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Drodzy Czytelnicy,
trafia właśnie do Waszych rąk setny numer „Kajetu”. Pierwszy numer tego
czasopisma ukazał się 1 września 1993 roku i nosił wtedy tytuł „Najnowsze
Wiadomości Olsztyńskiej Edukacji”. Jego powstanie tak uzasadniał na pierwszej
stronie zespół redakcyjny: „Najnowsze Wiadomości Olsztyńskiej Edukacji” są
czasopismem adresowanym do środowiska oświatowego województwa olsztyńskiego.
Zrodziła je potrzeba stworzenia sprawnego systemu obiegu informacji w środowisku.
Ważnym ogniwem tego systemu jest właśnie pismo, które będzie się ukazywać
w cyklu dwumiesięcznym. Czasopismo bowiem pozostaje wciąż jednym
z najszybszych nośników informacji. Zastąpi ono dwa wydawnictwa informacyjne:
Biuletyn Kuratorium Oświaty oraz Informator WOM.
Środowisko oświatowe jest bogate, tworzą je nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz
gremia odczuwające swoją odpowiedzialność za przyszłe pokolenia Polaków,
wszyscy, którzy jednoczą swe siły, by tej sprawie służyć. Na łamach NASZEGO
pisma chcemy Państwu przekazywać aktualne informacje z zakresu zarządzania
oświatą w województwie olsztyńskim, prawa oświatowego, wspomagania oświaty
w sferze doskonalenia zawodowego nauczycieli, przemian edukacyjnych (reforma
– kolejne kroki), promowania uczniów zdolnych (konkursy przedmiotowe,
olimpiady), samokształcenia oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
Intencją naszą jest przybliżenie Czytelnikom instytucji powołanych do kierowania
oświatą i wspierających jej funkcjonowanie, czyli Kuratorium Oświaty oraz
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej,
Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej.
Taki obieg informacji oświatowych służyć ma uczniom oraz nauczycielom
w osiąganiu optymalnych wyników i optymalnej satysfakcji zawodowej, a także
realizacji koncepcji szkoły w państwie demokratycznym.
Łamy NASZEGO pisma są otwarte dla wszystkich reprezentantów środowiska.
Oczekujemy na Państwa propozycje, opinie, materiały. Zapraszamy do współpracy.”
Minęło 20 lat, zmieniły się nazwa i zasięg terytorialny województwa, zmieniły
się nazwy i kompetencje wymienionych instytucji, zmienił się status czasopisma
jako jednego „z najszybszych nośników informacji”. Dziś miejsce to zajął Internet.
Biorąc ten fakt pod uwagę, połączyliśmy tradycję z nowoczesnością i od początku
2012 roku „Kajet” (nazwa funkcjonująca od drugiego numeru) wydawany jest
w wersji elektronicznej. Jest nowa szata graficzna, nowy zespół redakcyjny.
Niezmienne jednak pozostały cele przyświecające powstaniu czasopisma.
Nad realizacją zadań, służących osiągnięciu założonych celów, przez 18 lat czuwała
redaktor naczelny, Pani Barbara Królikowska-Wunderlich, której – jako Jej następca
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– składam najserdeczniejsze podziękowania za kreatywność, konsekwencję,
determinację, a przede wszystkim za to, że stworzyła tak wartościowe czasopismo,
iż utrzymanie jego na równie wysokim poziomie, stanowi dla piszącego te słowa
nie lada wyzwanie. Podziękowania należą się też wszystkim członkom zespołu
redakcyjnego, których przez 20 lat było kilkunastu. Oczywiście czasopismo nie
mogłoby istnieć bez autorów artykułów, esejów, sprawozdań, scenariuszy. Autorów
rekrutujących się ze wszystkich instytucji edukacyjnych, od szkoły począwszy, na
uniwersytecie skończywszy. To dzięki temu, że chcieliście Państwo podzielić się
z szerszym gronem przemyśleniami, refleksjami, przykładami dobrej praktyki,
pochwalić osiągnięciami i sukcesami swoimi i swoich uczniów, to czasopismo ma
rację bytu. Dziękuję.
W przyszłości chciałbym, aby „Kajet” stał się również miejscem, w którym będą
prezentowane wyjątkowe osobowości uczniowskie i nauczycielskie. Chodzi nie tyle
o docenienie i nagrodzenie ich w tej formie, ale przede wszystkim o motywowanie
innych do stawania się lepszymi, skuteczniejszymi, o „edukowanie” środowiska
oświatowego poprzez przykłady, o pokazanie, że jeśli się tylko ma pomysł
i determinację, żeby go zrealizować, to można osiągnąć spektakularny sukces.
Śmiem twierdzić, że nasze województwo skrywa bardzo wielu wyjątkowych
uczniów i nauczycieli, którzy przez skromność i skoncentrowanie się na jak
najlepszym wykonaniu powierzonych im zadań, pozostają anonimowi i nie brylują
w świetle jupiterów. Najwyższy czas ich odkryć.
To rocznicowy numer zmotywował mnie do krótkiej refleksji nad tym, co było
i snucia wizji. Zawsze tak się dzieje, gdy kończy się jakiś etap.
Państwo zapewne zabieracie się za podsumowanie 2013 roku i tworzenie planów
na Nowy 2014 Rok.
Życzę, żeby każdemu z Was bilans za 2013 rok wyszedł dodatni, zarówno
w sferze osobistej jak i zawodowej. Żeby autentyczna refleksja nad tym, co było,
pozwoliła uniknąć rozczarowań i ułatwiła realizację wszystkich zamierzeń
w przyszłym roku. A tym, którzy zrządzeniem losu doświadczyli w tym roku
porażek, aby potrafili przekuć je na sukces w 2014 roku.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Wojciech Tański
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W meandrach polskiej oświaty
– nauczyciel przed szansą…
Pierwsze dwie dekady XXI wieku dosłownie przewróciły
do góry nogami polskie szkolnictwo. Jesteśmy obecnie
świadkami swoistej metamorfozy – przeobrażeniu
wszystkich płaszczyzn oświaty: tych widzianych
z perspektywy dalekiej, instytucjonalnej, jak i tych
z perspektywy bliskiej, upodmiotowionej, uczniowskiej
(Niemierko, Diagnostyka edukacyjna duża i mała, 2013).
Obie są ważne, obie nie mogą bez siebie istnieć, obie
muszą ewoluować równocześnie.
Perspektywa „z daleka”
Polska szkoła, widziana z dalekiej perspektywy, to dla
nauczyciela szansa na doskonalenie się. Najpierw to
własne, wewnętrzne, zdeterminowane wysiłkiem
i poszukiwaniami, z wykorzystaniem informacji zarówno
z publikacji książkowych, fachowych czasopism,
oficjalnych, resortowych stron internetowych (np.
www.men.gov.pl; www.ko.olsztyn.pl; www.cke.edu.pl;
www.ibe.edu.pl;
www.ewd.edu.pl,
www.wmodn.olsztyn.pl, itp.), jak i tych nośników mniej
oficjalnych:
facebooków,
blogów,
różnych
komunikatorów, korespondencji mailowej, smsowej czy
nawet rozmów kuluarowych w pokoju nauczycielskim na
przykład. Potem to doskonalenie firmowane przez ośrodki
szkoleniowe i wyższe uczelnie, z bogatą i różnorodną
ofertą edukacyjną. Jedno jest pewne – współczesny
nauczyciel, nasz „warmińsko – mazurski” nauczyciel ma
świadomość permanentnego uczenia się, pogłębienia
swojej wiedzy na temat warsztatu pracy dydaktycznej
i wychowawczej,
kontaktów
interpersonalnych,
umiejętności pracy zarówno z dzieckiem zdolnym, jak
i mającym specyficzne trudności w uczeniu się,
umiejętności radzenia sobie ze stresem, sytuacją
kryzysową, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, prawa oświatowego, itd. Sporo tego, ale takie jest
znamię czasu… Poza tym, nie można stać z boku, nie
można zwlekać, czas goni, a tu kolejne roczniki uczniów
gotowych do podjęcia z nauczycielem trudnej, ale pięknej
sztuki uczenia się, poznawania świata i siebie.
Pogłębieniu wiedzy służą liczne zjazdy, konferencje
i warsztaty, zarówno te o zasięgu lokalnym (np. debaty
miejskie i gminne nad poprawą jakości i skuteczności
nauczania, z udziałem przedstawicieli wszystkich etapów
edukacyjnych), jak i ogólnokrajowe, niezmierne cenne
ze względu na możliwość wymiany doświadczeń
nauczycieli z różnych regionów Polski (mowa tu np.
o konferencjach Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Edukacyjnej, Wiosennej i Jesiennej Szkole EWD,
spotkaniach polonistów czy matematyków zrzeszonych
w stowarzyszeniach nauczycieli przedmiotowców, itd.).
Cieszy fakt, że w naszym województwie jest grono stałych
uczestników takich konferencji, i co warte podkreślenia,
z roku na rok ich przybywa.

Współczesny
nauczyciel
niejako
z
urzędu
(a nierzadkością są w szkołach województwa warmińsko
– mazurskiego ciekawe, nowatorskie inicjatywy podjęte
przez rady pedagogiczne samowolnie, spontanicznie)
zobligowany jest do oglądu sytuacji swojej szkoły,
zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. W tym celu
powoływane są w placówkach zespoły zadaniowe,
problemowe, przedmiotowe i ponadprzedmiotowe, które
w sposób jak najbardziej skrupulatny, zgodny z ideą
placówki, dokonują szczegółowych analiz wyników swojej
pracy. Od wielu lat mówi się o badaniu jakości,
skuteczności podjętych działań. Wykorzystuje się wtedy
własne wewnętrzne narzędzia, ale i obszerny materiał
zawierają przecież Raporty z ewaluacji zewnętrznych,
prowadzonych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty.
Mądry i refleksyjny nauczyciel umie czytać te dokumenty.
Nie skupia się wyłącznie na statystyce. Analizuje,
porównuje, zestawia, uogólnia, wyciąga wnioski, wdraża
je do swojej pracy po to, by placówka, w której dane mu
jest być, współistnieć, cieszyła się dobrą opinią
w środowisku. To służy szkole, wychowankom, rodzicom
i samemu nauczycielowi.
Szkoła, z perspektywy „dalekiej”, może być szansą
rozwoju. Możliwości, które daje nam nowoczesna
technologia informatyczna, otwierają i poszerzają horyzont
spojrzenia na oświatę, a dokładniej – na swoją placówkę.
Dostępność różnorodnych źródeł może oszołomić, ale
„oswojenie się” z nimi może również okazać się
dobrodziejstwem. Trzeba tylko trochę rozsądku, mądrego
i racjonalnego podejścia.
W drodze do doskonalenia siebie i swojej pracy
niezbędne jest utrzymanie dialogu, zarówno tego
międzypokoleniowego (starsi, bogaci w doświadczenie
pedagodzy pomagają młodym poznawać arkana sztuki
nauczycielskiej), jak i zsynchronizowanie osiągnięć nauk
pedagogicznych i psychologicznych z praktyką szkolną.
Cenne zatem są wszystkie te inicjatywy, które jednają
zainteresowane podmioty, łączą teorię naukową z życiem
codziennym polskiej szkoły. Na uwagę zasługują
konferencje dla nauczycieli naszego województwa
z udziałem przedstawicieli świata nauki – pracowników
Instytutu Badań Edukacyjnych, Wydziału Badań, Analiz
i Programów Doskonalenia Nauczycieli z Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, wyższych uczelni, w tym
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas tych
spotkań jest miejsce na przykłady dobrej praktyki,
a takich nie brakuje w naszym regionie.
Niezmiernie ważnym ogniwem, sprzyjającym rozwojowi
szkoły, jest rodzic. Patrząc z tej perspektywy, mądry
i przewidujący nauczyciel to taki, która pozyska rodziców.
Jest wiele możliwości. Po pierwsze, nic tak nie motywuje
rodzica do działania jak własna inicjatywa nauczyciela.
Twórczy, aktywny, pomysłowy pedagog swoją postawą

6

Kajet nr 100 (4/2013)

najszybciej ich przekona. Po drugie, trzeba zaufać
rodzicowi, jego doświadczeniu, mądrości życiowej,
refleksji o pracy szkoły z zewnątrz. To on niemal
codziennie ma możliwość obserwacji i oceny pracy
placówki. Może warto i trzeba odważnie zadać mu
pytanie: jak Pan/Pani ocenia nasza pracę? Jakie są nasze
dobre i słabe strony? Może porozmawiamy o tym podczas
dyskusji w szerszym gronie, np. podczas debaty? Po
trzecie, w oczach rodzica zyskuje nauczyciel – mistrz,
fachowiec, człowiek świetnie przygotowany merytorycznie
do pracy, doskonalący się, przyjaciel dzieci, z dużą dozą
empatii, budzący sympatię i zaufanie wychowanków.
Współpraca wszystkich wymienionych wyżej środowisk
jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Im większa jest
ich integracja, tym większa szansa na sukces – jak
powiedział Anthony Robbins, amerykański doradca
życiowy: Droga do sukcesu to podjęcie zmasowanych
działań, działań pełnych determinacji...
Perspektywa „z bliska”
Z tej perspektywy widzę ucznia: jego potrzeby,
aspiracje, uzdolnienia, kontekst środowiskowy, rozwój
osobowy. To perspektywa upodmiotowiona, nastawiona
na konkretnego odbiorcę.
I tu nauczyciel stoi przed szansą, jaką daje
współczesność. Żyjemy w czasach permanentnych zmian.
Zmienia się pokolenie, zmienia się rzeczywistość
w zawrotnym tempie. Nie sposób stać obojętnie, nie
sposób uczyć, pracować, istnieć bez konieczności
zrównania kroku z tymi zmianami. Szansą jest tu
autonomia nauczyciela w poszukiwaniu zarówno własnej
tożsamości pedagogicznej, jak i sposobów krystalizacji
swojego warsztatu pracy, metod i form działania. Nigdy
chyba w dziejach oświaty polskiej nie działo się tyle
i z taką siłą. A wszystko ma jeden cel: takie
upodmiotowienie
oddziaływań
dydaktyczno
–
wychowawczych, by dziecko zyskało jak najwięcej. Temu
służy szerokie spectrum możliwości.
Po pierwsze, coraz ważniejsza staje się tzw. diagnoza
„na wejściu”, na starcie. Nauczyciel dokonuje oglądu
sytuacji związanej z dzieckiem, zanim przystąpi do pracy
z nim. Dotyczy to wszystkich etapów edukacyjnych,
w których rozpoczyna się przygoda ze szkołą. Analizuje
potencjał poznawczy i intelektualny ucznia, zestawia jego
mocne i słabe strony, rozpatruje, co uczeń potrafi, z czym
może mieć problem, co go interesuje, w jakich obszarach
widzi swój największy rozwój, a jakie budzą jego lęk,
obawy, niepewność. Z bagażem takim informacji
nauczyciel przystępuje do planowania swojej pracy. Stoi
przed ogromną szansą – on i jego uczeń mogą wspólnie
osiągnąć sukces!
W związku z tym, po drugie, niezmiernie istotny jest
etap planowania. Podstawa programowa kształcenia
ogólnego, program nauczania, kilka rozporządzeń MEN,
kilka dokumentów wewnątrzszkolnych, kalendarz roku
szkolnego, materiał źródłowy (podręczniki, zeszyty
ćwiczeń), wnioski z analizy na wejściu, wnioski
z ubiegłego roku szkolnego, wnioski ze spotkań zespołu

