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Janusz Stanek
Relacja z VII Regionalnego Forum Edukacyjnego.
W poniedziałek, 16-go listopada 2015r., odbyło się VII Regionalne
Forum Edukacyjne pod hasłem: POKAZAĆ PRZYSZŁOŚĆ – ROLA
NAUCZYCIELA W WYTYCZANIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNOZAWODOWEJ UCZNIÓW. Organizatorami były: Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wodzisławiu Śl. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele
organów prowadzących szkoły i placówki z terenu powiatu
wodzisławskiego: były Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła, Danuta
Maćkowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Wodzisławskiego, a obecnie członek zarządu, Ludwika Kłosińska,
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Edyta
Glenc, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim oraz Helena Łyp, Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Finansowej Urzędu Gminy w Gorzycach.
W przyjaznych murach Wydziału Zamiejscowego Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, (vis-à-vis PODN), dyrektorzy
i nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu wodzisławskiego
i miejscowości ościennych, wysłuchali wystąpień zaproszonych gości,
reprezentujących różne dyscypliny nauki i etapy edukacyjne.
W tematykę spotkania wprowadził Starosta Wodzisławski, sytuując
temat forum w szeroko zarysowanej perspektywie edukacyjnej,
ogniskującej się wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla organów
prowadzących szkoły i placówki oświatowe. W wystąpieniu poruszone
zostały kwestie dotyczące funkcjonowania lokalnego środowiska
oświatowego, jak i działań zmierzających do powiązania ich oferty
programowej z zapotrzebowaniem pracodawców i charakterystyką
lokalnego rynku zatrudnienia. Wyeksponowana została waga
odpowiedniego przygotowania młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych
oraz budowania miejscowego kapitału społecznego.
Reprezentująca Uniwersytet Śląski (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
dr hab. Elżbieta Turska w swoim wystąpieniu „Nauczyciel – doradca,
opiekun, mentor, coach…”, starała się nakłonić zebranych do refleksji nad
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przygotowaniem dzieci i młodzieży do funkcjonowania w warunkach
współczesnego, niezwykle zmiennego, rynku pracy. Podkreśliła,
że uczniowie żyją w trudnej do zdefiniowania rzeczywistości gospodarczej
i ekonomicznej, stąd tak wielką rolę pełni plan indywidualnego rozwoju
sprzężony z diagnozą własnego potencjału merytorycznego i społecznego,
a także wizją przyszłości.
Mgr Andrzej Kasperek, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki,
członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP („Integracja
poradnictwa edukacyjno-zawodowego na lokalnym rynku”) wprowadził
zebranych w świat poradnictwa zawodowego, prezentując bogate spektrum
zadań realizowanych w ramach tej specjalności zawodowej, przekonując
zebranych o potrzebie funkcjonowania – na terenie poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego – komplementarnego systemu, pozwalającego
na przekazywanie uczniom rzetelnej informacji na temat ich potencjału
zawodowego, jak i realnych możliwości lokalnego rynku pracy.
Mgr Sabina Ficek, wicedyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji
Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
(„Rybnicka platforma poradnictwa zawodowego”) z dużą swadą przedstawiła
interesującą syntezę działań podejmowanych na terenie Rybnika, zmierzających
do tworzenia miejscowego (wyłącznie w formule non-profit), elektronicznego
źródła informacji służących orientacji zawodowej. Tego typu refleksja może
stać się punktem odniesienia dla działań edukacyjnych z zakresu
zawodoznawstwa podejmowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, a być
może i całego Subregionu Zachodniego.
Na zakończenie spotkania mgr Michalina Kowol z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim („Dobre praktyki –
realizacja doradztwa zawodowego przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim”) wprowadziła zebranych
w tematykę projektów poświęconych poradnictwu, realizowanych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Poradni, jak
i w środowisku oświatowym powiatu. Zebrani zyskali orientację w licznych
działaniach, które pozwalają dzieciom i młodzieży na rozpoznanie
własnych predyspozycji przedmiotowych, jak i zawodowych.
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Korzyści środowiska oświatowego z organizacji spotkania wydają
się daleko wykraczać poza doraźny wymiar dydaktyczny czy
wychowawczy. Choć działania z zakresu preorientacji zawodowej są
immanentnie splecione z istotą edukacji, to jednak poruszone problemy
odnosiły się do planu prospektywnego, każącego postrzegać zadania szkoły
nie tylko przez pryzmat nauczania poszczególnych przedmiotów,
ale kształcenia w jego pełnym spectrum, uwzględniającym zawodową
przyszłość uczniów. Rzecz w tym, by w polu widzenia decydentów
oświatowych, dyrektorów i nauczycieli wciąż pojawiało się pytanie
o perspektywy dzieci i młodzieży, to bowiem od nich właśnie zależeć
będzie pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Regionalnego
Forum Edukacyjnego!
Janusz Stanek
Dyrektor PODN

Fot. Wykład mgr Michaliny Kowol z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wodzisławiu Śląskim
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Fot. W VII Forum wzięło udział wielu uczestników i zaproszeni goście.

Fot. Mgr Andrzej Kasperek, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki,
członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP z dyrektorem
PODN, dr. Januszem Stankiem.
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Fot. Honorowym patronatem zaszczyciły Forum władze powiatu
wodzisławskiego.

