi wrażenie mało naukowego
manifestu. Nie nasrożyłem go tym razem
przypisami, nie odwołałem się do modnych
autorytetów, nie zdyscyplinowałem języka
tak, aby był naukowy. Całość jednak oparłem na empirii, na doświadczeniu. Ufam, że
wspólnym i dlatego mam propozycję: wstańcie, chodźmy.
Aleksander Nalaskowski
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Rozpoznanie sytuacji w placówce i określenie, nazwanie problemu, z którym mamy
do czynienia to przynajmniej część sukcesu dyrektora. Jeśli wynika ono z diagnozy
i jest potwierdzone danymi a cała społeczność szkolna podpisuje się pod nią i potwierdza taki wynik, to nawet połowa sukcesu. Bowiem uświadomienie sobie własnych
słabości stanowi moment zwrotny i jest
pierwszym krokiem w procesie uczenia się,
krokiem zwanym uświadomieniem sobie
własnych niekompetencji.
Jedną z odpowiedzi na pytanie dlaczego
tak jest, musi być odpowiedź; ponieważ tego
nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy wiedzy na ten
temat, robiliśmy to bez pogłębionej refleksji,
po staremu. A zatem, aby problem zniwelować, muszę pogłębić, może przypomnieć
dawno nieużywaną w pracy wiedzę, przestać
działać rutynowo, zainteresować się jak robią
to inni – innymi słowy zacząć się uczyć.
Przekonanie to zmienia postawę nauczycieli i jest konieczne, aby szkoła stała się organizacją uczącą się. Bardzo ważne w tym
momencie jest uświadomienie sobie przez
dyrektora, czy dany problem da się rozwiązać poprzez wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Bo jak już niejednokrotnie
o tym mówiłam, nie wszystkie problemy placówki wynikają z braku kompetencji nauczycieli, personelu czy dyrekcji i nie wszystko
da się naprawić poprzez uczenie się.
Warto taki ujawniony problem zapisać, przekonać się przez potwierdzenie we wszystkich szkolnych gremiach,
czy jednakowo go rozumiemy, sklaryfikować. Staje się on bowiem punktem
wyjścia do dalszych działań. Planowanie doskonalenia obejmuje wszystkich
zainteresowanych zniwelowaniem problemu, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów i oczywiście
samą dyrekcję. Będzie ono zróżnicowane dla poszczególnych uczestników procesu uczenia się, ale musi ich
wszystkich objąć.
Rola dyrektora jest ogromna, od
tego jak zorganizuje proces, w jaki spo-

sób zachęci wszystkich do aktywnego udziału, zależy sukces przedsięwzięcia. Niektórzy
powiedzą, że to niemożliwe, aby szkolić rodziców, że wymagać możemy tylko od siebie. Ale z pełną odpowiedzialnością odpowiadam: pogłębianie wiedzy musi odbywać
się na miarę adresata.
Korzystając z pobytu rodziców na wywiadówkach warto przygotować dla nich informację napisaną zrozumiałym językiem,
nie naszpikowaną pedagogicznymi pojęciami, pokazującą ich udział w życiu szkoły
i wyraźnie wyartykułować nasze oczekiwania wobec nich. Jest nadzieja, że spora część
z nich problem podejmie i będzie nas sensownie wspierać. To zależy jak im to przedstawimy. Często jeszcze niestety popełniamy
grzech pychy uważając, że tylko my znamy
się na pedagogice i nie słuchamy lub nie słyszymy, co się do nas mówi.
Opracowując szkolny plan doskonalenia nauczycieli należy uwzględnić fakt, że
członkowie rady pedagogicznej reprezentują wszystkie style uczenia się. A więc należy uwzględnić indywidualne preferencje
i tak dobierać metody i sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności, aby zachować
różnorodność. W planach, które miałam
okazję oglądać, przygotowanych przez dyrektorów, najczęściej nie było to uwzględniane. Jako sposób zdobywania potrzebnej
wiedzy i umiejętności najczęściej wpisywany jest kurs lub konferencja szkoleniowa.
Nie spotkałam się dotąd z takimi sposobami
jak dyskusja poprowadzona z udziałem ekspertów, (którymi mogliby być doradcy metodyczni wszak to ich zadanie – wspomaganie
rad pedagogicznych w planowaniu…) dyskusja panelowa, hospitacje koleżeńskie,
mentoring, wyjazdy studyjne, (np. do

takich rad pedagogicznych, które uporały
się niedawno z podobnym problemem). Nie
wspomnę już o takich sposobach jak studiowanie literatury, benchmarking (uczenie
się od najlepszych). Wymieniam tylko niektóre z nich, bo jest ich wiele i sporo na ten
temat literatury pomocniczej (polecam np.
„Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli?” D.Elsner, K. Knafel,
wyd. Mentor).
Można zatem zaplanować, zarówno zajęcia szkoleniowe dla całej rady pedagogicznej,
jak i dla mniejszych grup z uwzględnieniem
celu jaki chcemy osiągnąć oraz indywidualnych potrzeb doskonalenia. Pamiętając także
o tym, że wiedza uczestników zajęć jest różna, pozwólmy im na wybór metody samokształcenia. Zorganizujmy dyskusję panelową lub ekspercką. Ta aktywna metoda pracy
zachęci wielu do korzystania z literatury pomocniczej i czytania. A jak dotąd nie wynaleziono lepszego sposobu na zdobycie nowych
umiejętności jak pogłębienie własnej wiedzy.
Wiem, że łatwiej jest wysłuchać referatu lub
biernie uczestniczyć w kursie, ale to też już
żadne odkrycie, że aby cokolwiek zmienić
we własnym działaniu należy poświęcić na
to trochę własnego czasu i wysiłku. Bo zmiana tego właśnie wymaga. Ponieważ jesteśmy
bardzo zapracowani a często także nie nawykli do stałego doskonalenia własnych kompetencji, myślę, że to jest przyczyna słabego przebijania się zmian w naszych szkołach
i dysonansu jaki daje się zauważyć pomiędzy
tym co znajduje się w zapisach (wizja, misja
etc.), a praktyką szkolną. Pod płaszczykiem
(dokończenie na stronie 16)
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