przedmiotowego, zapiski z protokołów posiedzeń rady
pedagogicznej i można zabierać się do pracy. Jeszcze
zanim rozpocznie się rok szkolny. Od planu
kierunkowego, przez plan roczny, po plan metodyczny
jednostki lekcyjnej. Konieczna jest tu indywidualizacja
nauczania, dostosowanie wymagań i kryteriów oceny
pracy dziecka na zajęciach. Z pełną autonomią
nauczyciela w doborze metod – najważniejsze, by był jak
najbardziej skuteczny. A jeszcze ważniejsze, by ustalając
kolejność tematów, podejmowanych problemów,
zagadnień, widział ucznia na finale. By miał jasną wizję:
kogo ma uczyć, czego ma uczyć, jak ma uczyć, jak ma
sprawdzać, jak ma oceniać. Czy w takim natłoku i zbiegu
wielu aspektów procesu nauczania – uczenia się
nauczyciel ma szansę na spokojną i rzetelną pracę?
Tak, zdecydowanie tak, pod warunkiem, że pozwolą mu
na to jego cechy osobowości.
Zatem, po trzecie, gdyby ktoś zapytał o ideał
nauczyciela, to jakiej odpowiedzi mógłby się
spodziewać? O kim pomyślałby?
A – jak autorytet. Nasuwa się pytanie: czy nauczyciel
może być autorytetem dla współczesnej młodzieży,
w świecie totalnej degrengolady? Błąd. Nauczyciel musi
być autorytetem! I tu kolejna szansa na sukces. Często
słyszy się w środowisku nauczycielskim pytanie: jak
motywować uczniów do pracy? Odpowiedź wydaje się
prosta: bądź autorytetem dla nich. To znaczy, uczeń musi
widzieć w swoim nauczycielu wzór do naśladowania.
W tym zakresie słowo „autorytet” konotuje znaczenia:
mistrz, fachowiec, doskonale przygotowany do pracy,
z umiejętnością przyznania się do błędu, autentyczny,
obiektywny, elastyczny, twórczy, nietuzinkowy…
B – jak badacz. Współczesny pedagog staje się
diagnostą. To wymóg czasu. Dokonuje oglądu, obserwuje,
sprawdza, wybiera narzędzia badawcze, zlicza,
porównuje, wnioskuje, wdraża, wyciąga wnioski.
Statystyka – tak, bo zbiór danych daje obraz ucznia, jego
miejsce wśród innych, pokazuje przyrost, zastój, słabe
i mocne punkty. To niezmiernie ważna analiza ilościowa.
Trzeba się tego uczyć, bo to niełatwa sztuka i do niedawna
jeszcze była niebytem w polskim systemie oświatowym.
Teraz staje się rzeczywistością szkolną. Ale trudniejszą
sztuką jest analiza jakościowa. Po zebraniu danych i ich
zsumowaniu czas na interpretację, wnioski i jak najszybsze
ich wdrożenie. Trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie
i nie zmarnować ani chwili.
C – jak cel. Nauczyciel musi nie tylko postawić diagnozę
swojego ucznia, określić drogę jego rozwoju,
ale i zaprojektować efekt końcowy. Odważnie i ambitnie
określić cel – np. zakładam, że uczeń z obszaru wyników
niskich (na starcie) po klasie III awansuje do obszaru
wyników średnich (finał). I analogicznie: uczeń
z potencjałem wysokim kończy etap edukacyjny również
wynikiem wysokim. Takie prognozowanie odgrywa
zasadniczą rolę w planowaniu skuteczności.
D – jak diagnoza. Te placówki, które w sposób
profesjonalny dokonują analizy „na wejściu”, potrafią jej
wnioski wdrożyć w życie, stają przed realną szansą na
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sukces dydaktyczno – wychowawczy. Taka diagnoza
ukonkretnia nauczanie, koncentruje się na uczniu, sprawia,
że edukacja staje się upodmiotowiona. D – to także jak
dialog, umiejętność rzeczowej, ale i życzliwej, pełnej
zrozumienia rozmowy. I na koniec – D to jak dyskrecja:
trzeba ją zachować, szczególnie, kiedy dotyczy
osobistych spraw ucznia.
E – jak efektywność. To inaczej skuteczność. Nauczyciel
– badacz cały czas monitoruje efekty swojej pracy. Dobiera
narzędzia sprawdzające (mogą być te najprostsze,
jednozadaniowe) i jest w stanie w szybki sposób określić,
co się udało, a co nie. Refleksyjnie podchodzi do swoich
obowiązków. Dokonuje samooceny, widzi w swoich
działaniach konkretnego ucznia, którego wspomaga,
wzmacnia, rozmawia z nim, wspiera, motywuje. Ale E – to
również jak efektowność. Czy zajęcia z uczniami mogę
być efektowne, tzn. ciekawe, niepowtarzalne, oryginalne,
pełne zaskakujących niespodzianek poznawczych
i intelektualnych?
F – jak fakty. Warto świętować, kiedy udało się, ale też
nie warto rozdzierać szat, jeśli coś nie wyszło. Życie
koryguje nasze działania, ale najważniejsze jest refleksyjne
podejście do tego, co się dzieje wokół nas. Jeśli mamy
sukces, utrzymać go jak najdłużej, a jeśli dane nam
przeżywać porażkę, zakasywać rękawy i do roboty.
Najprostsza recepta.
G – jak gromada. Nauczyciele wiedzą, jak bardzo liczy
się integracja zespołu – klasowego i nauczycielskiego.
Współpraca jest zalążkiem rozwinięcia skrzydeł. Uczeń
czuje się bezpiecznie w swojej klasie, nauczyciel czuje
się bezpiecznie w swojej radzie pedagogicznej.
H – jak harmonia. Wskazane jest skorelowanie działań
z wszystkich obszarów funkcjonowania placówki.
Harmonia w szkole to praca bez zakłóceń, w sposób
zaplanowany, uporządkowany, przemyślany. Harmonia
na lekcji to mądre uczenie, właściwy i niezaburzony jej
układ, wszystkie elementy metodyczne dopełniają się,
panuje przyjazna atmosfera.
I – jak inicjatywa. Szkoła nie lubi bierności, ospałości,
„uśpienia”. Szkoła żyje nie tylko podczas zajęć lekcyjnych
(choć i tu pożądane jest podejmowanie wyzwań,
rozwiązań nowatorskich). Niezwykle cenne i skuteczne są
działania w ramach projektów edukacyjnych w gimnazjum,
programów unijnych, zielonych szkół, wyjazdów do
centrów nauki (tzw. Noce muzealne, Noce Nauki, Centrum
„Kopernik”),
wycieczek
edukacyjnych,
zajęć
praktycznych w terenie, festiwali i przeglądów kulturalnych,
festynów
z
udziałem
rodziców,
projektów
międzyszkolnych, itd. Nauczyciel z inicjatywą to dobry
nauczyciel.
J – jak jakość. Współczesna polska szkoła musi być
szkołą jakości. Pierwszej jakości. To powinien być
nadrzędny cel wszystkich działań. Z korzyścią dla
wszystkich podmiotów.
K – jak konkret. Podstawa programowa kształcenia
ogólnego wyznacza ten konkret. Nauczyciel ma
świadomość, w jaką wiedzę i w jakie umiejętności ma
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wyposażyć swojego ucznia. Tego się trzyma – uczy,
powtarza, ćwiczy, utrwala, sprawdza.
L – jak litera prawa. Nauczyciel zna podstawowe
i najważniejsze dla niego akty prawne. Śledzi zmiany,
skrupulatnie i z pełną odpowiedzialnością realizuje ich
zapisy.
M – jak mądrość. Mądrość pedagogiczna,
nauczycielska, życiowa.
N – jak nawyki. Tak jak szybko przyzwyczajamy się do
marazmu, zastoju, bylejakości, tak szybko można wyrobić
u siebie i swoich uczniów pożądane nawyki:
systematyczność, punktualność, rzetelność, pracowitość,
prawdomówność, uczciwość, solidność.
O – jak ostrożność w ocenie drugiego człowieka,
zaszufladkowania go, etykietowania, „ustawienia”
w szeregu. Nie ma chyba nic gorszego, jak „na starcie”,
po pierwszej wstępnej ocenie wyrobić sobie zdanie
o drugim człowieku (czytaj – również uczniu).
P – jak podstawa. Nauczycielowi powinien przyświecać
jeden cel: wyposażam ucznia w podstawowe, nadrzędne
(opisane w Podstawie Programowej) treści. Tak jak
formułuje to przykładowy zapis: uczeń kończący klasę I
(od autora: szkoły podstawowej) w zakresie pomiaru
długości: mierzy długość, posługując się np. linijką;
porównuje długości obiektów. Jasny zapis, konkretny,
podstawowy.
R – jak rozrywka. To nie pomyłka. Szkoła ma również
cieszyć, bawić, dać upust uzdolnieniom artystycznym.
Nie tylko ucznia. Wielu nauczycieli może pochwalić się
umiejętnościami muzycznymi, tanecznymi, plastycznymi,
literackimi. Warto to wykorzystać. Wspólny plener
malarski z uczniami, ich rodzicami bądź udział nauczycieli
w wieczornicy, podczas której zaśpiewają przy
akompaniamencie gitary, na pewno sprzyjają integracji
środowiska. Często uczeń, ze specyficznymi trudnościami
w nauce, ma w takich przedsięwzięciach możliwość
„zaistnienia”, jedną z niewielu, zresztą, jak pokazuje
rzeczywistość. W każdej szkole znajdzie się na pewno
jakiś recytator z zacięciem aktorskim, grający na jakimś
instrumencie, tancerz, rysownik, kolekcjoner.
S – jak samodzielność. Nauczyciel działa w zespole,
ale musi też cechować się samodzielnością
w podejmowaniu decyzji, mądrych decyzji. Tego samego
uczy swoich uczniów. Na pytanie ucznia: proszę pani, jak
mam to zrobić? mądra wydaje się taka odpowiedź
nauczyciela: podejmij sam decyzję, spróbuj sam, a jak
zrobisz, powiem, czy jesteś na dobrej drodze. Nie można
zwolnić ucznia z myślenia. Im szybciej nauczymy go
samodzielnego opracowania jakiejś strategii, tym lepiej.
T – jak takt. Trudny element komunikacji
interpersonalnej. Nie ma problemu z przekazywaniem
dobrych wiadomości. Jak powiedzieć, że nie jest tak,
jak powinno? Poszanowanie godności, uprzejmość,
krytyka postawy, a nie samego człowieka…
U – jak uśmiech. Nauczyciel dba nie tylko o swoją
powierzchowność, zwłaszcza wygląd, ale i zachowuje
pogodę ducha, nie irytuje się, nie zżyma i nie obraża.
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Zawsze jest życzliwy, a swoją pracę wykonuje z chęcią,
z radością, lubi to, co robi. Czasem żart, stosowny i na
miejscu, może pomóc rozładować emocje, napięcie
i stres.
W – jak wyobraźnia – ta twórcza, odkrywcza,
przewidująca. Jak tę samą treść przekazać innemu
zespołowi, tak przecież różniącemu się od pozostałych?
Jak inaczej zrealizować ten temat? Jak sprawić, by uczeń
wyobraził sobie budowę przestrzenną jakiejś bryły, jeśli
nie mam do tego potrzebnych pomocy dydaktycznych?
Jak pobudzić wyobraźnię ucznia?
Z – jak zadanie. Można spróbować pracować metodą
zadaniową, np. wyznaczyć sobie za cel jakieś jedno
konkretne zadanie: mam nauczyć tworzenia planu
twórczego własnej wypowiedzi i zrobić wszystko, by
osiągnąć co najmniej 75% skuteczności. Cel jest –
konkretne zadanie na dziś, na teraz… Tak samo
z uczniem, wspólnie z nim ustalamy treść tego zadania
i potem – co ważne – wspólnie sprawdzamy, uczeń
dokonuje korekty.
Obie perspektywy, tak „duża”, jak i „mała”, jak określił
to prof. B. Niemierko, zmaterializowały diagnostykę
edukacyjną. Bez względu na swoją „odległość” służą
polskiej oświacie, polskiej szkole. Z ich dorobku
badawczego warto skorzystać.
Na zakończenie sparafrazuję encyklopedyczną definicję
słowa meander, które pojawia się w tytule. Otóż, meander
to wygięcie koryta rzeki, charakterystyczne dla rzek
nizinnych. Zaczątkiem może być ławica piaszczysta, na
której osadza się drobny materiał transportowany przez
rzekę, co powoduje zmianę przepływu strumienia wody
i nierównomierne podcinanie brzegów (ma brzegi strome
po stronie zewnętrznej i łagodne po stronie wewnętrznej).
Czasem rzeka tworzy nowe koryto, odcinając meander,
który stopniowo zamienia się w starorzecze. (Popularna
Encyklopedia Powszechna, Bertelsmann Media, t. 7,
s. 359, Warszawa 2002)
„Zaczątkiem” są uczniowie, na których „osadza się”
wiedza i umiejętności „transportowane” przez szkołę.
Powoduje to zmianę „przepływu” informacji, przetworzonej
przez uczniów. Mogą być tego skutki uboczne,
„nierównomierne podcinanie” fundamentu informacji,
twórczy niepokój ucznia, ale od tego jest nauczyciel, by
to korygować. Poza tym, od „zewnątrz” może wydawać
się nieprzyjazne, nieciekawe, wręcz „strome”, ale od
strony „wewnętrznej”, poznawczej, uczniowskiej –
„łagodne”, sprzyjające, możliwe do przebycia.
Wprawdzie poszerza się w ten sposób płaszczyzna
poruszania się nauczyciela, ale znajdowanie dróg wejścia,
przejścia i wyjścia staje się szansą na rozwój. Szansą,
z której nie sposób nie skorzystać, bo jest w zasięgu ręki.