Fot. VII Forum odbywało się w sali konferencyjnej AHE.
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Iwona Gardian
Uczeń zdolny w szkole..
Na podstawie: Uczeń zdolny w systemie edukacji – folder (MEN; ORE)
Każdy nauczyciel chciałby podnieść jakość pracy swojej szkoły oraz
zagwarantować uczniom twórczy i wszechstronny rozwój osobowości,
po to, aby przygotować młodych ludzi do wymogów współczesnego świata.
Często zastanawiamy się również, czy potrafimy dobrze wykorzystać
potencjał młodych ludzi.
Pracę nauczyciela postrzega się poprzez wskaźniki związane
z osiągnięciami szkolnymi ucznia w postaci ocen szkolnych, ale także
wyników uzyskanych w konkursach czy olimpiadach. Dlatego też
zastanawiamy się, jak rozwijać pracę z uczniem zdolnym.
Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju?
Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy
jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie
osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe
rezultaty w uczeniu i działaniu.1
Wyróżnia się wielorakie rodzaje zdolności:





1

ogólne (akademickie/poznawcze, inteligencja – poziom IQ);
uzdolnienia kierunkowe/specjalne np. artystyczne, sportowe,
społeczne, a także dotyczące poszczególnych przedmiotów
szkolnych, np. uzdolnienia matematyczne, językowe, plastyczne
itp.;
zdolności twórcze (obejmują efekty działalności twórczej,
postawy, czynności, procesy – powodują znaczące zmiany
w świadomości społecznej, kulturze, nauce, technice, a także
w życiu codziennym).

Z. Pietrasiński, Zdolności [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa: PWN 1977
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Uczniowie różnią się od siebie nie tylko rodzajem posiadanych
zdolności, lecz także ich poziomem: zdolni, wybitnie zdolni,
geniusze (Landu 2003, Limont 2012).
W szkole zdolności ucznia praktycznie ujawniają się w toku pracy
nad materiałem nauczania.
Uczniowie zdolni z reguły:
















uczą się szybciej,
opanowują szerszy zakres materiału,
uczą się inaczej, szukają związków przyczynowo skutkowych,
dążą do odkryć, swobodniej zestawiają wiadomości, sięgają po
dodatkowe informacje, mają bogatsze skojarzenia, potrzebują
większej liczby i lepszych argumentów, posługują się łatwo
językiem danej dyscypliny,
ich wyniki uczenia się sięgają głębiej, obejmują rozumienie
materiału, rozwiązywanie problemów, umiejętność świadomego
kierowania własnymi procesami umysłowymi,
uczą się wytrwalej, jeśli tylko uznają sens pracy nad danym
materiałem, czytają dużo i chętnie,
mają urozmaicone cele uczenia się i zaspokajania ciekawości,
zainteresowań i ambicji, realizację odległych planów życiowych,
bardziej zależy im na nagrodach,
mają szeroki zakres uwagi, są zdolni do koncentracji i wytrwałości
w rozwiązywaniu problemów,
charakteryzuje ich bogatsze niż u rówieśników słownictwo,
zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym,
są zdolni do samodzielnej i efektywnej pracy,
wcześniej niż inni ( często w wieku przedszkolnym ) opanowują
umiejętność czytania i pisania ( i potrafią z niej korzystać ),
szybko uczą się na pamięć ( zapamiętują nowe rzeczy ),
mają różne i liczne zainteresowania, często korzystają z bibliotek
i innych źródeł informacji,
są na ogół lepsi od innych w matematyce.

Wiele badań wskazuje, że wysoki procent uczniów zdolnych nie
wykorzystuje swoich możliwości umysłowych w nauce szkolnej.
Niewyróżniający się w nauce uczniowie zdolni mogą nie być
identyfikowani jako jednostki zdolne, wymaga to bowiem rozpoznania
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specyficznych właściwości ich myślenia i uczenia się, których po uczniu
o słabych czy przeciętnych wynikach w nauce na ogół nie spodziewają się
ani nauczyciele ani rodzice.
Jak rozpoznać ucznia zdolnego?
Sposoby identyfikacji:









obserwacja (m.in. zachowań znamionujących uzdolnienia,
np. aktywności własnej ucznia, zadawania pytań, dociekliwości,
prezentowania wiedzy wykraczającej poza program nauczania
itp.);
wywiad (m.in. z uczniem, rodzicami, nauczycielami,
psychologiem, osobami spoza szkoły pracującymi na co dzień
z uczniem zdolnym);
testy predyspozycji i zdolności, kwestionariusze, skale, listy cech
itd. – przeprowadzane przez licencjonowanych psychologów oraz
w przypadku narzędzi o licencji otwartej - nauczycieli lub inne
osoby pracujące na co dzień z uczniami zdolnymi;
nominacje (nauczycielskie, rodzicielskie, zespołu klasowego, osób
spoza szkoły pracujących na co dzień z uczniami zdolnymi,
autonominacje);
prace, wytwory i osiągnięcia, np. prace plastyczne, utwory
muzyczne, sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach;
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub psychologa
szkolnego.

Ważne, aby identyfikacja ucznia zdolnego nie opierała się wyłącznie
na osiągnięciach i ocenach szkolnych, ale odzwierciedlała rzeczywisty
potencjał ucznia i zawierała informacje o dziedzinach i dyscyplinach,
w których uczeń jest uzdolniony.
Wśród uczniów zdolnych są także uczniowie z dysfunkcjami,
trudnościami w uczeniu się i/lub funkcjonowaniu społecznym, których
zainteresowania, predyspozycje i zdolności należy zauważać i rozwijać,
a potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne – zaspakajać. Uczniów
tych nazywamy w literaturze przedmiotu uczniami „podwójnie
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wyjątkowymi” 2 – z jednej strony posiadają uzdolnienie/a, z drugiej zaś
charakteryzują ich dysfunkcje utrudniające osiąganie satysfakcjonujących
rezultatów w nauce i/lub funkcjonowaniu społecznym.

Co możesz zrobić dla ucznia zdolnego? Jak możesz wspierać ucznia
zdolnego w rozwoju?

Na podstawie: Uczeń zdolny - problem czy wyzwanie? Monika Lendasz,
Ewa Lach

2

W. Limont, Uczeń zdolny, Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2010, s. 235

12
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Na stronie ORE: http://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania
znajdują się publikacje do pobrania:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpoznać, wspierać, rozwijać. Poradnia psychologicznopedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny.
Szkoła środowiskiem wspierającym zdolności – diagnoza
i identyfikacja zdolności.
Uczeń zdolny - jaki jest, czego potrzebuje, jak go wspierać?
Uczeń zdolny - teoria i praktyka
Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych

Zachęcam również do przeczytania publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji:
1)
2)
3)
4)

5)

Uczeń zdolny w systemie edukacji.
Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców –
Marcin Braun, Maria Mach
Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych –
Natalia Cybis, Ewa Drop, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch
Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych
uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców –
praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej,
Dominiki Jastrzębskiej
Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum – Teresa
Dąbrowska, Lidia Dyndor, Maria Foryś, Kinga Gałązka, Elżbieta
Kolczyńska, Aneta Madziara, Katarzyna Pęczek, Ewa Sprawka,
Ewa Wachowicz.

Publikacje dostępne w Księgozbiorze PODN

Iwona Gardian
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego
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Mirosława Dyka –Płonka Tomasz Brachmański
Nauczcie Waszych uczniów się uczyć -samodzielnie i nowocześnie!

Wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego z Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, korzystam
z dobrodziejstw programu "Insta.Ling dla Szkół" już od września 2014
roku, stosując go w klasach drugich i trzecich. Za udział w III i IV edycji
programu otrzymaliśmy złote certyfikaty; warto przy tym dodać,
że w każdej edycji jedynie około setki zgłoszonych grup na tysiące
realizujących program otrzymuje takie wyróżnienie. Kończy się właśnie
V edycja i po raz kolejny spodziewamy się "złotego" rezultatu. Świadczy to
o zaangażowaniu uczniów i potrzebie lub chęci nauki on-line wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Udział w programie jest całkowicie darmowy, zapewnia dostęp
do nauki słownictwa wybranego języka obcego (angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego) oraz ortografii języka polskiego
zarejestrowanemu nauczycielowi, uczniom oraz ich rodzinom. Program
promuje przede wszystkim systematyczność w uczeniu się, ponieważ
najwyższe wyniki osiągają ci, którzy regularnie ćwiczą słówka. Aplikacja
dostępna jest nie tylko z komputera i laptopa, ale również z uczniowskiego
smartfonu. Dzięki temu można codzienne ćwiczenia wykonać w czasie
dojazdu do szkoły, przerwy śródlekcyjnej, reklamy podczas oglądanego
filmu, nawet w trakcie lekcji, jeżeli wcześniej uda się ukończyć zlecone
przez nauczyciela zadanie lub test. Sesja nauki zabiera jedynie około 5-8
minut dziennie. Rezultat, czyli ilość zapamiętanych i prawidłowo
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stosowanych w kontekście językowym słówek, okazuje się być nie
do przecenienia. Moi uczniowie, a zwłaszcza maturzyści, bardzo sobie
chwalą udział w programie:
"Nauka słówek na platformie „Insta.ling” była i jest świetną szansą na
poszerzenie słownictwa. Pierwszy raz do skorzystania z tej usługi zachęciła
mnie moja nauczycielka j. angielskiego, p. Mirosława Dyka-Płonka. Wraz
z resztą mojej klasy maturalnej chętnie i systematycznie wypełniałem
codzienne sesje. Nauka sama w sobie jest tu niesamowicie prosta,
połączenie efektu dźwiękowego w postaci artykułowanych wyrazów
z wizualizacją na ekranie było dla mnie o wiele lepszym rozwiązaniem, niż
„kucie słówek ze słownika”. Teraz, jako student, wciąż wracam
do Instalingu, chcąc usystematyzować moją wiedzę i przyswoić nowe
wyrażenia. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowych słów w całe
zdanie, pozwala to lepiej zapamiętać nowość . Dodatkową zachętą do nauki
były oczywiście oceny miesięczne, które w klasie maturalnej zastępowały
kartkówki, nie mówiąc o rywalizacji, która zawiązała się między mną
a rówieśnikami. Zwracając uwagę na wyniki mojej nauki w postaci bardzo
dobrych rezultatów z matury, zachęcam do korzystania z Instalingu, jest on
idealnym „suplementem” do porządnie przeprowadzonych zajęć w szkole."
Bartłomiej Rożak, student I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Zdarza się, że absolwenci proszą o dopisanie ich do aktualnej grupy
maturalnej; brakuje im codziennej pracy z Insta.Ling.:
"Jeśli będzie miała Pani Instalinga w tym roku, może mnie pani dodać
do jakieś 3 klasy, bo pouczyłbym się słówek, a inaczej to nie będę mieć
okazji. Bo „angola” NIE MAM na pierwszym roku. Obiecuję, że będę
regularnie pracował :P
Tomasz Brachmański, student I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Nowy
zestaw
słówek
do
opanowania
wprowadzam
przed przejściem do kolejnego modułu z podręcznika. Dzięki temu,
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w naszej "odwróconej" klasie nie tracimy czasu na walkę z nieznanym
słownictwem; możemy skupić się na ćwiczeniu umiejętności językowych
i rozwiązywaniu indywidualnych trudności. Program jest też bardzo
pomocny dla uczniów często nieobecnych w szkole (problemy rodzinne,
choroba, hospitalizacja). Nauczyciel prowadzący musi, co prawda,
poświęcić czas na regularne wprowadzanie nowych zestawów do ćwiczeń,
jednak w zamian otrzymuje dostęp do sesji nauki uczniów, nie tracąc
cennych minut lekcji na sprawdzanie poziomu znajomości słownictwa.
Praca na platformie jest bardzo prosta, intuicyjna i nie wymaga
szczególnych umiejętności informatycznych. Podręcznik metodyczny oraz
szczegółowe instrukcje przygotowania się do lekcji i FAQ (często
zadawane pytania dostępne na stronie https://instaling.pl wyjaśnią
nauczycielom wszelkie wątpliwości. Na stronie znajdziemy Regulamin
kolejnej edycji (dwie edycje na rok szkolny; semestr zimowy i semestr
letni), opinie nauczycieli, informacje dla rodziców i aktualności. Rejestracja
do kolejnej edycji Programu trwa do 31 stycznia, często jednak
administrator platformy przedłuża termin rejestracji dla "spóźnialskich".
Można więc próbować i w lutym. Nowością w tym roku jest możliwość
wygenerowania kartkówki z zaznaczonych przez nauczyciela słówek. Ja
na razie nie stosuję tej opcji, ponieważ ważniejsza jest dla mnie nauka
systematyczności w uczeniu się, niż punktowany wynik opanowania
słownictwa. Aplikacja wylicza oceny tygodniowe i miesięczne
poszczególnych uczestników programu, co przy porozumieniu z uczniami,
daje możliwość uwzględniania wyników pracy z programem w ocenie
semestralnej/rocznej. Szkoły, których uczniowie wyróżniają się
systematycznością w korzystaniu z programu, otrzymują certyfikaty
skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki
słownictwa, jakim bez wątpienia jest Insta.Ling, o czym z przyjemnością
zawiadamia Państwa,
Mirosława
Dyka-Płonka,
nauczycielka
języka
angielskiego
w LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, laureatka Europejskiego
Znaku Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych European Language
Label 2013, I Nagrody Ogólnopolskiego Konkursu "Nasz Projekt
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eTwinning 2014", nominowana do tytułu "EDUinspirator 2015" w kategorii
edukacja językowa, członkini społeczności Superbelfrzy RP.