Elżbieta Jermacz
W-M ODN w Olsztynie
Paweł Wyszkowski
Gimnazjum nr 1 w Morągu

Uczenie się poprzez
badanie – model szkoły
rozwijającej Ruch
Naukowy
Zabawa i emocje jako ważny element procesu
uczenia się
Wielu nauczycieli zauważa u swoich uczniów spadek
motywacji do uczenia się. Niepokoi także fakt, że u coraz
mniejszej grupy uczniów można zauważyć jakiekolwiek
zainteresowania naukowe. W związku z tym młodzi ludzie
nie kierują się w swoich działaniach nawet motywacją
wewnętrzną, która pozwala cieszyć się i wykonywać
z przyjemnością to, co budzi ciekawość. Uczniowie
przyswajają wiedzę i postrzegają rzeczywistość zupełnie
inaczej niż to miało miejsce w ostatnich dziesięcioleciach.
Niewątpliwie ich percepcja - wzrokowa, słuchowojęzykowa, czy sprawność ruchowa, jest kształtowana
i stymulowana przez bodźce, które nie istniały jeszcze
kilkanaście lat temu.
Pojawia się pytanie, czy edukacja szkolna może
wywoływać pozytywne emocje, stać się konkurencją dla
fascynującego dzieci wirtualnego świata oraz nowych
technologii? Okazuje się, że tak, a nawet powinna,
ponieważ „[…] uwzględnienie emocji w procesie uczenia
się i kształcenia jest sprawą najwyższej wagi”. Poza tym
dobre emocje towarzyszące nauce to istotny wstęp do
motywacji, która ma kluczowe znaczenie dla uczenia się.
Mając na uwadze wyniki badań neurologicznych
w ostatnim czasie, należy zwrócić uwagę, że ludzki mózg
szczególnie lubi wyzwania, a także pozostaje w stanie
gotowości, „gdy próbuje odkryć zależności między
zjawiskami, zrozumieć sens tego, co się dzieje
w urozmaiconym środowisku, i gdy to, czego się uczy,
uznaje za ważne dla własnego dobra”. Psycholog Mihaly
Csikszentmihalyi zauważył, że dziecko przez pierwsze lata
życia uczy się codziennie czegoś nowego z naturalną
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ciekawością i radością. Sytuacja zmienia się, kiedy idzie
do szkoły, ponieważ zauważono, że zapał w zdobywaniu
nowych umiejętności słabnie. Prawdopodobnie dlatego,
że uczenie się staje się czymś narzuconym z zewnątrz.
Poza tym element zabawy, który towarzyszył dziecku
w zdobywaniu nowych umiejętności, w szkole przestaje
funkcjonować, przynajmniej w takim natężeniu jak
dotychczas. C. Rose i Malcolm Nicholl w książce Ucz się
szybciej na miarę XXI wieku zauważają: „Zabawa jest
ważnym elementem procesu uczenia się. Kiedy uczenie
się nas bawi, uczymy się lepiej”. Podkreślają również wagę
pozytywnych emocji, które powinny towarzyszyć nauce,
podsumowują: „Kto ma negatywną postawę, kto nie ma
ochoty na przyswajanie tego, czego go uczą, kto uważa
naukę za ciężką harówkę, ten jest z góry skazany na
niepowodzenie”. Wielu badaczy podkreśla kluczową rolę
motywacji i emocji w uczeniu się. Monique Boekaerts
twierdzi, że są to dwa niezbędne w edukacji czynniki,
ponieważ w dużym stopniu pozwalają one uczniom
przyswoić nową wiedzę i umiejętności. Wśród ośmiu zasad
dotyczących motywacji Boekaerts na czwartej pozycji
umieszcza emocje: „uczniowie mają większą motywację,
by zaangażować się w uczenie się, gdy doświadczają
pozytywnych emocji wobec działań z nim związanych”.
Co zrobić, żeby rozbudzić motywację do nauki,
wykorzystując dobre emocje?
W stronę wartościowej edukacji
Na pewno jednym ze sposobów zaciekawienia uczniów
jest uczenie się poprzez badanie. Naukowcy dowodzą,
że uczniowie podchodzą do nauki wnikliwiej, jeśli zdobytą
na lekcji wiedzę, mogą zastosować w przypadku
rzeczywistych problemów lub sytuacji. Poza tym uczenie
się poprzez badanie wspiera komunikację, współpracę,
kreatywność i myślenie analityczne.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie, mając na
uwadze wszechstronny rozwój ucznia, od dwóch lat
podejmuje różnorodne działania promujące naukę. Część
inicjatyw naukowych związanych jest z projektem „Z Małej
Szkoły w Wielki Świat” w ramach, którego opracowano
i wdrożono Certyfikację Małych Szkół Promujących Ruch
Naukowy. Szkoła otrzymała certyfikat dwukrotnie, co jest
dowodem na to, że przywiązuje szczególną wagę do
ruchu naukowego. Działania naukowe polegają przede
wszystkim na zapoznawaniu dzieci z metodą pracy
naukowej, która ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności
uczenia się oraz wykorzystania istniejącego zasobu wiedzy
i metodologii do wyjaśniania otaczającego świata.
Podczas zajęć uczniowie mają okazję nabywać
umiejętność formułowania pytań i stawiania hipotez,
kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, dostrzegania
zależności, badania i analizy wyników badań, a także
umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy
w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia.
W szkole w Purdzie realizowany jest co roku Szkolny
Festiwal Nauki. Uczniowie przygotowują się do niego
realizując przez wiele tygodni małe projekty, które
następnie są prezentowane podczas festiwalu. Wiąże się
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to zazwyczaj zarówno z rozwijaniem umiejętności pracy
w grupie, jak i korzystaniem z różnorodnych źródeł
informacji. Uczniowie przedstawiają swoje badania
i obserwacje z pomocą prezentacji multimedialnych,
filmów, przedstawień teatralnych, plakatów, modeli.
Od dwóch lat na festiwal zapraszani są naukowcy
z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
oraz
Olsztyńskiego
Obserwatorium
i
Planetarium
Astronomicznego, którzy prowadzą warsztaty, wykłady
lub udostępniają specjalistyczny sprzęt do badań
i obserwacji. Dzieci mają również możliwość wzięcia
udziału w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki
organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Uczniowie z klas I-III i IV-VI prowadzą lokalne badania
przyrodnicze i społeczne oraz biorą udział w konkursach
naukowych. Jednym z ciekawszych był konkurs
realizowany w ramach projektu Gerbsenis, opowieść
niezaginiona, Co Bawand zaklęła w preyden i wende?
Organizowany przez Fundację Polski Portal edukacyjny
Interkl@sa. Szóstoklasistki podjęły się badań
dotyczących historii kapliczek w Purdzie. Korzystały
z miejscowych przekazów, relacji i wspomnień
mieszkańców oraz z dostępnych badań historycznych.
Wiadomości uzupełniały poprzez wyszukiwanie informacji
w źródłach historycznych, wykorzystując zdjęcia i mapy.
W tym celu odwiedziły m.in. Archiwum Archidiecezji
Warmińskiej i nawiązały współpracę z ks. kan. prof. dr
hab. Andrzejem Kopiczko, dzięki czemu mogły poznać
pracę historyka archiwisty. Do rejestracji pracy
wykorzystywały kamerę cyfrową. Na podstawie zebranych
materiałów powstały filmy dokumentalne. W kolejnym
etapie konkursu dokonały twórczego wykorzystania
zebranych materiałów i napisały tekst literacki na temat
związany z historią udokumentowaną w I etapie. Następnie
zilustrowały swoją opowieść wykorzystując technologię
cyfrową i stworzyły film w konwencji filmu niemego. Wyniki
swojej pracy umieściły na serwisie youtube oraz platformie
www.bawand i zaprezentowały społeczności szkolnej
i mieszkańcom.
Szóstoklasiści realizowali na godzinie z wychowawcą
program edukacyjny Etnolog-Zaloguj się na ludowo!
koordynowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Pracując metodą projektu starali się poznać lepiej swoją
lokalną kulturę, tradycję i zwyczaje. Realizowali projekt,
który dotyczył zjawiska opowiadania historii – nagrywali
i spisywali relacje z różnymi ludźmi i zachęcili do tych
działań uczniów z młodszych klas. Jedna z klas na języku
polskim w cyklu „Żydzi – wędrujący naród księgi” zbierała
informacje i tworzyła prezentacje na temat kultury i tradycji
Żydów. Uczniowie zobaczyli budynek dawnej synagogi
w Olsztynie i zwiedzili zabytkowy budynek dawnej Bet
Tahary, który jest pod opieką Stowarzyszenia BORUSSIA.
Wzięli tam udział w spotkaniu nt. zwyczajów żydowskich
i poznali lepiej postać światowej sławy architekta Ericha
Mendelsohna.
Od stycznia 2013 r. działa w Szkole Podstawowej
w Purdzie Klub Młodego Odkrywcy pod patronatem
Centrum Nauki Kopernik, który należy do ogólnopolskiej
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sieci Klubów, współpracujących ze sobą i dzielących się
swoimi doświadczeniami. Uczniowie i prowadzący zajęcia
nauczyciele należą do ogólnopolskiego serwisu
społecznościowego www.kmo.org.pl, dzięki któremu
mogą znaleźć opracowane scenariusze zajęć, informacje
o konkursach i projektach naukowych, a także nawiązać
kontakt z innymi Klubami, wymienić się wynikami
doświadczeń, zdjęciami i filmami, a także zaplanować
wspólne przedsięwzięcia. Dzięki temu uczniowie uczą się
od siebie nawzajem. W zajęciach biorą udział chętni
uczniowie klas IV-VI. Spotkania cieszą się dużym
zainteresowaniem, ponieważ każdy może zostać
badaczem. Uczniowie pracują w małych grupach
zróżnicowanych wiekowo, na własną rękę i zgodnie
z własnymi zainteresowaniami wraz z opiekunem szukają
odpowiedzi na naukowe pytania. Podczas tych zajęć nikt
nie ocenia stanu wiedzy i nie stawia ocen, a także nikt nie
popełnia błędu, gdyż błędy inspirują do dalszych badań.
Uczniowie bawią się, uczą się nawzajem, ale są także
zachęcani do weryfikowania własnych hipotez. Mają
możliwość
eksperymentowania,
konstruowania,
dyskutowania i odkrywania świata na własną rękę. Każde
spotkanie przygotowywane jest pod względem
organizacyjnym, jak i materiałowo-technicznym przez
prowadzącego z pomocą klubowiczów.
W ramach KMO starsi uczniowie zainicjowali spotkania
dla uczniów klas I-III pt. „Naukowe poranki dla
najmłodszych”. Kiedy uczniowie klas I-III przyjeżdżają rano
do Purdy na lekcję informatyki, prezentowane są im przed
lekcjami eksperymenty przygotowane i opracowane
w KMO. Starsi uczniowie włączają do pokazów młodszych,
zaciekawiają, pokazują mechanizmy, następnie omawiają
przeprowadzone eksperymenty. Członkowie KMO biorą
udział w festiwalach i piknikach naukowych w innych
miejscowościach.
Nauczyciele w Szkole Podstawowej w Purdzie stosują
w pracy dydaktycznej elementy metod naukowych.
Starają się projektować dla uczniów zadania pobudzające
myślenie oraz pozwalające na samodzielne zadawanie
pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. Bardzo często
do realizacji naukowych przedsięwzięć wykorzystują
metodę projektu edukacyjnego, która jest modelem pracy
naśladującym współczesne interdyscyplinarne zespoły
naukowe. W grupach projektowych mają okazję pracować
uczniowie o różnych kompetencjach. Poza tym dłuższy
czas pracy, który jest istotnym elementem w realizacji
projektu, pozwala dzieciom zrozumieć swoje
doświadczenia, dokonać autorefleksji oraz uczyć się na
błędach, czyli najprościej ujmując - rozwijać się.
Realizując różnorodne projekty naukowe, uczniowie
mają okazję do dokonywania przeróżnych wyborów,
planowania, stawiania sobie celów i dochodzenia do nich,
co wymaga strategii, pracy i systematyczności. Lekcje
badawcze pozwalają również rozwijać kluczowe
umiejętności, ponieważ uczniowie pracują w grupach,
prezentują i porównują badania, oceniają efekty pracy,
udzielają sobie informacji zwrotnej, a także nieustannie
uczą się odpowiedzialności za własne uczucia i emocje.