Mirosława Dyka-Płonka, nauczycielka języka angielskiego
w LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Tomasz Brachmański
Absolwent I LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
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Janusz Stanek
Uczeń o ponadprzeciętnym potencjale edukacyjnym.
1. Kwestie terminologiczne
Wedle definicji słownikowej, uczeń to „ktoś, kto się uczy w szkole,
zwłaszcza podstawowej lub średniej” (Słownik Języka Polskiego PWN,
2007: 434). Podobnie szablonowe i zawężone (do czterech etapów
edukacyjnych o charakterze edukacji sformalizowanej) rozumienie terminu
uczeń odnaleźć można w innych źródłach o charakterze słownikowym.
Co ciekawe – uczniowie odbywający naukę w trybie edukacji domowej
zdają się być poza horyzontem nie tylko MEN, ale także języka używanego
do opisu rzeczywistości oświatowej. Za kolejną ciekawostkę można uznać
fakt, że dla osoby usiłującej odnaleźć definicję terminu uczeń w popularnej
wśród pedagogów i nauczycieli Encyklopedii Pedagogicznej pod redakcją
Wojciecha Pomykały, próba ta niechybnie zakończy się niepowodzeniem.
Bez trudu można natomiast odszukać w tym opracowaniu opis ucznia
zdolnego (Encyklopedia Pedagogiczna, 1993: 864). I jest to – biorąc pod
uwagę kontekst niniejszego artykułu – okoliczność krzepiąca. Za pewnik
bowiem przyjąć można, że pracownicy systemu oświaty (pedagodzy
i
psycholodzy
szkolni,
pracownicy
poradni
psychologicznopedagogicznych) nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
swoją
szczególną
uwagę
skupiają
przede
wszystkim
nie
na ponadprzeciętnych możliwościach swoich uczniów, ale w głównej
mierze na różnego rodzaju niedostatkach i dysfunkcjach uczniów
objawiających się w środowisku szkolnym. Obie kategorie mieszczą się
wprawdzie w sferze zainteresowania pedagogiki specjalnej, trudno jednak
mówić o jakiejkolwiek symetryczności w zakresie podejmowania
problematyki z obu przeciwległych stron normy, ich równoważności czy
równoprawności. Jeszcze nie tak dawno temu, podręczniki pedagogiki
specjalnej bądź w ogóle nie wspominały o uzdolnieniach specjalnych, bądź
czyniły to incydentalnie. Dopiero ostatnimi czasy (ostatnie ćwierćwiecze)
oba wątki stały się zasobem naukowo-dydaktycznym, wszelako z wciąż
wyraźnym akcentem stawianym na problematyce niedostatków, dysfunkcji
i patologii różnego rodzaju. Tak czy inaczej – jak pokazuje Rysunek 1 – oba
zagadnienia określane są tym samym mianem: Dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (Children with Special Educational Needs –
SEN)
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DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
(Children with Special Educational Needs - SEN)

DZIECI UZDOLNIONE

DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

 lingwistyczne

Ze względu na:

 literacko

 upośledzenie intelektualne

 matematycznie

 schorzenia neurologiczne

 technicznie

 uszkodzenia narządów zmysłów

 przyrodniczo

 zaburzenia emocjonalne

 muzycznie

 choroby przewlekłe

Ze względu na specyficzne
dysfunkcje na podłożu:
 dysleksji
 dysgrafii
 dyskalkulii
 dysortografii

Rysunek 1. Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
(ang. SEN)
 dysmuzji
Na
 plastycznie
podstawie: M. Foryś: Metody
diagnozowania
uzdolnień uczniów. Komponent programu
 choroby
narządów ruchu
Diament — dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty, współfinansowanego
przez
 dyschronii
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, [w:]
 społecznie
www.diament.edu.pl/prezentacje/forys.pdf
 empatycznie