Ocenianie, które rozwija ucznia i nauczyciela
Jednym z ważnych narzędzi wspierających metody
naukowe na lekcji i pracę metodą projektu edukacyjnego
jest ocenianie kształtujące. Ocenianie to pozwala
nauczycielowi w odpowiedni sposób wpływać na
wszechstronny rozwój i aktywność twórczą ucznia, a także
spojrzeć na niego zupełnie z innej perspektywy. W związku
z tym jest znakomitym narzędziem także w pracy innymi
metodami na wszystkich przedmiotach. Jednak przede
wszystkim jest dużym wsparciem w procesie
samodoskonalenia się ucznia ku odpowiedzialności
i samodyscyplinie. Dzięki OK staje się on po prostu
pełnoprawnym partnerem edukacyjnych działań.
W Szkole Podstawowej w Purdzie nauczyciele na
wszystkich lekcjach przedstawiają cele lekcji w języku
ucznia. Na wielu lekcjach pojawiają się prawie wszystkie
elementy wspomnianego oceniania, a przede wszystkim:
jasne określanie celów, kryteria sukcesu, pytania kluczowe
(których autorami są często dzieci),samoocena, ocena
koleżeńska i informacja zwrotna. Niewątpliwie ocenianie
kształtujące jest przyjazne dla ucznia, ponieważ dominuje
w nim postawa zaufania i wiary we własne siły. Dziecko tę
postawę rozwija lub tworzy we współpracy z nauczycielem
i innymi uczniami, co skutecznie wpływa na jego
motywację. Uczeń oceniany zgodnie z OK ma
świadomość ciągłości, a poza tym musi bezustannie
pracować nad sobą: zastanawiać się, czego się nauczył
(lub nie nauczył), nad czym powinien pracować, jak
planować pracę, aby pojawiły się oczekiwane efekty.
Dzieci stają się odpowiedzialne za efekty wykonanej
pracy, sposoby doskonalenia się, planowania
i realizowania tych planów.
Duże znaczenie w OK odgrywa współpraca, ponieważ
jego ważnym elementem jest ocena koleżeńska
i samoocena. Uczniowie pracując w parach lub w grupie,
dyskutują, wymieniają spostrzeżenia i refleksje. W ten
sposób stwarzane są sytuacje, w których możliwa jest
konfrontacja pewnych opinii, często ustalonych i pewnych
wg odczucia dzieci, a w rzeczywistości wymagających
nowego podejścia i spojrzenia, po prostu odejścia od
stereotypów. Dlatego nauczyciele prowokują do
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szukania, zadawania pytań oraz eksperymentów
umożliwiających wyjaśnienie wątpliwości. Uczniowie uczą
się od siebie również oceniając się wzajemnie, rozmawiają
o tym, czego się nauczyli. Taka sytuacja pracy w grupie
ułatwia komunikowanie się, pozwala sprawdzić swoje
ustalenia i wnioski w mniejszym gronie, ale także
wstrzymać się od wypowiedzi bez żadnych konsekwencji.
Tak ważna umiejętność jak mówienie i słuchanie znacznie
lepiej jest rozwijana w atmosferze oceniania
kształtującego. Uczniowie funkcjonujący w ramach OK
nieustannie prowokowani są do słuchania swoich
rówieśników i wypowiadania zdania na temat ich działań.
W ocenianiu kształtującym praca jest tak zaplanowana,
że uczestnicy po wykonaniu zadania otrzymują od siebie
i nauczyciela informację zwrotną, porównują wyniki prac
z innymi grupami.
Najważniejszy w OK jest jednak dialog, który ma miejsce
między nauczycielem a uczniem. Jest to autentyczna
rozmowa, w której uczeń ma czas na wypowiedź
i świadomość, że oczekuje się od niego myślenia, refleksji,
a nie jedynie słusznych odpowiedzi. W ten sposób odrzuca
się tak typowe podejście w ocenianiu sumującym,
sugerujące, że akceptowane są tylko prawidłowe
odpowiedzi.
Niewątpliwie ocenianie kształtujące wspiera uczenie się
poprzez badanie, ponieważ dzięki niemu uczniowie
zachęcani są do rozwijania krytycznego i systemowego
myślenia, umiejętności interpersonalnych, a także do
kierowania własnym rozwojem.
Grywalizacja – sposób na motywowanie do nauki
W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej
w Purdzie na lekcjach języka polskiego została
wprowadzona innowacja metodyczno-organizacyjna
„Dookoła świata z językiem polskim”. Jest ona pomostem
między ocenianiem kształtującym a sumującym, a także
próbą rozbudzenia motywacji do nauki poprzez
wykorzystanie dobrych emocji. Innowacja wynika
z poszukiwania bodźców, rozwijających u uczniów
pozytywną chęć do nauki, która jest niezwykle ważna dla
całego procesu edukacji. Innowacja opiera się na
grywalizacji (ang. gamification) nazywanej również
gryfikacją lub gamifikacją. Polega ona na przeniesieniu
mechanizmów znanych z gier i zabaw do różnych
obszarów życia. Podstawowym celem grywalizcji jest
zmotywowanie uczestników gry do określonych zachowań
przez
umieszczenie
elementów
sprawiających
przyjemność w zabawie w czynnościach, które nie były
wcześniej z zabawą kojarzone. Jak zauważa Paweł
Tkaczyk grywalizacja pozwala włączyć radość
i zaangażowanie do czynności, które wydawały się
wcześniej nudne. W innowacji zostały wykorzystane
główne założenie grywalizacji, jakim jest ukierunkowanie
działań jej uczestników (uczniów) oraz ich mobilizacja do
podjęcia zadań, nawet jeśli są one uważane za nieciekawe
lub rutynowe.
Bardzo ważna w grywalizacji jest fabuła, która obejmuje
wszystkie elementy zabawy i spaja je w sensowny
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i pociągający dla gracza sposób. Fabuła gry „Dookoła
świata z językiem polskim” oparta jest na motywie podróży
znanym z książki Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła
świata”. Jej celem jest przemieszczanie się po różnych
kontynentach dzięki zdobywanym punktom. Zwycięzcy
w ciągu roku odwiedzą wszystkie kontynenty, otrzymają
tytuł, zgromadzą na swym koncie wielu znajomych
i zaopatrzą się w odpowiednie przedmioty podróżnika
wymagane w grze. Poza tym zdobędą wiele ciekawych
umiejętności polonistycznych, które są niezbędne w życiu
każdego podróżnika.
Gra składa się z wielu etapów rozpisanych na cały rok
szkolny. Każdy etap kończy się podaniem wyników,
statystyki, gwarantuje jasne i z góry określone warunki,
które w równym stopniu dotyczą każdego ucznia.
Uczniowie otrzymują w zabawie punkty za aktywność
i pracę oraz punkty przeliczone na podstawie ocen.
Odpowiednia ilość punktów pozwala uczniom
przemieszczać się (wg określonych zasad) po wskazanych
państwach lub miastach, umożliwiając poznanie
poszczególnych miejsc i kontynentów. Etap do
pokonania, którego odpowiednikiem w grach
komputerowych jest level, to kontynent. Każdy z graczy
musi pokonać przez cały rok siedem etapów
(kontynentów), które mówić będą o jego poziomie
zaawansowania w grze.
Grywalizacji powinien towarzyszyć system zwartych
działań edukacyjnych ukierunkowanych na motywowanie
ucznia, co uchroni przed powierzchownością
i pozornością działań i stanie się wsparciem procesu
uczenia się. Jere Brophy zwraca uwagę, jak ważne jest
łączenie motywacji do nauki z zaangażowaniem
poznawczym.
Przytaczając
badania
nad
tym
zagadnieniem pisze: „nauczyciele, aby motywować
uczniów do nauki, muszą pamiętać o dwóch sprawach:
zbliżyć lekcję do uczniów, oraz zbliżyć uczniów do lekcji,
żądając aktywności poznawczej i stosowania nabywanej
wiedzy i umiejętności oraz pomagając im w tym”. Jest to
jeden z elementów pracy nad motywacją, o którym należy
pamiętać wprowadzając na lekcji grywalizację.
Podsumowując, wprowadzanie elementów zabawy na
lekcji wymaga od nauczyciela dużego wyczucia
i umiejętności. Musi pamiętać, że jego głównym celem
jest rozbudzić w uczniu prawdziwe zainteresowanie,
a później wykorzystać je jako motywacyjną podstawę
uczenia się. Brophy przestrzega: „nie wystarczy
zaciekawić uczniów i na ich ciekawości oprzeć uczenie
się; trzeba zrobić coś więcej, niż tylko wywołać ciekawość
lub chwilowe zainteresowanie”.
Znaczenie uczenia się poprzez badanie
Wdrażanie koncepcji opartych na badaniu stanowi
wyzwanie nie tylko dla małej wiejskiej szkoły, jaką jest
Szkoła Podstawowa w Purdzie, ale także dla szkół na
różnych etapach edukacyjnych i w różnych miejscach.
Trudności jakie mogą napotykać szkoły próbujące
realizować model szkoły rozwijającej Ruch Naukowy
w rzeczywistości nie są związane z wielkością szkoły i jej
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zapleczem
materialnym.
Pomyślność
realizacji
innowacyjnych pomysłów i niestandardowych sposobów
pracy w szkole w znacznym stopniu uzależniona jest od
wiedzy i umiejętności stosujących je nauczycieli. Dlatego
ważne jest, by nauczyciele pragnący rozwijać swoją szkołę
nieustannie doskonalili swój warsztat pracy, angażowali
się w twórcze, inspirujące projekty i programy, które stają
się najczęściej początkiem nowych działań.
Przykład Szkoły Podstawowej w Purdzie pokazuje, że
warto od najmłodszych klas motywować dzieci do
zainteresowania nauką, przede wszystkim przez
prezentację w atrakcyjny sposób jej osiągnięć i pokazanie,
jak można wykorzystać te osiągnięcia w życiu
codziennym. Warto zapoznawać dzieci z metodą pracy
naukowej, która ma służyć rozwojowi ich wiedzy,
umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego
zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego
świata. Ważne jest, aby uczniowie mogli nie tylko
obserwować, jak inni stosują te zasady, ale także stosować
je we własnych działaniach.
Zmiany, a może raczej odmienny sposób pracy
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Purdzie, dostrzegają
osoby z zewnątrz, które prowadzą z nimi warsztaty lub
inne spotkania. Zauważają przede wszystkim otwartość
dzieci, samodzielność w pracy, umiejętność planowania
i przede wszystkim twórcze podejście do wykonywanych
zadań.
Nawet mała szkoła oddalona od centrów naukowych,
bibliotek i muzeów może stać się ośrodkiem badawczym.

Trzeba pamiętać, że przedstawiony w niniejszym artykule
model szkoły jest związany ze zmianami będącymi
częścią dłuższego procesu, a zaprezentowane możliwości
i działania są początkiem nietypowej edukacyjnej
wędrówki uczniów i nauczycieli. Opisane różnorodne
inicjatywy rozwijające Ruch Naukowy wynikały przede
wszystkim z potrzeby wspierania umiejętności XXI wieku
za pomocą uczenia się koncentrującego się na
przeprowadzaniu badań, praktycznym zastosowaniu
wiedzy oraz rozwiązywaniu zadań i problemów.

Beata Solińska
Szkoła Podstawowa w Purdzie

Wykorzystanie technologii informacyjno –
komunikacyjnych oraz elementów oceniania
kształtującego w nauczaniu matematyki
Innowacja metodyczna polega na zastosowaniu
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
przy
jednoczesnym wykorzystaniu elementów oceniania
kształtującego w procesie uczenia się matematyki w szkole
podstawowej. Pomysł zrodził się w wyniku obserwacji
zmian w metodach nauczania, inspirowanych rozwojem
TIK.
Związane jest to z odchodzeniem w procesie nauczania
od tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego na rzecz
metod e-learningu czy blended learningu. Ten ostatni
łączy w sobie to, co najlepsze w tradycyjnych formach
nauczania, z najnowszymi osiągnięciami TIK. Jest to
podążanie w kierunku nauczania konektywnego, czyli
odchodzenie od tradycyjnego szkolnego know-what –
"wiedzieć co" poprzez know-how – "wiedzieć jak" do knowwhere – „wiedzieć gdzie”. Tym „gdzie” jest Internet wraz
z jego zasobami.
Pracownia komputerowa Szkolnego Centrum
E-learningowego
Warunkiem korzystania z TIK jest posiadanie
odpowiedniego wyposażenia. Nasza szkoła jest w tej

szczęśliwej sytuacji, że posiadamy Szkolne Centrum
E-learnigowe. Projekt, dzięki któremu je uzyskaliśmy,
został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 - 2013.
W jego ramach zostały zakupione oprogramowanie
oraz sprzęt: serwer z platformą e-learningową, komputer
nauczycielski (laptop), stacja graficzna wraz z programami
do obróbki grafiki i filmów, komputery uczniowskie – 24
sztuki, projektor, tablica interaktywna, kamera cyfrowa,
cyfrowy aparat fotograficzny, skaner wraz z drukarką
laserową. Pracownia jest wykorzystywana głównie
podczas lekcji informatyki oraz zajęć komputerowych
w klasach I–III. Od roku szkolnego 2012/2013 jest także
miejscem realizacji innowacji metodycznej „Wykorzystanie
technologii
informacyjno–komunikacyjnych
oraz
elementów oceniania kształtującego w nauczaniu
matematyki”.
Sam sprzęt nie wystarczy
Posiadanie nawet najbardziej nowoczesnego sprzętu
nie umożliwia zastosowania TIK w nauczaniu. Konieczne
jest
odpowiednie
dla
danego
przedmiotu
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oprogramowanie. Istnieją dwie możliwości jego
pozyskania:
1. zakup programów w firmach komercyjnych lub
wydawnictwach;
2. skorzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych
w sieci i programów na licencji open sourse.
Biorąc pod uwagę kondycję finansową większości
szkół, to drugie rozwiązanie okazuje się najbardziej
sensownym. Oczywiście zawsze (jeszcze) można
skorzystać z funduszów europejskim, aplikując o środki
finansowe, poprzez napisanie odpowiedniego programu.
Realizując innowację, korzystam z obydwu rodzajów
oprogramowania. W ramach projektu Szkolne Centrum
E-learningowe została zakupiona platforma LMS Leo, wraz
z zasobami edukacyjnymi, między innymi z matematyki,
która także pozwala umieszczać na niej treści edukacyjne
w postaci plików, paczek scorm, czy stron html. Do
przygotowywania zasobów – lekcji, sprawdzianów –
używam dostępnych w sieci edytorów do ich tworzenia.
Program do obsługi tablicy interaktywnej, który
wykorzystuję podczas lekcji i z którego korzystają także
uczniowie, jest programem dostępnym dla każdego.
Wystarczy zalogować się na stronie programu i pobrać
odpowiedni plik. Warto zauważyć, że posiada on
wbudowany intuicyjny edytor formuł matematycznych
Latex, pozwalający tworzyć teksty matematyczne np.
sprawdziany do wydrukowania.
Obecnie właściwie wszystkie szanujące się
wydawnictwa podręczników szkolnych oferują do nich
szeroką obudowę dydaktyczną w postaci własnych
platform e-learningowych, interaktywnych zasobów, itp.
Na lekcjach matematyki korzystamy z podręczników
GWO. Oferuje ono, oprócz tradycyjnego podręcznika
papierowego, również jego wersję elektroniczną.
Uczniowie, kupując podręcznik papierowy, uzyskali
jednocześnie dostęp do jego elektronicznej wersji.
Odciążyło to szkolne plecaki, ponieważ uczniowie nie
muszą nosić do szkoły papierowego podręcznika do
matematyki. Ponadto szkoła zakupiła w tym wydawnictwie
multimedialny program z zadaniami interaktywnymi. Jest
on wyposażony w dziennik, dzięki któremu można
zadawać ćwiczenia indywidualnym uczniom lub grupom
uczniów i na bieżąco śledzić postępy w wykonywaniu
zadań.
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Organizacja zajęć
Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej SCE.
Każdy uczeń ma przydzielone stanowisko z własnym
komputerem podłączonym do internetu i szkolnej sieci
komputerowej. Na komputerach zainstalowane jest
oprogramowanie pozwalające edytować lekcje
przygotowane w formacie tablicy interaktywnej używanej
w pracowni. Za pomocą przeglądarki internetowej
uczniowie łączą się z platformą e-learningową SCE
i pobierają lub otwierają zasoby potrzebne do realizacji
lekcji. Na niej umieszczane są lekcje, a także inne treści
edukacyjne. Platforma służy także do komunikacji
z uczniami. Pozwala to nauczycielowi wysyłać informację
zwrotne o tym, co uczniowie zrobili poprawnie, jakie
popełnili błędy i w jaki sposób należy je poprawić oraz
wystawiam oceny.
Przebieg lekcji
Uczniowie logują się na platformie i otwierają aktualną
lekcję. Typowa lekcja składa się z następujących
elementów:
• sprawdzianu z materiału, którego opanowanie jest
podstawą do wykonania lekcji; sprawdziany
przygotowane są w postaci plików tablicy
interaktywnej lub scorm umieszczonych na platformie;
format scorm ma tę zaletę, że automatycznie ocenia
przesłane prace, podając procentowy wynik
uzyskany przez ucznia; nauczyciel widzi w momencie
zakończenia sprawdzianu, na ile uczniowie są
przygotowani do lekcji;
• e-zeszytu - pliku w formacie tablicy interaktywnej,
który uczniowie pobierają na swój komputer
i korzystają z niego podczas lekcji; przed
zakończeniem zajęć zapisują go na swojej stronie
platformy i mogą otworzyć w domu lub w dowolnym
miejscu na świecie, jeżeli jest tam dostęp do
Internetu;
• lekcji w postaci zasobów interaktywnych zakupionych
wraz z platformą lub innych np. zasoby portalu
scholaris lub treści przygotowanych przez
nauczyciela;
• zadań interaktywnych na platformie wydawnictwa,
z którego podręczników korzystają uczniowie;
wykorzystywanych głównie jako zadania domowe do
samodzielnego wykonania.
Jak to wyglądało w praktyce?
Nie od razu lekcje matematyki wyglądały w sposób
przedstawiony powyżej. Na początku klasy czwartej
uczniowie musieli oswoić się z tablicą interaktywną.
Pisanie na niej różni się trochę od pisania, rysowania
i mazania na tradycyjnej tablicy. Poza tym trzeba było
zapoznać się z narzędziami tablicy interaktywnej i techniką
ich używania.
Najszybciej uczniowie opanowali korzystanie
z gotowych lekcji interaktywnych. Przygotowane są one
w formie animacji i filmów przedstawiających zagadnienie
do opanowania oraz ćwiczeń interaktywnych,
sprawdzających stopień przyswojenia sobie wiedzy.
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Również ze sprawdzianami, które są ćwiczeniami
interaktywnymi, wykorzystującymi typowe zadania
stosowane podczas egzaminów: zadania pojedynczego
lub wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz,
z luką, na dobieranie, uczniowie nie mieli większych
problemów. Więcej kłopotu sprawiało im zalogowanie się
do platformy, zapisanie zadania po jego wykonaniu
i zgłoszenie do oceny. Obecnie nie stanowi to już dla
nich większego problemu.
Następnym etapem było wprowadzenie e-zeszytów.
To kolejne odciążenie uczniowskiego plecaka. Ponieważ
uczniowie korzystają z elektronicznych zeszytów nie tylko
podczas lekcji, lecz także w domu, musieli zainstalować
na swoich osobistych komputerach oprogramowanie
tablicy interaktywnej. Wbrew pozorom zadanie to, dzięki
pomocy rodziców i kolegów, okazało się łatwiejsze niż
można się było spodziewać.
Ponieważ nie wszyscy uczniowie w klasie posiadają
stały dostęp do Internetu, dwa dni w tygodniu
udostępniana jest im pracownia, gdzie pod opieką
nauczyciela mogą wykonać zadania domowe. Warto
zauważyć, że z tej możliwości korzystają nie tylko ci,
którzy nie mają dostępu do Internetu, ale także uczniowie,
którzy mają trudności w samodzielnym wykonaniu zadań.
Kolejne etapy, składające się na innowację, były
konsultowane z rodzicami uczniów, biorącymi w niej

udział. Na pierwszym spotkaniu przedstawiłem rodzicom
główne założenia innowacji oraz środki i zasoby, które
będą w niej wykorzystywane. Na cyklicznych spotkaniach
przedstawiam rodzicom osiągnięcia ich dzieci i ustalam
sposoby pracy z poszczególnymi uczniami.
Wprowadzenie e-zeszytów odbyło się także za zgodą
rodziców. Początkowo wszyscy rodzice zaakceptowali
prowadzenie przez ich dzieci zeszytów w formie
elektronicznej. Jednak po indywidualnych rozmowach
wspólnie zdecydowaliśmy, że w przypadku niektórych
uczniów odłożymy tę decyzję na później. Obecnie część
uczniów prowadzi zeszyty wyłącznie elektroniczne, część
w tradycyjnej papierowej postaci, a kilku e-zeszyty
i zeszyty papierowe.
O postępach swoich uczniów rodzice są informowani
na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego szkoły.
Wszyscy mają dostęp do ocen z odpowiednim
komentarzem, mogą także sprawdzać, jakie zadanie
domowe i w jakim terminie mają wykonać ich dzieci.
Tytułem podsumowania
Jak pokazują badania, wykorzystywanie TIK
w nauczaniu niekoniecznie prowadzi do podniesienia
wyników nauczania. Nie zwalnia to nas jednak z ich
stosowania. Dowodem na to jest rządowy program – na
razie w formie pilotażowej – Cyfrowa Szkoła.
Innowacja metodyczna: „Wykorzystanie technologii
informacyjno – komunikacyjnych oraz elementów
oceniania kształtującego w nauczaniu matematyki” jest
przykładem „cyfrowej szkoły” w mikroskali. Założenie i
przebieg innowacji są na bieżąco prezentowane na stronie
poświęconej innowacji za214.internetdsl.tpnet.pl:81/
Innowacja lub bezpośrednio w serwisie internetowym
szkoły sp.lubawa.pl. Umieszczone są tam również
przykładowe e-tablice, sprawdziany i lekcje w postaci
plików tablicy interaktywnej lub stron www, które można
pobrać i wykorzystać podczas swoich lekcji.

Roman Antoniewicz
Szkoła Podstawowa w Lubawie

Rola dialogu między przedszkolem a szkołą
w przygotowaniu sześciolatka do roli ucznia
Nowa podstawa programowa zakłada ciągłość
edukacyjną pomiędzy poszczególnymi etapami
kształcenia. W związku z tym nauczyciele wszystkich
etapów edukacyjnych powinni znać podstawę
programową ościennych etapów. Równie ważny, aby
zachować jednoznaczność interpretacji podstawy
programowej, i niezbędny jest dialog pomiędzy
nauczycielami sąsiednich etapów. Na taką potrzebę
wskazują często zgłaszane przez nauczycieli problemy.
Zatem powstaje pytanie, czy taki dialog faktycznie ma
miejsce? Czy nauczyciele potrafią ze sobą rozmawiać,
wymieniać uwagi, spostrzeżenia, formułować oczekiwania
i wspólnie kształtować rzeczywistość edukacyjną?

Aby to ułatwić, w roku szkolnym 2012/2013
postawiłyśmy sobie za cel zbudowanie pomostu
pomiędzy przedszkolem a szkołą i zaproszenie nauczycieli
obu etapów do dialogu, w trakcie którego formułowane
byłby wzajemne oczekiwania pomiędzy szkołą
a przedszkolem oraz przyjrzenie się problematyce dziecka
sześcioletniego w przedszkolu i szkole. W związku
z powyższym organizowane przez nas seminaria dotyczyły
problematyki pracy z dzieckiem sześcioletnim i jego
przygotowaniem do pełnienia roli ucznia. Celowo, nie
dzieliłyśmy spotkań na odrębne, skierowane tylko do
jednej z tych dwóch grup nauczycieli. Zależało nam na
tym, aby problematyka dziecka sześcioletniego była
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pretekstem również do wymiany doświadczeń pomiędzy
nauczycielami przedszkoli i szkół. Wszystkie spotkania
wiązały się z realizacją podstawy programowej,
a nauczyciele zachęcani byli do wspólnej interpretacji
zarówno
podstawy
programowej,
wychowania
przedszkolnego jak i I etapu edukacyjnego (z naciskiem
na klasę pierwszą). Spotkania poświęcone były między
innymi metodyce pracy z dzieckiem sześcioletnim
w oparciu o teorię Wygotskiego i Piageta. Ponadto,
nauczyciele mieli możliwość poznania metod
wspierających rozwój dziecka (Metoda Dobrego Straty,
Metoda Hany Tymichowej, kinezjologia edukacyjna
P. Dennisona, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki
Sherborne) oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy
w oparciu o ćwiczenia, rozwijające gotowość dziecka do
nauki na sposób szkolny.
Podsumowaniem wspólnych działań było majowe
seminarium adresowane do nauczycieli obu etapów
edukacyjnych na temat „Sześciolatek w szkole- rola
przedszkola i szkoły w przygotowaniu dziecka do roli
ucznia”. W licznym, bo prawie trzydziestoosobowym
gronie pedagogów większość stanowiły nauczycielki
przedszkoli. Szkoły podstawowe reprezentowali
nauczyciele świetlic, logopeda, psycholog i pedagodzy
szkolni. Ku naszemu zdziwieniu zabrakło nauczycieli
I etapu edukacyjnego. Nasze zdziwienie potęgował fakt,
że sami nauczyciele I etapu wskazują na potrzebę dialogu
z nauczycielami II etapu edukacyjnego, żalą się, że są
przez nich niedoceniani i nie dostrzega się specyfiki pracy
z dzieckiem młodszym oraz stawia przed nimi
(nauczycielami i dziećmi) zbyt duże oczekiwania. Jak się
okazało, sami nie uznali za ważne wejście w dialog
z nauczycielami przedszkoli. Niestety, nie jest to
odosobniony przypadek. Jedna z dyrektorek olsztyńskich
przedszkoli wpadła na pomysł wspólnego szkolenia
dotyczącego
roli
nauczycieli
obu
etapów
w przygotowaniu dziecka do roli ucznia. W związku z tym
na organizowane w swojej placówce szkolenie zaprosiła
wszystkich nauczycieli klas I-III z sąsiedniej, dużej szkoły.
Nie przyszedł nikt. Przykre jest to, że chcemy, aby nas
słuchano, a sami nie słuchamy. Czy to wynika
z lekceważenia nauczycieli niższych etapów? Zapraszamy
do refleksji.
Podczas finalnego seminarium utworzyłyśmy dwie
grupy warsztatowe. Grupie przedszkolnej postawiłyśmy
pytanie: Jakie umiejętności decydują o powodzeniu
sześciolatka w szkole?
Natomiast nauczycielom ze szkoły podstawowej
zadałyśmy pytanie: Jakiego modelu absolwenta
przedszkola oczekuje szkoła?
Byłyśmy ciekawe, czy propozycje nauczycieli obu
etapów są zbieżne i czy nauczyciele orientują się
w podstawie programowej ościennych etapów.
Na postawione pytanie bardzo wyczerpująco
i szczegółowo wypowiedziały się nauczycielki przedszkoli.
Z ich wypowiedzi wynikało, że świetnie znają podstawę
programową również pierwszego etapu edukacyjnego i że
stawiają przed sobą i dziećmi bardzo wysoką poprzeczkę.
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Swoje wymagania uporządkowały według wiedzy,
umiejętności i postaw, których ukształtowanie stawiają
sobie za cel.
Zdecydowanie mniej oczekiwała szkoła. Możliwe, że
wynikało to z faktu, że wypowiadali się nauczyciele
świetlicy, pedagodzy i specjaliści (psycholog, logopeda),
a zabrakło głosu samych nauczycieli klas I-III, czyli
najważniejszych osób w tak ważnym dla dziecka
sześcioletniego procesie adaptacji do warunków
szkolnych. Uczestnicy seminarium zwracali przede
wszystkim uwagę na znaczenie przedszkola i rodziców
w kształtowaniu dojrzałości emocjonalnej i społecznej
dzieci, a w szczególności podkreślali konieczność
samodzielności dziecka sześcioletniego w zakresie
samoobsługi. Samodzielne dziecko potrafi samodzielnie
się ubrać, pozapinać, powiązać sznurowadła, przebierać
na zajęcia gimnastyczne, samodzielnie jeść, wykonywać
czynności higieniczno-sanitarne i, co równie ważne,
rozpoznawać swoje rzeczy.
Jeżeli chcemy stworzyć naszym dzieciom godne
warunki do nauki, zapewnić wysoką jakość procesu
edukacyjnego, to w pierwszym rzędzie, jako nauczyciele,
powinniśmy skoncentrować się na tym, na co sami mamy
największy wpływ - wspólnych i spójnych działaniach. Bez
dialogu nie da się tego osiągnąć.
PS.
Zainteresowanych nauczycieli informujemy, że w tym
roku szkolnym, w marcu, planujemy podobne seminarium,
w którym zachęcamy do dialogu nauczycieli klas I-III
i edukacji przedszkolnej. Będąc niepoprawnymi
optymistkami, liczymy na to, że tym razem nie zabraknie
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Teresa Pupel, Agnieszka Spikert
W-M ODN w Olsztynie
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Już za rok
(nowa)matura…
Poloniści, uczący w szkołach średnich, stanęli wobec
poważnego wyzwania. Tym razem muszą się zmierzyć
nie tylko z nową podstawą programową, ale także z nową
formułą matury. Szczególnie dużo głosów pojawia się
ostatnio w dyskusji nad nowym kształtem egzaminu
ustnego. Szczegółowe informacje na ten temat podaje
„Informator maturalny” dotyczący egzaminu od 2015 roku.
Jednak, jak to zwykle bywa, pojawiło się wiele
kontrowersyjnych opinii dotyczących jego formuły.
Niestety można odnieść wrażenie, że znów słychać przede
wszystkim skrajne głosy, a więc te wyrażające zachwyt,
ale też te bardzo krytyczne. Szkoda, ponieważ taka
sytuacja nie sprzyja rzeczowej dyskusji, a tym bardziej
nie pomaga w „oswajaniu” nowego. Za rok czeka nas
nowa matura, toteż bez względu na nasze odczucia, owa
rzeczowa dyskusja powinna zacząć się od dokładnej
analizy „Informatora”. Warto też zastanowić się nad tym,
jakie korzyści mogą wynikać z wprowadzonych zmian.
Pierwszą z nich jest niewątpliwie postawienie ucznia
w roli twórcy, a nie odtwórcy przygotowanej wcześniej
wypowiedzi. W tym sensie formuła nowego egzaminu
zdaje się podnosić jego rangę, gdyż wymaga od ucznia
większej aktywności zarówno w procesie trzyletniego
przygotowania, jak również w trakcie przebiegu ustnej
wypowiedzi. Jego celem jest realne sprawdzenie stopnia
opanowania wiedzy i umiejętności wynikających
z zapisów w podstawie programowej. Dotychczasowy
egzamin ustny spowodował, że na lekcjach języka
polskiego nie poświęcało się dostatecznej uwagi
kształceniu
umiejętności
zabierania
głosu
i argumentowania swojego stanowiska. Teraz, po
opublikowaniu „Informatora”, nauczyciele, znając formułę
egzaminu, opatrzoną przykładami, mają wskazówkę, jak
zmodyfikować sposób pracy na lekcjach języka
polskiego. Istotne wydaje się być tu określenie
„zmodyfikować”, gdyż nowy egzamin koncentruje się
wokół kompetencji zapisanych w podstawie programowej,
którą realizuje się w szkołach średnich od 2012 roku.

Nowy egzamin wymaga od ucznia wypowiadania się
na temat różnych tekstów kultur. Nie skupia jego uwagi
na historii literatury. Być może właśnie owa
wielopłaszczyznowość tekstów okaże się realną szansą,
by zachęcić młodego człowieka do aktywności
poznawczej i rozwijania kompetencji komunikacyjnych.
Z moich codziennych obserwacji wynika, że uczniowie
mają poważne trudności z tworzeniem dłuższej
wypowiedzi oraz z publicznym występowaniem. Kłopoty
sprawia im szczególnie formułowanie tezy, określenie
problemu, o którym będą mówić. Z pewnością niezbędna
modyfikacja warsztatu pracy polonisty powinna
koncentrować się na ćwiczeniach z zakresu analizy
i interpretacji różnych tekstów kultury. To samo dotyczy
tworzenia wypowiedzi w kontekście retoryki. Więcej czasu
należy poświęcić na realizację tych zadań, które pomogą
młodym ludziom być, na ile to możliwe, świadomymi
odbiorcami tekstów kultury, odpowiedzialnymi za swoje
poglądy. Są to niewątpliwie bardzo ważne kompetencje,
potrzebne na całe życie.
Oczywiście na nieprzetartych jeszcze szlakach „nowej“
matury czekają na nas, polonistów, tak jak do tej pory,
sukcesy i porażki. Osobiście czuję presję czasu, obawiam
się, że nie zdążę z uczniami przeprowadzić ćwiczeń, które
wyposażą ich w umiejętności i sprzężoną z nimi wiedzę.
Jako nauczycielka, sama chętnie skorzystałabym
z interesujących szkoleń czy warsztatów.

Wiesława Zielińska
I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Finlandia - kraina dla
nauczycieli z charyzmą
Czy fińska szkoła tak bardzo różni się od naszej?
Dlaczego nauczyciele z Finlandii, krainy Muminków
i świętego Mikołaja, tak bardzo lubią swoją pracę? Między
innymi o tym mogliśmy się dowiedzieć od, goszczącej
już po raz drugi w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku
Doskonalenia w Olsztynie, Pani Marjo Yliluoma –
nauczyciela roku 2012/2013 w Finlandii, dyrektora szkoły
podstawowej w okręgu Karvia.
Konferencja dydaktyczna z jej udziałem, skierowana
do nauczycieli języka angielskiego ze szkół
podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego,
odbyła się 23 października 2013 r. w W-M ODN w Olsztynie
i zgromadziła ponad 60 osób. Jej tematem był fiński
system edukacji, uznawany za najlepszy i najskuteczniejszy
na świecie, i rola języka angielskiego w szkolnictwie fińskim
oraz sposób jego nauczania w tamtejszych szkołach
podstawowych. Dodać należy, że w kraju tym każdy
przeciętny obywatel posługuje sie językiem angielskim
w sposób komunikatywny. Oprócz tego Finowie biegle
posługują się językiem swoich sąsiadów – Szwedów.
Dzieci w Finlandii zaczynają naukę języka angielskiego
w wieku 7 lat. Języka obcego naucza nauczycielka, która
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uczy również innych przedmiotów w szkole podstawowej.
Metody, sposoby aktywizowania uczniów czy podręczniki
są podobne jak u nas. W czym zatem tkwi różnica?
Odpowiadając na to pytanie, muszę roztoczyć przed
każdym pracującym w Polsce nauczycielem wizję idealnej
krainy, w której każdy chciałby nauczać. Dlaczego?
W Finlandii stawia się na człowieka. To od człowieka
zależy, czy porwie swą charyzmą uczniów do pracy
i współdziałania. Sukces zaczyna się od nauczyciela,
który ma odwagę mówić z przekonaniem do swoich
uczniów: To nie szkoła jest cudna, to wy – dzieci, każde
z was jest jedyne i wyjątkowe, a ja jedynie pomogę wam
to odkryć i udowodnić. Fiński nauczyciel lubi swoją pracę!
Chodzi do niej z wielką przyjemnością i czuje się
wyróżniony, gdyż ma ogromne poparcie społeczne dla
swojej pracy, wsparcie rodziców swoich uczniów, ale
przede wszystkim lubi dzieci. Nie jest łatwym zdobycie
wykształcenia pedagogicznego w tym kraju, jest to zawód
dla wyjątkowych ludzi, a kształcenie trwa tak, jak u nas,
pięć lat. Po zdobyciu dyplomu kwalifikacje nauczyciela
nie są podważane, nie musi on udowadniać co kilka lat
tego, czy się nadaje do tego zawodu. Nadzór
pedagogiczny praktycznie nie istnieje. Władze oświatowe
ufają swej kadrze pedagogicznej i dają jej dużo swobody
w realizacji podstawy programowej. To oznacza, że
nauczyciel nie rozlicza się z tematów, godzin
przeznaczonych na matematykę czy przyrodę. Ważny jest
efekt końcowy – to czy uczeń w sposób wystarczający
opanował materiał z podstawy programowej. Mało
pisemnego oceniania, dużo ustnej pochwały i działania
przez pozytyw, wiele wspólnych projektów. Ważne są
relacje międzyludzkie oparte na szacunku, takim samym
zarówno do nauczyciela, sprzątaczki czy kucharki,
pracujących w szkole. W szkole podstawowej w klasie
jest 10-12 uczniów i najczęściej jest to klasa łączona, więc
nauczyciel musi często się „rozdwoić” lub nawet „potroić”,
realizując różne treści kształcenia na tej samej godzinie
lekcyjnej. Ale wbrew pozorom nie jest to mankament