Zdolności dzieci i młodzieży należy rozpatrywać jako zasób
 duchowo
potencjalny,
swoiste in statu nascendi, jako dynamiczny konglomerat
właściwości,
które
nieustannie ewoluują. Trudno jednak wywodzić, że ich
 ruchowo
charakterystyka zakłada nieustanny rozwój o charakterze arytmetycznym
czy sportowo
geometrycznym. Przejawy zdolności niewątpliwie podlegają –
uzależnionej od rodzaju określonej cechy – obserwacji, ale niezwykle
trudno ów potencjał zoperacjonalizować i opisać empirycznie. Innymi
słowy – zdolności nie zawsze „widać”, dlatego często nie zostają one
ujawnione.
Wspomniany wcześniej Słownik Języka Polskiego definiuje
„zdolność” następująco: „Jeśli ktoś ma zdolności do czegoś, to łatwo się
tego uczy (…). Jeśli jakaś osoba lub inny żywy organizm ma zdolność
robienia czegoś, to potrafi to robić” (Słownik Języka Polskiego PWN,
2007: 418). Podstawowa zdolność umysłowa nazywana jest inteligencją
i jest jednym „(…) z najistotniejszych i najcenniejszych czynników
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determinujących osiągnięcia życiowe jednostki: jej wykształcenie, pozycję
społeczną, sukces zawodowy i życiowy. Zdolności intelektualne
przyczyniają się do tworzenia nowych, cennych wartości i dóbr
społecznych” (Czelakowska, 2007:11).
Niewątpliwie pojęcie „zdolność” jest mniej złożone niż pojęcie
„ucznia zdolnego”. W pierwszym przypadku istotą są predyspozycje
do łatwego opanowywania umiejętności, przyswajania wiedzy,
czy poszerzania kompetencji. Dzięki nim pewne czynności są realizowane
bez trudu, biegle, choć innym zajmują one więcej czasu. W drugim
przypadku w centrum znajduje się podmiot, który się rozwija i którego
zdolności się zmieniają zależnie od wielu okoliczności. Bez szczególnej
obawy o popełnienie jakiegokolwiek błędu klasyfikacyjnego przyjąć
można, że uczeń zdolny to taki, który wyróżnia się spośród innych dużą
sprawnością wykonywania czynności w określonej dziedzinie.
Zdaniem Marii Tyszkowej „(…) o uczniach zdolnych mówimy
w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki poziom zdolności
ogólnych (inteligencji) lub posiadających określoną zdolność specjalną
w sferze działalności umysłowej” (Pomykało 1993). W przekonaniu
Z.Pietrasińskiego, zdolności postrzegać należy jako właściwości
psychiczne, będące warunkiem pomyślnego wykonania podjętego działania
(Pietrasiński 1969). Szczególnie cenne ujęcie zdolności – ze względu
na kontekst analizowanego zagadnienia – zaprezentował W. Okoń:
„zdolność przejawia się w łatwości i niezawodności pobierania
i przetwarzania informacji, umiejętności podejmowania decyzji oraz
skutecznym, samodzielnym i twórczym działaniu” (Okoń 1992). Właśnie
ostatni fragment, wiążący kategorię zdolności z dyspozycją do twórczego
reagowania, a zatem dalekiego od działania typowego, jawi się jako
szczególny wyróżnik zawansowanej zdolności kierunkowej.
Biorąc pod uwagę występujące w literaturze przedmiotu ujęcia
zagadnienia, przyjąć można, że zdolności są ujmowane na pięć różnych
sposobów:
1) zdolność jako wykonywanie określonych czynności z biegłością i ponadprzeciętną
sprawnością działania;
2) zdolność jako stan potencjalny, który może się ziścić w przyszłości;
3) zdolność jako aktualna możliwość podmiotu odnosząca się do wykonania
jakiejś czynności;
4) zdolność jako kunszt, maestria, którą człowiek mógłby osiągnąć, gdyby
ów indywidualny potencjał w zakresie wykonywania pewnej czynności
został wcześniej zdiagnozowany;
5) zdolność jako połączenie najbardziej optymalnych dyspozycji poznawczych
i charakterologicznych.
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2. Zdolności w ujęciu modelowym
S. Popek odniósł się w swoim interakcyjnym modelu zdolności
do uzdolnień specjalnych i uzdolnień twórczych, które mogą zostać
zaktualizowane za sprawą komplementarnego działania sfery motywacyjnej
i sfery emocjonalnej w sprzyjających warunkach środowiska kulturowego.
Jak wskazuje poniższa triada zdolności, wszystkie obszary są ze sobą ściśle
powiązane. Emocje i motywacja pełnią funkcję stymulującą lub hamującą w
powiązaniu z uzdolnieniami intelektualnymi, specjalnymi i twórczymi.
Aktywacja, bądź hamowanie odbywa się w konkretnych warunkach
środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego. I więcej – środowiska
sąsiedzkiego, przyrodniczego czy wreszcie medialnego. Optymalna wersja
zakłada trinarną koherencję, najbardziej pożądaną z punktu widzenia
rozwojowego. Połączone oddziaływania trzech środowisk dają swego
rodzaju wartość dodaną – walor nieczęsto spotykany.

Rysunek 2: Interakcyjny model zdolności S. Popka
Źródło: S. Popek (red.), Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we
współczesnej szkole, WSHE, Zamość 2004.

Autorem bardzo interesującej koncepcji inteligencji jest H. Gardner.
W jego przekonaniu sprawą niezwykłej wagi jest diagnozowanie
i pielęgnowanie różnorodnych rodzajów inteligencji i ich rozmaitych
powiązań. Sukces w tym zakresie pozwala wykorzystać pełny wachlarz
indywidualnych zdolności. Taki efekt sprawia, że ludzie nie tylko
umacniają swoje silne strony, poszerzając zakres kompetencji w różnych
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dziedzinach, ale także wykazują empatię i aktywność w sferze działań
prospołecznych (Gardner 2009:39).
I. Czaja-Chudyba jest wyrazicielką opinii części badaczy, że model
Gardnera nie może być traktowany jako koncepcja inteligencji, ale raczej
jako koncepcja zdolności (Czaja-Chudyba 2005:26). Podobne zdanie
zaprezentowała D. Jastrzębska, wychodząc z założenia, że teoria
H.Gardnera nie tyle opisuje typy inteligencji wielorakich, ile w większym
stopniu jest teorią zdolności kierunkowych (Jastrzębska 2011:207). Tego
rodzaju pogląd został rozwinięty przez J. Bednarkową, której zdaniem
określenie zdolności mianem inteligencji wielorakich jest formą nadania
zdolnościom wyższego statusu, zaś określanie inteligencji mianem
zdolności jest praktyką właściwą, a jednocześnie pozwalającą zainspirować
kwestią rozwoju człowieka większe grono zainteresowanych (Bednarkowa
2010:38).

Rysunek 3: Rodzaje inteligencji wielorakich H. Gardnera.
Źródło: C. Rose, G. Drynden, Zabawy fundamentalne. Zabawa jest nauką,
Transfer Learning, Gdańsk 2006, s. 11.

H. Gardner wyodrębnił osiem typów inteligencji, które można
traktować jednocześnie jako koncepcję uzdolnień specjalnych (Gardner
2009, ibid.):
1. INTELIGENCJA MATEMATYCZNO-LOGICZNA – ujawnia się w formie
tzw. myślenia formalnego, zmierzającego do rozwiązywania problemów
empirycznych. Kluczowe dyspozycje sprowadzają się do obiektywnego
gromadzenia danych, formułowania i falsyfikacji hipotez, wyciągania
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wniosków na kanwie zgromadzonego materiału. Ten typ inteligencji
manifestuje się rozumieniem i posługiwaniem się abstrakcyjnymi
konstruktami, stosowaniem logicznych struktur myślowych, precyzją
w językowym ujmowaniu rzeczywistości, dobrej organizacji pracy,
dążnością do działań bazujących na obliczeniach, zaangażowaniem
w eksperymentowanie, a także w analitycznym, drobiazgowym
rozwiązywaniu postawionych problemów.
2. INTELIGENCJA RUCHOWA (KINESTETYCZNA) – dochodzi do głosu w formie
ponadprzeciętnego panowania nad własnym ciałem, jego fizycznymi
możliwościami i ograniczeniami, zdolnościami w zakresie motoryki małej
(manipulowanie i intencjonalne stosowanie przedmiotów). Ten typ
inteligencji predestynuje do zajmowania się sztuką jako formą ekspresji
i przede wszystkim sportem. Wymusza aktywne zdobywanie wiedzy
i umiejętności, generuje konieczność opierania wszelkich działań
poznawczych na ruchu, działaniach manualnych, technicznych, automatyzmach
i odruchach.
3. INTELIGENCJA LINGWISTYCZNA – przejawia się we wrażliwości
na język mówiony i pisany, łatwości przyswajania struktur gramatycznych,
umiejętności sprawnego wykorzystywania językowych środków ekspresji
do zrealizowania założonych celów. Osoby o wysokim poziomie tego typu
inteligencji fascynują się różnorodnością lingwistycznych środków wyrazu,
lubią mówić, dyskutować, szybko angażują się w zabawy słowne, szarady,
zagadki. Przedstawiciele tej kategorii są wrażliwi na wzorce językowe,
zwykle systematyczni i dobrze zorganizowani. Z łatwością wykorzystują
i przetwarzają struktury frazeologiczne, schematy ortograficzne, czy zasoby
leksykalne.
4. INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA – ujawnia się jako specyficzna
zdolność do precyzyjnego postrzegania i transformowania danych o charakterze
wzrokowo-przestrzennym, związanych np. z posługiwaniem się mapą,
schematami, modelami czy nawigacją. Uczniowie obdarzeni inteligencją
wizualno-przestrzenną żywo reagują na wytwory sztuki, myślą obrazami,
tworzą plastyczne wizje rzeczywistości, mają wyczucie kolorystyczne,
wykazują zrozumienie podziałów przestrzennych, jak i zasobów ikonosfery.
5. INTELIGENCJA MUZYCZNA – objawia się rozumieniem, tworzeniem
i przekazywaniem różnorodnych znaczeń za pomocą środków semiotyki
muzycznej. Elementem wyróżniającym jest wrażliwość na dźwięki, ich
barwę, wysokość, intensywność i rytm. Słuchowcy zdają się nie tylko
słyszeć więcej, ale także lepiej rozumieć zasoby i znaczenia świata
dźwięków.
6. INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA (REFLEKSYJNA) – obficie korzysta
z zasobów samowiedzy, jest umiejętnością rozróżniania, definiowania
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i rozumienia własnych uczuć, motywacji, intencji, zachowań, lęków
i pragnień. Cechy charakterystyczne takich osób to wysoki poziom
samoświadomości, empatii, umiejętności wnikania we własne zasoby
emocjonalne, klarowny cel życiowy (teleologia) i uznawane wartości
(aksjologia), wydolna intuicja i motywacja wewnętrzna, a nierzadko silna
dążność do wyróżniania się spośród innych.
7. INTELIGENCJA INTERPERSONALNA – uzewnętrznia się pod postacią
rozwiniętej zdolności do rozpoznawania, różnicowania, antycypowania
i rozumienia własnych i cudzych emocji, uczuć, intencji, afektów,
nastrojów, pragnień, potrzeb i motywacji. Przedstawicieli tej kategorii
wyróżnia zdolność kształtowania ludzkich postaw i zachowań, a także
umiejętność harmonijnego współdziałania z ludźmi. Uczniów
reprezentujących ten typ inteligencji można rozpoznać za sprawą ich
dążności do przebywania i współpracy z rówieśnikami. Predyspozycje
kluczowe (łatwość nawiązywania kontaktów w połączeniu z otwartością
i tendencjami do manipulowania otoczeniem) sprawiają, że ludzie tacy
sprawdzają się jako negocjatorzy, tutorzy czy terapeuci.
8. INTELIGENCJA PRZYRODNICZA – przejawia się w łatwości
rozpoznawania i klasyfikowania różnych gatunków fauny i flory,
rozróżniania typowych cech skorelowanych z innymi aspektami otoczenia
danego gatunku, dostrzegania i rozumienia relacji między gatunkami.
Osoby o takim typie inteligencji swobodnie czują się w środowisku
zewnętrznym, trafnie różnicują i klasyfikują jego cechy, najchętniej
pozyskują wiedzę, mogąc wyciągać wnioski z danych obecnych w naturze.
W zakończeniu swojej książki „Inteligencje wielorakie”,
H.Gardner prognozował, jak będzie wyglądało zastosowanie teorii
inteligencji wielorakich na początku lat dwutysięcznych. Wraził przekonanie,
że w roku 2013 idea ta, po upływie dwudziestu lat od ogłoszenia, zyska
na wiarygodności. Prognoza ta zakładała, że rozwój nauki przyczyni się
do akceleracji badań poświęconych wielorakim aspektom inteligencji,
a w ostatecznym efekcie weryfikacji ulegną działania edukacyjne
podejmowane na rzecz wszechstronnego rozwoju dyspozycji wykonawczych.
Czy prognoza H. Gardnera okazała się trafna? Na wielu polach – niewątpliwie,
choć trudno dostrzec rzeczywiste sprzężenie efektów badań naukowych
z zasobem podstaw programowych poszczególnych przedmiotów na czterech
etapach edukacyjnych. I niewiele tu zmienia warstwa semantyczna – nie
wystarczy użyć odpowiednich słów-zaklęć, by edukacyjne słowo stało się ciałem.
Kolejnym pojęciem wymagającym zdefiniowania jest uzdolnienie,
identyfikowane jako „(…) specyficzna konfiguracja zdolności ogólnych
i specjalnych, umożliwiająca bardzo dobre wykonanie określonej,
ukierunkowanej treściowo działalności. Ludzie różnią się od siebie
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poziomem uzdolnień specjalnych i w konsekwencji osiągają niejednakowe
efekty swojej pracy” (Bernacka 2006).
Uzdolnienie ujmowane jest jako konfiguracja zdolności ogólnych
i specjalnych, „zespół warunków wewnętrznych jednostki umożliwiający jej
wykonywanie określonej, ukierunkowanej treściowo działalności”
(Szewczuk 1998: 1108). Zakres i poziom uzdolnień specjalnych każdej
jednostki jest zróżnicowany, co przekłada się na ostateczne efekty przy
wykonywaniu tego samego działania przez różne osoby. „Standardowe”
uzdolnienia uznać można za normę, zaś wielokierunkowe uzdolnienia
(szczególnie sprzężone, a zatem takie, które działają komplementarnie) są
zjawiskiem bardzo rzadko występującym (Lubińska-Kościółek i Plutecka
2008:16).
Lapidarne ujęcie słownikowe uzdolnienie ujmuje następująco:
„Jeżeli ktoś ma uzdolnienia do czegoś, to łatwo się tego uczy” (Słownik
Języka Polskiego PWN, 2007: 518). Łatwo zauważyć, że jest ono niemal
identyczne z definicją pojęcia zdolność. Choć taki sposób potraktowania
zagadnienia można uznać za dopuszczalny, to wypada jednak wykazać,
że oba terminy nie są tożsame. Abstrakcyjna zdolność ujawnia się poprzez
kogoś, kto jest zdolny do podjęcia jakiegoś działania, do czegoś, choć
niekoniecznie
dobrego,
skoro
istnieje
frazeologizm
„zdolny
do wszystkiego”, o znaczącym potencjale pejoratywnym. Otóż analogiczna
kolokacja nie występuje pomiędzy „uzdolnieniem” a „uzdolnionym”. O ile
w poprzednim przypadku występowanie ujemnego ładunku emocjonalnego
jest łatwe do wykazania, o tyle bycie „uzdolnionym” to przecież powód
do chluby i swoisty wyróżnik na uśrednionym tle grupy. Warto w tym
miejscu przywołać hierarchiczny model zdolności, ukazujący zdolność jako
najniższy poziom nasycenia możliwościami sprawczymi, swoistym
potencjałem sprawstwa. Uzdolnienie jest w tym przypadku określeniem
wyższego poziomu umiejętności z danego zakresu. Na jeszcze wyższym
piętrze znajduje się cecha osobnicza określana mianem talentu. Słownikowa
definicja wskazuje na to, że talent to „(…) czyjeś wrodzone zdolności
do czegoś, często zdolności artystyczne lub intelektualne” (Słownik Języka
Polskiego PWN, 2007: 331). Najwyższy poziom talentu to genialność.
Ujęcie słownikowe uświadamia, że „ktoś, kto jest genialny,
ma wybitny talent lub nadzwyczajne umiejętności w jakiejś dziedzinie”
(Słownik Języka Polskiego PWN, 2007: 9). Wydaje się, że istotę sprawy
znakomicie, a jednocześnie żartobliwie oddaje steinhausowski aforyzm:
Kim jest geniusz? Gen i już.
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UZDOLNIENIE
ZDOLNOŚĆ