Spotkanie nauczycieli z olsztyńskich szkół podstawowych
z Marjo Yliluoma (na pierwszym planie pierwsza po prawej)
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fińskiego systemu oświaty, a wręcz przeciwnie. Nauczyciel
postawiony w takiej sytuacji musi w najdrobniejszych
szczegółach zaplanować działania na lekcji, bo ich
samodzielnymi wykonawcami będą uczniowie. Być może
dzięki temu, że nauczyciel na jednej lekcji musi pracować
z uczniami z dwóch czy z trzech klas, siłą rzeczy staje się
reżyserem procesu kształcenia, a nie głównym jego
aktorem tak, jak to ma zazwyczaj miejsce w polskich
szkołach.
Niewątpliwie polskich nauczycieli zainteresuje fakt, że
na prestiż zawodu nauczyciela w Finlandii wpływa też
niezła, nawet jak na warunki europejskie, pensja i ponad
dwa miesiące wakacji, rozpoczynających się od połowy
czerwca. Z kolei uczniowie mogą liczyć na darmowe:
podręczniki, dojazd do szkoły i jeden ciepły posiłek
dziennie. W szkołach organizowane są wycieczki
edukacyjne opłacane z pieniędzy zarobionych przez
szkołę np. na jarmarku świątecznym, na którym są
sprzedawane ozdoby choinkowe wykonane przez
uczniów.
Fińscy uczniowie lubią swoją szkołę, a „noc w szkole”
należy do najbardziej oczekiwanych i lubianych przez
dzieci imprez.
Czyż to nie brzmi jak baśń? Tak, ale możliwa także do
urzeczywistnienia w polskich warunkach. Wystarczy tylko
dokonywać
pozytywnego
naboru
na
studia
nauczycielskie, podnieść na uniwersytetach rangę
przedmiotów z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyk
szczegółowych, podnieść płace i skorelować je
z osiąganymi wynikami edukacyjnymi, dać szkołom
autentyczną autonomię w osiąganiu sukcesu, a o naszym
szkolnictwie będą pisać z nutą zazdrości tak, jak ja to
czynię, pisząc o fińskim.

Elżbieta Szymborska
W-M ODN w Olsztynie

18

Kajet nr 100 (4/2013)

Głaz między Pietrzwałdem a Wysoką Wsią

Skandynawskie dary
Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii
i Mazur - Alicja Szarzyńska, Piotr Ziółkowski
Kamienie należą do najtrwalszych budulców środowiska
życia człowieka. To fragmenty masywów skalnych, które
wiele tysięcy lat temu lodowiec sprowadził na północne
obszary Polski. Skały te towarzyszą ludziom od początku
ich osadnictwa na dzisiejszych terenach Pomorza, Warmii
i Mazur. Są nie tylko częścią środowiska naturalnego,
ale i kulturowego. Zaświadczają o tym legendy związane
z wieloma kamieniami, jak też fakty wykorzystywania
głazów do celów kultowych.
Tematyce kamieni narzutowych, szczególnie ich miejscu
i roli w otoczeniu człowieka, poświęcono rozmaite
wydawnictwa naukowe. Jedne odnoszą się do ich cech
petrograficznych i pochodzenia geologicznego, drugie
zaś skupiają się na ich znaczeniu kulturowym. Publikacje
te to zwykle efekt zainteresowań zawodowych albo też
produkt uboczny szerszych przedsięwzięć badawczych.
Czasami są to wydawnictwa szczegółowe i zbyt
specjalistyczne dla zwykłych ludzi, których fascynuje
przede wszystkim sam fakt występowania na terenach
nizinnych głazów dużych rozmiarów. Przy takiej fascynacji
– choćby i chwilowej, na przykład podczas pobytu
wakacyjnego na Warmii i Mazurach - pojawia się potrzeba
poszerzenia wiedzy na temat konkretnego kamienia,
poznania i „oswojenia” go. Pomocą w tej materii służyć
może nowa publikacja autorstwa Alicji Szarzyńskiej i Piotra

Ziółkowskiego „Skandynawskie dary. Głazy narzutowe
Warmii i Mazur”. To rodzaj kompendium, które pozwala
nie tylko podczas lektury zapoznać się z warmińsko
-mazurskimi głazami, ale także uzyskać wskazówki, jak
dotrzeć do każdego ze „skandynawskich darów”, by móc
poznać go osobiście. Służą temu zawarte w książce
mapki, jak też geograficzne współrzędne GPS.
Współautorstwu geologa zawdzięczać możemy
wartościowe informacje petrograficzne - być może dzięki
temu uda nam się w końcu odróżnić jeden rodzaj granitu
od drugiego. Istotnym uzupełnieniem tego celu
edukacyjnego jest zamieszczony na początku publikacji
przewodnik do oznaczania skał. To pasjonująca zachęta
do podjęcia leśnych wędrówek po bezdrożach,
propozycja dla poszukiwaczy miejsc nieodkrytych.
W nowej rzeczywistości ustrojowej kamień stał się
bardzo poszukiwanym towarem, o który zabiegają nie
tylko
indywidualni
budowniczowie
domów
jednorodzinnych, ale i deweloperzy budujący rezydencje
dla klientów z bardziej zasobnym portfelem. W odpowiedzi
na to zapotrzebowanie powstają żwirownie nastawione
na rabunkowe pozyskiwanie kamieni narzutowych.
Przedsiębiorczy właściciele nieurodzajnych ugorów ryją
w trzewiach wzgórz w poszukiwaniu kamiennego złota,
pozostawiając po sobie iście księżycowy krajobraz.
Aby stawić temu skuteczny opór, potrzebna jest
świadomość społeczna, poczucie odzierania pięknej
krainy z jej odwiecznych walorów. Ważną rolę
w budowaniu tej świadomości odegra niewątpliwie
rekomendowana publikacja. Daje ona możliwość
panoramicznego spojrzenia na bogactwo głazów
narzutowych w naszym regionie i podjęcie refleksji na
temat tych kamieni w kontekście kategorii „bogactwo =
dziedzictwo”, a nie wyłącznie „świetny materiał
budowlany”. W konsekwencji zaś być może zrodzi się
regionalnie ważna myśl, że skandynawskie kamienie to
jedna z podwalin, na której zbudowana jest wyjątkowość
naszej krainy. Należałoby sobie życzyć, by myśl ta stała
się udziałem nie tylko zwykłych mieszkańców, ale
i decydentów zarządzających zasobami Warmii i Mazur.

dr Wiesław Skrobot
Collegium Polonicum Słubice
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zielona Flaga
W piątek 11 października 2013 r. Szkoła w Hejdyku
miała powód do radości. Otóż w Krakowie podczas XI
zjazdu Szkół dla Ekorozwoju Pani Małgorzata Ruszczyk
odbierała prestiżowe wyróżnienie ekologiczne dla szkoły
- Zieloną Flagę, z rąk prezesa Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska, Rafała Serafina, i koordynatora programu
SdE Beaty Kunc. To szczególny dzień dla mnie, ponieważ
była to nasza pierwsza flaga. Były placówki, które
odbierały już kolejne i miały większe doświadczenie.
Moja szkoła miała przy tej okazji jeszcze jeden powód
do dumy, ponieważ została wybrana przez fundację do
zaprezentowania swoich działań ekologicznych podczas
gali rozdawania certyfikatów w Krakowie. Do prezentacji
zostały wybrane tylko 3 szkoły z Polski. To ogromny
zaszczyt i szczególne wyróżnienie dla małej, wiejskiej
szkoły, a jednocześnie wielkie wyzwanie pokazania
i zaprezentowania się przed 300 osobową widownią
nauczycieli, dyrektorów szkół, koordynatorów z Polski
oraz wielu dostojnych gości. Było to dla mnie wielkie
przeżycie. Jednak dzielenie się swoimi doświadczeniami
podczas takiego zjazdu było okazją promowania szkoły.
Z zaszczytem reprezentowałam nie tylko naszą szkołę,
ale gminę Pisz, powiat piski i województwo warmińskomazurskie.
Cieszył mnie fakt, że zainteresowaliśmy swoimi
działaniami innych. Zdaniem uczestników były one inne
od wszystkich. W kuluarach otrzymałam mnóstwo
ciepłych słów, podziękowań i gratulacje, że tyle nam udaje
się zrobić na rzecz ekologii najbliższego środowiska.

W ramach ubiegania się o certyfikat realizowaliśmy
w szkole działania z obszaru: bioróżnorodność
i elektroodpady.
Wybór
tematyki
w
zakresie
bioróżnorodności nie był przypadkowy. Szkoła była
w trakcie realizacji ogólnopolskich programów: „Nasza
szkoła chroni ptaki- dziuplaki” i „Ożywić pola - rok kaczki”.
Opracowaliśmy w szkole dwa projekty ze szczegółowym
harmonogramem, związane z realizacją tych programów.
Angażowały
uczniów,
nauczycieli
wszystkich
przedmiotów, rodziców, leśników, koła łowieckie.
Poszczególne etapy były tak zaplanowane, ze wystąpiła
korelacja prawie wszystkich przedmiotów. Prowadzenie
wielu prac związanych z zachowaniem i wzbogacaniem
różnorodności biologicznej było możliwe dzięki owocnej
współpracy szkoły z leśnictwami, kołami łowieckimi.
Aktywne uczestnictwo uczniów w pracach terenowych
(zakładanie, obserwacja i czyszczenie budek lęgowych,
mocowanie platformy i koszy lęgowych dla kaczek,
sadzenie drzew owocowych i prace pielęgnacyjne w
uprawach leśnych, sadzenie lasu i drzew wokół szkoły
itp.) było ciekawą lekcją przyrody. Zajęcia takie dają
możliwość bliskiego obcowania z przyrodą oraz uczą
poczucia odpowiedzialności za jej stan. Położenie szkoły
w Puszczy Piskiej motywuje nas do podejmowania
wszelkich działań związanych z jej ochroną.
W zakresie elektroodpadów realizowaliśmy program
„Moja miejscowość bez elektrośmieci”. Prowadziliśmy
szeroką kampanię promującą i zachęcającą mieszkańców
do zbiórki elektrośmieci (edukacja rodziców, ulotki –
happening, konkursy). To wszystko wpłynęło na efekt
końcowy zbiórki elektrośmieci (2 t 700 kg).
Zielona Flaga dla naszej szkoły to dowód uznania za
pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju najbliższej
okolicy. Jest to również zobowiązanie, by kontynuować
działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska naszej
małej ojczyzny- Mazur.
XI Ogólnopolski Zjazd Szkół dla Ekorozwoju, który
odbył się w Krakowie 11.10.2013 r. był okazją na wymianę
doświadczeń, wzajemną inspirację oraz celebrowanie
sukcesów uwieńczonych certyfikatem Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej i międzynarodowej Zielonej
Flagi.
Bardzo ważne dla szkół jest zaangażowanie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w edukację
ekologiczną. Sfinansowanie kosztów wyjazdu do Krakowa
to wspaniała sprawa. Na pewno wielu placówek nie stać
byłoby pokryć takich kosztów. Dzięki przychylności
WFOŚIGW mogliśmy wspólnie, tak licznie przeżywać te
cudowne chwile. 38% flag otrzymały szkoły z naszego
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województwa. Podczas gali dało się odczuć, że
wyróżniamy się wśród innych regionów Polski. To nasze
scalenie, jedna myśl w działaniu zawdzięczamy
wspaniałemu człowiekowi, liderowi ekologii, Alicji
Szarzyńskiej, która potrafi zarazić ideą pracy na rzecz
ekologii i zachęcać do działań.
W imieniu własnym i tych, którzy byli uczestnikami
wyjazdu do Krakowa, składam WFOŚiGW w Olsztynie
ogromne podziękowanie i wdzięczność Alicji Sarzyńskiej
i Barbarze Dziubie za koordynowanie i zorganizowanie
tej cudownej wyprawy. Dziękujemy.

Małgorzata Ruszczyk
Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Sukces małdyckich
placówek oświatowych
Trzy razy „TAK” powiedziała Kapituła Programu Szkoły
dla Ekorozwoju placówkom oświatowym z gminy Małdyty.
W tegorocznej edycji wystartowały: Szkoła Podstawowa
w Małdytach (po raz trzeci), Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Małdytach i Przedszkole Samorządowe
w Dobrocinie. Wszystkie otrzymały certyfikat Zielonej
Flagi. Jest to niewątpliwie efekt współpracy tych
placówek, szczególnie widocznej w minionym roku
szkolnym. Zorganizowane razem działania, jak na przykład
happening w sprawie elektroodpadów czy gminna zbiórka
elektrośmieci, to nie pierwszy krok do tworzenia sieci szkół
dla ekorozwoju. Nie zamykaliśmy się we własnym gronie.
W lutym miała miejsce konferencja Zielonej Flagi, w której,
obok małdyckich, wzięły udział również placówki
z Morąga i Miłakowa. Była to okazja do wymiany
doświadczeń, pomysłów, padły też propozycje dalszej
współpracy i tworzenia sieci o zasięgu ponadgminnym.
Całoroczna wytężona praca przyniosła sukces, który
cieszy bardzo, ale też jest swego rodzaju dopingiem do
kolejnych działań w przyszłości.
Tegoroczne certyfikaty zostały wręczone na XI Zjeździe
Szkół dla Ekorozwoju. Zjazd odbył się 11 października w
Krakowie. W tej edycji Kapituła Programu SdE przyznała

206 Zielonych Flag i 49 certyfikatów LCAE. Tak jak w latach
ubiegłych, Program został zdominowany przez szkoły
i przedszkola z naszego województwa. „Zgarnęliśmy”
łącznie 93 certyfikaty, w tym aż 79 Zielonych Flag!
W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy, dyrektorzy
i nauczyciele szkół i przedszkoli z całej Polski. W jego
programie było wiele interesujących pozycji, jak na
przykład przedstawienie pozytywnych zmian w środowisku
na przykładzie Ekologicznej Gminy Bielawa czy
porównanie kierunków i sposobów oraz efektów edukacji
ekologicznej Polski i Wielkiej Brytanii. Nas szczególnie
interesowały
doświadczenia
innych
placówek
oświatowych. Na tym polu bardzo dobrze zaprezentowała
się Szkoła Podstawowa w Hejdyku - jedna ze szkół
warmińsko mazurskich. Z dużym zaciekawieniem
wysłuchaliśmy także sprawozdania z Projektu „Z małej
szkoły w wielki świat” oraz kierunków działań
ekologicznych proponowanych przez Fundację
Partnerstwo dla Środowiska do realizacji w nowym roku
szkolnym.
W trakcie Zjazdu my, nauczyciele, mogliśmy także
poczuć, jak wielką siłę stanowią placówki warmińskomazurskie na tle innych województw kraju. Z satysfakcją
też odnotowaliśmy uznanie, jakim cieszyła się wśród
organizatorów „nasza” koordynator – Alicja Szarzyńska.
My również, doceniając jej wkład w sukcesy naszych
szkół i przedszkoli, zgotowaliśmy owację i złożyliśmy
serdeczne podziękowania. Należą się one także Dorocie
Życzkowskiej, która, obok pani Ali, była organizatorem
wyjazdu do Krakowa. Wyprawa została przygotowana jak
zwykle perfekcyjnie, co przy tak dużej ilości osób wcale
nie jest sprawą łatwą. Fundatorem wyprawy do Krakowa
był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który od wielu lat
wspiera program Szkoły dla Ekorozwoju oraz inne
działania ekologiczne podejmowane przez szkoły
i przedszkola.
Miłym akcentem na zakończenie Zjazdu był spacer po
Królewskim Mieście Krakowie. Pod opieką przewodników
mogliśmy chłonąć atmosferę dostojnego grodu, który
przywitał nas, mimo późnej pory, iście europejską
atmosferą wielokulturowego miasta, gdzie życie nie
kończy się z zachodem Słońca. Niestety, wszystko co
dobre, szybko się kończy. I my zatem, pełni wrażeń,
z Zielonymi Flagami w torbach, udaliśmy się w nocną
podróż powrotną.
Na koniec jedna refleksja. Przebywaliśmy ze sobą blisko
dwie doby z krótkimi przerwami na sen. Były to godziny
spędzone na rozmowach, dyskusjach, wymianie
pomysłów. Niezwykle rzadko w codziennym zagonieniu
mamy czas na spotkanie z ludźmi „po fachu”. Jest to nie
do przecenienia. Pozwala wykrzesać nowe możliwości,
inspiruje do dalszej pracy. Osobiście uważam to za jeden
z najważniejszych celów „wyprawy po Zielone Flagi”.

Dariusz Łuczak
Szkoła Podstawowa w Małdytach
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Bądź zmianą, którą pragniesz
ujrzeć w świecie
W tym roku szkolnym Niepubliczny Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Idzbarku rozpoczął szósty rok swojej
działalności. Rozpoczynaliśmy pracę w budynku
pozostawiającym wiele do życzenia – jak się okazało nie
tylko naszego. Zatem naszym priorytetem stało się jak
najszybsze dostosowanie wnętrz do potrzeb naszych
uczniów oraz naszych własnych, a także instytucji
nadzorujących. Był to okres niezwykle trudny, w którym
zmagaliśmy się z ogromem problemów, zwłaszcza natury
finansowej. Jednak wiedzieliśmy, że nie możemy
zatrzymać się w połowie drogi. Determinacja i siła
wszystkich pracowników szkoły, rodziców, społeczności
lokalnej pomogły nam znaleźć się w tym miejscu, w którym
dzisiaj jesteśmy. Cały czas pamiętaliśmy o tym,
że remont budynku to tylko pierwszy krok ku lepszemu.
Ogromnej radości wynikającej z przeprowadzonych zmian
lokalowych nieustannie towarzyszył pewien niedosyt.
Zawsze pragnęliśmy być jak najlepszą szkołą dla naszych
uczniów. Zaczęliśmy zatem szukać możliwości dalszego
rozwoju. Niewątpliwie taką szansę dał nam właśnie projekt
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, którego liderem była
Federacja Inicjatyw Oświatowych.
W 2010 roku rozpoczęliśmy, jak się później okazało,
niezwykłą przygodę, w którą mogliśmy zabrać ze sobą
naszych uczniów. Początki, jak przy każdej zmianie, były
bardzo trudne. Mnóstwo obaw – czy damy radę, jak to
zorganizujemy, czy to faktycznie pozwoli rozwinąć się
dzieciom, czy to nie będzie dla nich za trudne? Dodajmy
do tego szczyptę naszego polskiego pesymizmu i gotowe
niepowodzenie. Jednak z każdym dniem pracy metodą
projektu, z każdą kolejną konferencją (wypełnioną od rana
do wieczora warsztatami, wykładami, prezentacjami),
z każdym sukcesem dzieciaków, coraz bardziej
utwierdzaliśmy się w przekonaniu: „To jest to!”
Szkoły nie tworzy budynek, lecz ludzie – uczniowie,
nauczyciele, rodzice. Co naszej szkole, czyli uczniom,
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nauczycielom i rodzicom, dał udział w projekcie „Z Małej
Szkoły w Wielki Świat”?
Tym najważniejszym – dzieciom – przede wszystkim
pozwolił się „wykazać”. Niejednokrotnie, jako
prowadzący, dziwiliśmy się umiejętnościom uczniów,
których w zwykłym, ławkowym trybie nie mieliśmy
wcześniej szansy dostrzec. Część naszych uczniów
okazała się świetnymi liderami, organizatorami, inni –
doskonałymi rzemieślnikami, mistrzami „w swoim fachu”.
Wszystko to mogło się zadziać dzięki swobodzie, którą
podarował dzieciom projekt. Ograniczając rolę
nauczyciela,
dał
pole
do
popisu
uczniom,
o co w „normalnych” szkolnych warunkach wcale nie jest
tak łatwo.
Natomiast nam, nauczycielom, projekt przede
wszystkim dał zdziwienie. Zdziwienie, że to nie my musimy
dużo mówić i robić, nie my wszystko wiemy i robimy
lepiej, że nie musimy we wszystkim uczniom pomagać,
że nie my musimy być odpowiedzialni za zadania dzieci
etc., etc. Tego zdziwienia przez trzy lata realizacji projektu
było tak wiele, że nie sposób wszystkiego zamknąć w kilku
zdaniach. Oprócz zdziwienia dał nam pewność – pewność,
że nasi uczniowie ze wszystkim sobie poradzą,
a przynajmniej będą się starać.
W ramach projektu dzieci wielokrotnie prezentowały
swoje dokonania na forum osób dorosłych – wójta,
radnych, mieszkańców wsi czy też rodziców. Dla tych
ostatnich były to nierzadko chwile głębokiego wzruszenia
i poczucia rozpierającej dumy. To właśnie rodzicom dał
projekt – poczucie ogromnej dumy z sukcesów i dokonań
ich dzieci.
22 października 2013 roku, już po zakończeniu realizacji
projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” odbyła się
wojewódzka
konferencja
zorganizowana
przez
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, WarmińskoMazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
oraz Federację Inicjatyw Oświatowych w Warszawie. Dzięki
niej my, zespoły projektowe i nasi dyrektorzy, mieliśmy
niepowtarzalną okazję zaprezentować nasze dokonania
w ramach projektowych działań. Mogliśmy udowodnić
innym, że zmiany w szkole są potrzebne i choć trudne, to
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możliwe
do
wprowadzenia.
Mamy
nadzieję,
iż pokazaliśmy, że nasze szkoły, my sami, jak również
nasi uczniowie, zmieniliśmy się oraz że udało nam się
zachęcić innych do zmiany. Po zakończeniu projektu
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, którego liderem była
Federacja Inicjatyw Oświatowych z Warszawy nasze
doświadczenie i nabytą wiedzę wykorzystujemy obecnie
w realizowanych obowiązkowych zajęciach oraz
dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych.
Uczniowie pracują metodą projektu w grupach łączonych
I i II etap edukacyjny.

Grzegorz Kastrau
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku

W świecie języków obcych
Znać języki to się chwali,
Wiedzą o tym duzi, mali…
Więc dlatego pilnie kuję
Słówka nowe, wciąż wałkuję!
26 września został ogłoszony przez Radę Europy
dorocznym Europejskim Dniem Języków. Kształcenie
językowe i komunikowanie się w różnych językach
pomaga nam upowszechniać koncepcję rozmaitości
kulturowej i wzajemnego zrozumienia na naszym
kontynencie. Mówić językiem drugiej osoby oznacza
bowiem uczynić krok ku niej, znieść bariery i lęki. Dlatego
tak wielkie znaczenie odgrywa nauczanie ustawiczne.
Po cóż wszystko to robimy?
Po co tego się uczymy...?
Otóż prawda cała w tym,
Że języki wiodą prym!
Dają wiele możliwości,
Redukują zaległości!
Drzwi do świata otwierają,
Znajomości poszerzają!
25 września 2013 w Gimnazjum nr 11 im. Hieronima
Skurpskiego w Olsztynie uroczyście obchodziliśmy

Europejski Dzień Języków Obcych. Nauczycielka języka
angielskiego Beata Lipka–Kosakowska poprowadziła
imprezę, podczas której uczniowie naszej szkoły oraz
sąsiadujących, zaprzyjaźnionych podstawówek: SP 1
i SP 9 w Olsztynie wykorzystali możliwość wykazania się
swoimi umiejętnościami z zakresu języków, jakich
nauczamy: rosyjskiego, niemieckiego oraz angielskiego,
rozwiązując quiz geograficzny oraz wykazali się ogólną
wiedzą o krajach europejskich.
Główną atrakcją tegoż wydarzenia była zabawa w Koło
Fortuny. Wszystkie klasy wybrały przedstawicieli, to oni
odpowiadali na pytania o języki, zwroty i fakty dotyczące
różnych państw. Atmosfera była napięta - każdy chciał
zdobyć pierwszą nagrodę. Młodsi koledzy wytrwale
walczyli z gimnazjalistami. Klasy głośno dopingowały
swoich ambasadorów, radośnie wiwatując, kiedy padały
poprawne odpowiedzi. Wszystkim bez wyjątku kibicowała
niebieska, uśmiechnięta stonoga- europejski Syriusz.
Rozładowując podniecenie między kolejnymi
konkursami i łamigłówkami, wykorzystaliśmy zabawowy,
żywotny charakter tańca i śpiewu, gdyż, jak wiemy,
towarzyszą one wszystkim kulturom od zarania dziejów,
wyrastają bowiem z tradycji. Tak samo jak język są
nierozerwalnie związane z życiem człowieka i jego
świadomością narodową. Repertuar w wykonaniu grupy
wokalnej Hot Eleven pod opieką nauczyciela muzyki
Moniki Kozubowskiej, budował klimat wielorakości
kulturowej. Trupa Teatralna Panowie i Damy z Gimnazjum
numer 11, zainspirowana występami kolegów, ubarwiła
je tanecznym spektaklem. Przygotowana przez polonistki,
Joannę Rybner i Justynę Zambrzycką, pokazała, iż nie
boi się scalać tradycji ze współczesną formą. Całe to
międzynarodowe bogactwo dopełniła dekoracja - prace
uczniów ukazujące ich spojrzenie na kulturę i sztukę wielu
państw europejskich oraz obcojęzyczna muzyka
przygotowana przez anglistkę Monikę Fydrych.
Więc języków ucz się stale
Dąż do celu wciąż wytrwale.
Świat poznawaj, burz granice
Zwiedzaj miasta i ulice!
Bądź otwarty na kultury i obalaj w sobie mury
25 września 2013 r. ponownie odkryliśmy znaczenie
słów Ignacego Krasickiego: „I śmiech niekiedy może być
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nauką”. Bawiąc się, uświadomiliśmy sobie, że warto mieć
wszechstronną wiedzę, dlatego właśnie Dzień Języków
Obcych w naszej szkole uważamy za szczególnie udany.
Z zabawy wyszliśmy pełni entuzjazmu, z uśmiechami na
twarzach i upominkami w rękach. Zwycięskie drużyny
nagrodziliśmy talonami pieniężnymi. Do reprezentantów
klas powędrowały maskotki Europy, Syriusze. Każdy
uczeń otrzymał europejski kalendarz szkolny, przewodnik
po Europie oraz mapę z najciekawszymi miejscami, które
warto zwiedzić. Dodatkowym akcentem i nagrodą za
udział w imprezie były słodkości, dyplomy i książki.
To wszystko nie byłoby możliwe bez udziału dyrekcji,
nauczycieli języków obcych, nauczyciela plastyki, religii,
wychowawców, pań z punktu informacji europejskiej
Europe Direct-Olsztyn oraz zaproszonych gości - ich
pomoc i zapał okazały się nieocenione. Chociaż
zorganizowanie takiej imprezy pochłania mnóstwo czasu,
wysiłku i pomysłów, daje wiele satysfakcji i przekonanie,
że dla takich chwil warto żyć, dlatego mówimy Wam:
„Do zobaczenia za rok!”.

Jolanta Łukasz
Gimnazjum nr 11w Olsztynie

VIII Powiatowe
Spotkanie z Talentem
18 października 2013 r. w Lidzbarskim Domu Kultury
odbyło się VIII Powiatowe Spotkanie z Talentem. Jednym
z laureatów tego spotkania była uczennica klasy VIa –
Aleksandra Kich, Wzorowy Uczeń Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie. Jest ona
obywatelem Europy XXI wieku, który w swoim
postępowaniu dąży do prawdy, jest świadomy życiowej
użyteczności
zdobytej
wiedzy
i
umiejętności
przedmiotowych, posługuje się sprawnie trzema językami
obcymi, wykorzystuje najnowsze techniki multimedialn:,
wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych
problemów, jest otwarty na europejskie i światowe wartości
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kultury. Wzorowy uczeń naszej szkoły to młody obywatel,
który zna historię, kulturę oraz tradycję swojego regionu
i narodu. Poza tym to młody człowiek; umiejący rzetelnie
pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący,
umiejący skutecznie się porozumiewać, stale się uczyć
i doskonalić, planować swoją pracę i ją organizować.
Takim wybitnym wzorem do naśladowania osiągającym
wysokie wyniki w nauce i w sporcie jest uczennica klasy
VI a, Aleksandra Kich.
A oto tylko wybrane jej osiągnięcia:
1. Średnia ocen - 5, 55, wzorowe zachowanie;
2. Turniej o puchar Mazowsza w badmintonie – I miejsce
w grze podwójnej w kategorii młodzików młodszych
- III miejsce w grze pojedynczej;
3. Krajowy Turniej młodzików młodszych w badmintonie
– I miejsce w grze podwójnej – III miejsce w grze
pojedynczej;
4. II Ogólnopolski Bieg Caritas – V miejsce;
5. Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików
Młodszych – III miejsce;
6. Otwarty Turniej „Pierwszy krok” w Badmintonie –
I miejsce
7. Międzynarodowa wymiana młodzieży „Gold – FederCup” – I miejsce, II miejsce;
8. Laureat IV stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes.
Plus Matematyka. Plus.
Dyrektor szkoły gratuluje uczennicy, rodzicom oraz
wszystkim nauczycielom i trenerom, którzy przyczynili się
do sukcesu naszej uczennicy.

Małgorzata Szuba
Szkoła Podstawowa nr 4 w w Ornecie

Pod sztandarem dobroci
W przeddzień imienin św. Mikołaja o godz.10.00 hala
Ostródzkiego Centrum Rekreacji i Sportu przy
ul. Piłsudskiego 4 zapełniła się uczestnikami dwóch
ważnych uroczystości: Święta Szkoły Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów i Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu. Hasłem przewodnim obu uroczystości były
słowa H. Sienkiewicza: „Dobroć serca jest tym, czym
ciepło słońca: ona daje życie”. Cytat ten widnieje na
gimnazjalnym sztandarze, którego X rocznicę
ufundowania obchodziliśmy w tym roku.
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Na zakończenie Dyrektor szkoły Wiesława
Szczygielska, wraz z Pełnomocnikiem Marszałka Joanną
Glezman, wręczyły wolontariuszom Klubów 8 pamiątkowe
statuetki.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali mile
zaskoczeni słodkim upominkiem w postaci tortu.
Integrującym finałem był hymn Wolontariuszy Fundacji
„Świat na TAK”.
Następnego dnia, w Mikołajki, uczniowie oraz wszyscy
pracownicy naszego gimnazjum udali się do olsztyńskiego
kina „HELIOS” na film poświęcony jednemu ze swoich
patronów -„Wałęsa człowiek z nadziei”.