Rysunek 4. Hierarchiczny model dyspozycji (zdolności)
Źródło: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm

Przyjąć można, że rozkład powyższego potencjału (zdolności)
w populacji ma charakter kaskadowy – jako zdolnych postrzegać należy
(co wydaje się szczególnie istotne z pedagogicznej perspektywy)
wszystkich uczniów, tych uzdolnionych – i na poziomie ogólnym,
i na poziomie uzdolnień kierunkowych – jest już mniejsza grupa,
utalentowanych spotkać zapewne można w zbiorowościach szkolnych
bez większego trudu, przy czym są oni w mniejszości, zaś genialnych –
odnaleźć niełatwo ze względu na ich cechy szczególne, ale także niedostatki
działań o charakterze diagnostycznym.
Interesującym komentarzem do analizowanej kategorii jest
trójpierścieniowy model zdolności J.S. Renzulliego (Rys. 6.).

Rysunek 5: Model zdolności J. S. Renzulliego
Źródło: W. Limont 1994.

Trójpierścieniowy model zdolności J.S. Renzulliego został
ufundowany na gruncie powiązań zachodzących pomiędzy cechami
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intelektualnymi i pozaintelektualnymi. Zdaniem tego autora występuje
korelacja pomiędzy ponadprzeciętnymi uzdolnieniami kierunkowymi,
a myśleniem dywergencyjnym (twórczym) i stopniem zaangażowania
w realizowane zadanie. Wyłącznie odpowiednie połączenie tych trzech
czynników może dać ostateczny produkt pod postacią jednostki
uzdolnionej. Element niezbędny, czyli specyficzna sekwencja powyższych
cech, nie może zostać jednak ostatecznie zdefiniowany, trudno bowiem
o uniwersalną i ponadczasową „złotą regułę”, pozwalającą na przygotowanie
„przepisu na sukces” bazującego na zdolnościach.

Rysunek 6: Wieloczynnikowy model zdolności F. J. Mönksa
Źródło: Charakterystyka uczniów zdolnych, materiały opracowane przez dr M. Brachowicz,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego: Diament – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty.