Małgorzata Groszkowska, Katarzyna Fijas
Gimnazjum nr 1 w Ostródzie

Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się mszą św.
w Kościele N.P.N.M.P., którą w intencji całej szkolnej
społeczności odprawił ksiądz proboszcz R. Wiśniowiecki.
Zarówno w czasie mszy, jak i dalszych uroczystości
podkreślano ogromne znaczenie sztandaru jako symbolu
patriotyzmu i tradycji. W swoim przemówieniu Dyrektor
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie,
Wiesława Szczygielska, wróciła do wydarzeń z 2003 r.,
wspominając fundatorów i składy pierwszych pocztów
sztandarowych. Powitała wszystkich przybyłych gości, do
których należały: władze miasta, powiatu, gminy,
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi,
Warmińsko-Mazurski
Lider
Młodzieżowego Wolontariatu, opiekunowie i członkowie
Klubów 8, dyrektorzy szkół oraz uczniowie i pracownicy
naszej
szkoły.
Do
tegorocznego
święta
przygotowywaliśmy się dużo wcześniej. Odbyły się
konkursy: literackie i wiedzy o Polskich Noblistach, wybór
Szkolnego Noblisty oraz Bieg Patrona, który w tym roku
zaprowadził uczniów klas pierwszych aż do Parku Collinsa.
Dobroć serca polega przede wszystkim na
bezinteresownej pomocy, dostrzeganiu potrzeb innych
i dzieleniu się tym, co ma się najlepszego. Uczniowie
naszej szkoły także podzielili się swoimi talentami:
wokalnym, tanecznym, teatralnym i filmowym.
W atmosferę ciepła wprowadziły nas piosenki
N. Jonatowskiej i P. Ługiewicz z kl. 3 B oraz Estrady
Muzycznej. Natomiast chwile refleksji i wzruszenia
wywołało przedstawienie, które było połączeniem „Bajki”
H. Sienkiewicza i „Dziewczynki z zapałkami” H. Ch.
Andersena. W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się
brawurowo Barbara Laskowska, ucz. kl. 3 D. Partnerowali
jej uczniowie kl. 1 B (F. Burdyn, A. Gasiul, W. Grotowska,
A. Kołakowski, A. Kowalczyk, K. Mordzińska, N. Sobieska,
M. Śliwińska) oraz 1 C (G. Golder, J. Knaf, I. Kaniowska,
E. Kopania, P. Mazur, K. Szagała, W. Włodarczyk, J. Zyga).

Gala Jakości
7 listopada 2013 r. na Olsztyńskim Zamku odbyła się
Gala Jakości, podczas której w ramach Programu
Promocji Jakości realizowanego przez samorząd
województwa wręczono dwa rodzaje nagród. Pierwszy
z konkursów czyli Warmińsko – Mazurska Nagroda
Jakości adresowany był zarówno do organizacji
publicznych i edukacyjnych, jak i przedsiębiorstw.
Uczestnictwo w konkursie jest okazją do zdobycia
wyróżnień, a tym samym promowania placówki. W XIII
Edycji Konkursu Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości
otrzymaliśmy Dyplom Laureata przyznany przez Komitet
Organizacyjny Warmińsko- Mazurskiej Nagrody Jakości
jako wyróżnienie dla Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego
w Durągu za doskonałość Zarządzania w kategorii
„Organizacje Edukacyjne”.
Wyróżnienie stało się zobowiązaniem i zachętą do
dalszego doskonalenia oraz potwierdzeniem, że warto
chcieć, bo nie jest najważniejsze by być lepszym od
innych, ale najważniejsze jest by być lepszym od samego
siebie z dnia wczorajszego i dążyć do doskonałości.
Szkoła nasza – Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego
w Durągu - przystąpiła do konkursu Warmińsko –
Mazurskiej Nagrody Jakości, aby spróbować i zmierzyć
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się z zadaniami, jakie postawione były przez Kapitułę,
a tym samym opracować samoocenę, jak też opisać
strategiczne planowanie i politykę zarządzania kadrą
pedagogiczną, pracownikami i ich zasobami. Ponadto
przeprowadzono badania kluczowe, które miały wskazać
nam wyniki dotyczące klientów, pracowników,
społeczeństwa, organizacji i instytucji na różnych
płaszczyznach. Wyróżnienie otrzymane jest dla mnie
potwierdzeniem, że warto dążyć do celów z tak
przedsiębiorczymi nauczycielami, pracownikami,
rodzicami, uczniami, instytucjami i nigdy nie poddawać
się. Każdy zmienia się na miarę swoich możliwości oraz
w swoim tempie. Nie jesteśmy idealni, ale przez ciągłą
pracę nad podnoszeniem jakości obserwujemy, co robimy
w miarę dobrze, a nad czym należałoby popracować.

Grażyna Lipińska
Gimnazjum w Durągu

Pielgrzymka
do grobu Patrona
Wszyscy uczniowie klasy VI, wolontariusze Szkolnego
Koła Caritas Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki, działającego przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach,
pielgrzymowali do grobu swojego patrona. Dobrą do tego
okazją była 29. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, dzień wspomnienia liturgicznego –
19 października, który celebrujemy również w archidiecezji
warmińskiej. Należy podkreślić, że wolontariusze SKC
z Butryn uczestniczyli we mszy św. beatyfikacyjnej bł. ks.
Jerzego Popiełuszki na Placu Piłsudskiego w Warszawie
6 czerwca 2010 r. Naszym jesiennym dwudniowym
wyjazdem pielgrzymkowym podsumowaliśmy Rok Wiary
w naszym środowisku. Wolontariusze uczestniczyli
w niedzielnej Eucharystii w kościele św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu. Modliliśmy się w intencji rozpoczęcia

procesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego, w intencji naszej
Ojczyzny a także za duszę śp. inf. Juliana Żołnierkiewicza,
naszego wielkiego przyjaciela, duszpasterza środowisk
patriotycznych, duszpasterza NSZZ „Solidarność”
i długoletniego proboszcza parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Olsztynie. Przy grobie naszego patrona
odmówiliśmy modlitwę różańcową i Koronkę do Bożego
Miłosierdzia w intencji wszystkich warmińskich
wolontariuszy SKC i ich podopiecznych. Zwiedziliśmy
Muzeum Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki, miejsce świadectwa
życia i męczeństwa naszego patrona.
Przy okazji pobytu w Warszawie zrealizowaliśmy projekt
„Wspólne dziedzictwo kulturowe i religijne warszawskiej
Pragi: kapliczki”. Jedna z najstarszych warszawskich
kapliczek znajduje się na ul. Czynszowej w pobliżu
przystanku tramwajowego (linii nr 23) na Pradze.
Wolontariusze z warmińskich Butryn dostrzegli mnóstwo
analogii, m.in. duża ilość kapliczek w Warszawie, tak jak
na Warmii i dbałość o nie wiernych (iluminacje, kwiaty),
mimo że zbudowane zostały w innym stylu i usytuowane
w różnych zaskakujących miejscach.
Uczniowie odwiedzili również w Warszawie miejsca
pamięci narodowej, m.in. kościół św. Krzyża na
Krakowskim Przedmieściu, w którym znajduje się serce
Fryderyka Chopina i Władysława Stanisława Reymonta.
Noc spędziliśmy w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia
Sióstr Albertynek na Pradze i jesteśmy wdzięczni siostrze
przełożonej Iwonie za gościnę. Siostra ofiarowała
wolontariuszom książki o charyzmacie założyciela
Zgromadzenia św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Dziękujemy również dyrektorowi Caritas Archidiecezji
Warmińskiej ks. Pawłowi Ziębie za 15 kg żywności, dzięki
której mogliśmy przygotować sobie posiłki w czasie
pielgrzymki.

Krzysztof Gajewski
Opiekun SKC Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach
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XI Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcej w Pasłęku

Lekcja patriotyzmu
Obchody Święta Niepodległości to doskonała okazja,
aby wśród młodzieży kształtować więź z krajem ojczystym
i szacunek dla własnego państwa.
We wtorkowy poranek 13 listopada 2013 r.
w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie
odbył się apel poświęcony 95 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Ta niecodzienna lekcja miała
na celu wyzwolić w uczniach uczucia radości, dumy
z tego, że są Polakami. Uświadomić im, że nie wszystkie
narody mają tyle szczęścia. Mimo listopadowego smutku
za oknami, to powinno być radosne święto. Hasłem
przewodnim uroczystości, którą przygotowały klasy 1 B
i 2 C oraz Estrada Muzyczna, były słowa Cypriana Kamila
Norwida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Młodzi
wykonawcy uzmysłowili swoim rówieśnikom, że obowiązki
wobec Ojczyzny ma się już od najmłodszych lat, jest to:
nauka, szacunek dla symboli narodowych, troska o język
ojczysty, kultywowanie polskich tradycji narodowych.
Dodatkowo do scenariusza zostały włączone autentyczne
wypowiedzi gimnazjalistów na temat Ojczyzny i Polaków.
Dyrektor szkoły Wiesława Szczygielska, była
zbudowana postawą swoich uczniów. Pochwaliła
wszystkie klasy biorące udział w świątecznym spotkaniu
za właściwą postawę, pięknie odśpiewany hymn
narodowy. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości
w naszej szkole były okazją do refleksji na temat jacy są,
czego pragną, dokąd w życiu chcą zajść młodzi Polacy.
Niejeden z gimnazjalistów po apelu powtórzy za słowami
piosenki, którą zaśpiewał szkolny chór: „Tu wszędzie jest
moja Ojczyzna”.
Warto dodać, że 11 listopada 2013 r. obchody Święta
Niepodległości rozpoczął udział Pocztu Sztandarowego
naszego gimnazjum, dyrekcji, nauczycieli oraz delegacji
uczniów klas 1 B i 2 C w miejskich uroczystościach tak
ważnej rocznicy dla wszystkich Polaków.

Małgorzata Groszkowska
Gimnazjum nr 1 w Ostródzie

8 listopada 2013 roku po raz XI w Pasłęku odbył się
Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej.
Nasze liceum reprezentowały dwa zespoły: „The Night”
w składzie A. Chojnacka, A. Staruch, P. Jankowska
i J. Jarmołowicz oraz „Lucky Strike” w składzie:
P. Nieumierzycka, A. Szefler i K. Demusz. Jako wykonawca
indywidualny z LO wystąpiła A. Szefler przy
akompaniamencie P. Nieumierzyckiej z utworem
CADPLAY- CLOCKS.
Gimnazjum nr1, jako wykonawca indywidualny,
reprezentował zespół taneczno-wokalny w składzie:
tancerki - M. Lenarczyk, A. Plucińska, A. Nowosiak,
P. Stachura, S. Baryszewska oraz wokal - M. Lenarczyk
przy akompaniamencie S. Lachowicz z piosenką ALEX
CLARE- TOO CLOSE. W kategorii wykonawca zespołowy
I miejsce zajął zespół LO "THE NIGHT" z utworem
JACKSON 5-BLAME IT ON THE BLOOGIE; II - miejsce
zespół Gimnazjum nr 1 z piosenką ELENA PAPARIZAU MY NUMBER ONE.
Podczas występów można było usłyszeć wiele
ciekawych interpretacji zarówno utworów najnowszych,
jak i tych nieco starszych.

Anna Lipińska
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

Kajet nr 100 (4/2013)

Mamy Niepodległą
Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej i Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej zaapelowali o wspólne obchodzenie Święta
Niepodległości pod wymownym hasłem "Mamy
Niepodległą!", które odwołuje się do art.1 "Konstytucji
RP", który mówi, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli"; a art. 82 mówi, że
"obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne".
Z tych zapisów "Konstytucji" jednoznacznie wynika, że
mamy obowiązek być dobrymi obywatelami.
Misją Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela jest
kreowanie ambitnej i przedsiębiorczej osoby, która
doskonali się moralnie i intelektualnie i " w ten sposób
wspólnie budujemy społeczeństwo obywatelskie,
tworzymy lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny, zarówno
tej dużej, coraz bardziej liczącej się w Europie, jak i tej
małej, w regionach i miastach" (z listu do UNO Pana
Stanisława Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw
Obywatelskich) . A "ducha społeczeństwa obywatelskiego
opartego na dialogu, najpełniej oddaje proces konsultacji,
w toku którego strony, w poszanowaniu wzajemnych
przekonań, mają możliwość wyrażenia własnych opinii
i poglądów w celu osiągnięcia porozumienia najpełniej
realizującego ideę dobra wspólnego" (Pan Krzysztof
Więckiewicz,
Dyrektor
Departamentu
Pożytku
Publicznego w MPiPS).
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UNO szanując własną Ojczyznę, "Konstytucję RP",
Prezydenta RP i Marszałek Sejmu, włączył się
w uroczystości organizowane przez Pana Bronisława
Komorowskiego, Prezydenta RP. 8 listopada razem
z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Związku Ukraińców
w Polsce i z udziałem Gości Honorowych, Kombatantów
RP, zorganizowaliśmy program "Mamy Niepodległą!-Tak
dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w UE". Z powodu ciągle
padającego deszczu, nie wzięły w nim udziału dzieci
z przedszkoli. Dla przedszkolaków, które bardzo chciały
okazać szacunek tym, dzięki którym "Mamy
Niepodległą!", czyli żołnierzom Wojska Polskiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego, ukraińskim Strzelcom
Siczowym Atamana Symona Petlury, amerykańskim
lotnikom i Rosjanom!, powtórzyliśmy obchody w dniu
12 listopada. W obydwu uroczystościach były
zaangażowane dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 19, nr
10, nr 4, "Krasnal", Szkoły Podstawowej nr 15, młodzież
z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Wspierała nas "Gazeta
Olsztyńska".
W 1939 ponownie musieliśmy walczyć o swoją
niepodległość, i wtedy w polskich mundurach walczyli
również Ukraińcy, Łemkowie i Hucule. Świetnym
przykładem jest 11 Karpacka Dywizja Piechoty Gen.
Kazimierza Sosnkowskiego.
Istotny udział Ukraińców, obywateli RP, w obronie
Polski nie mógł być pominięty w tym dniu, które jest
świętem wszystkich obywateli RP. Ukraińcy na Warmii
i Mazurach są u siebie, wzbogacając ten region w wielu
aspektach życia społecznego. Zainicjowali kampanię
wspierania dążeń Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, które pragną
przystąpić do Unii Europejskiej. Dzieci z Olsztyna są za!
W mądrym ukraińskim wierszu o krówce, która dopiero
po wyjściu ze swojej obórki dostrzegła piękno świata,
my też powinniśmy wychodzić poza to, co nas ogranicza
i deformuje obraz rzeczywistości. Ukraina, Gruzja
i Mołdawia wzbogacą i Unię Europejską i Polskę.
Jako konkluzję z naszych obchodów przytoczę opinię
kombatantów RP, którzy widząc szczęśliwe i mądre dzieci,
powiedzieli, że ich trud i krew są tego warte. Uważam, że
wielu "dorosłych" powinno się uczyć obywatelskiej
postawy od dzieci z Olsztyna. Wszystkie one okazały
szacunek "Konstytucji", Prezydentowi RP i Marszałek
Sejmu RP.

Zbigniew Majchrzak