Model J. S. Renzulliego został uzupełniony przez F. J. Mönksa
o czynniki wpływające na poziom zdolności jednostki – rodzinę, szkołę
i rówieśników. Te trzy środowiska mogą w istotny sposób wzmacniać
potencjał twórczy jednostki, mogą jednak także przyczyniać się do jego
erozji. Zgodnie z intencją F. J. Mönksa, edukację należy opierać na tym,
co w dziecku swoiste, silne i charakterystyczne. Dominujący obecnie
w systemie oświatowym paradygmat kształcenia niestety rzadko promuje
tego typu podejście, jest bowiem zogniskowany na uniformizacji,
standaryzowaniu i uwzględnianiu potencjału przeciętnego ucznia, nie zaś na
eksploatowaniu zasobów uczniów wykraczających ponad tę przeciętność
(Mönks 2004:23).
Wciąż daleko jest od ziszczenia przekonania F. J. Mönksa, że wiek
XXI ma szansę stać się erą „Ruchu na rzecz Kształcenia Uczniów
Zdolnych”. Brak odpowiednich, profilowych działań, skutkujących
zaspokojeniem
indywidualnych
potrzeb
edukacyjnych
ucznia
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o szczególnym potencjale intelektualnym może stać się istotną przyczyną
jego zaburzeń, a nierzadko wykluczenia środowiskowego.
(Mönks 2004:19-20)
3. Kwestia kryteriów
Jak już zostało zaznaczone, uzdolnienia są skorelowane
z inteligencją, dla opisu której stosuje się z powodzeniem rozkład normalny,
zwany rozkładem Gaussa. Krzywa Gaussa obrazuje teoretyczny przebieg
prawdopodobieństwa w statystyce. Odnosi się ona do sytuacji,
gdy większość przypadków jest najczęściej reprezentowana w próbie, czyli
jest bliska wynikowi średniemu, zaś im dana wartość bardziej odchyla się
od średniej, tym mniej jest reprezentowana. Statystycznie najwięcej
przypadków sytuuje się w pobliżu przeciętnej, zaś najmniej – w oddaleniu
od wyniku średniego.
W odniesieniu do zmiennej inteligencji zauważyć należy,
że największa część populacji to osoby o średnim ilorazie inteligencji
(wartość centralna IQ wynosi 100). Zdecydowanie mniej osób legitymuje
się inteligencją zobrazowaną po obu stronach wartości centralnej –
wynoszącą 80 punktów (lewa strona), oznaczającą inteligencję niższą
od przeciętnej, czy 120 punktów (strona prawa), świadczącą o inteligencji
ponadprzeciętnej. Inteligencja najmniej licznej grupy (około 2% po obu
stronach skali) wewnątrz populacji to IQ wynoszące 65 (strona lewa
krzywej Gaussa) i IQ równe 135 bądź wyższe.
Pamiętać należy, że tradycyjny pomiar inteligencji był i wciąż jest
krytykowany, gdyż mierzy wyłącznie jeden wyizolowany rodzaj
aktywności intelektualnej człowieka. Na tej kanwie zrodził się pomysł
wyodrębnienia poszczególnych cech składowych inteligencji.
Philip Vernon wprowadził zróżnicowanie na zdolności werbalne
(związane z przekształcaniem materiału leksykalnego) i zdolności
praktyczne (obejmujące biegłość konstrukcyjno-mechaniczną, łatwość
dokonywania
operacji
przestrzennych,
jak
i
zdolności
manualne). Dokonanie rozdziału pomiędzy inteligencją płynną, jako
biologicznie uwarunkowaną podstawą wszelkich operacji intelektualnych,
a inteligencją skrystalizowaną, jako praktycznym efektem zastosowania
inteligencji płynnej, jest zasługą Donalda Hebba i Raymonda Cattella.
L.L.Thurstone wyróżnił czynnik nadrzędny, trudnomierzalny, który określił
jako zdolność indukcji i czynniki niezależne, które podlegają
operacjonalizacji i pomiarowi, takie jak: (Duch 2013):


rozumienie słów;
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płynność słowna;
zdolności liczbowe;
orientacja przestrzenna;
rozumowanie;
szybkość spostrzegania;
pamięć.

Ostatni z tych elementów powinien zostać bardziej analitycznie
potraktowany przez przedstawicieli środowiska oświatowego, jako
fundament sukcesu szkolnego. Zasadnicza kwestia sprowadza się w tym
przypadku do pytania: Kto obecnych uczniów uczy uczenia się? I dlaczego
sprawność pamięciowa wciąż wydaje się zasadniczym czynnikiem
warunkującym powodzenie na wszystkich etapach edukacyjnych?

Rysunek 73: Rozkład normalny (krzywa Gaussa) inteligencji
Źródło: naukowiec. org, Nauka dla wszystkich, W: http://www.naukowiec.org/wiedza/
statystyka/rozklad-normalny-rozklad-gaussa_710.html

Jak można zauważyć (Rysunek 7), nieco ponad 68% wyników
znajduje się w pobliżu średniej, w odległości jednego odchylenia
standardowego od wartości centralnej. Wraz z oddalaniem się od średniej,
krzywa Gaussa opada. W odległości dwóch odchyleń standardowych
znajduje się ponad 95% wyników. Wartości skrajne (po obu stronach
3

Symbol μ oznacza na rysunku średnią wartość statystyczną; σ – oznacza odchylenie standardowe,
będące podstawową miarą zmienności zebranych danych, określające jak szeroko wartości
analizowanej cechy są rozrzucone wokół jej wartości średnich.
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krzywej Gaussa) reprezentowane są przez znikomy procent populacji
(naukowiec.org, Nauka dla wszystkich, W: http://www.naukowiec.org/
wiedza/statystyka/rozklad-normalny-rozklad-gaussa_710.html).
Kwestią dyskusyjną pozostaje, w jaki sposób połączyć zasoby
hierarchicznego modelu zdolności i krzywej Gaussa? W ogromnym
uproszczeniu i na poziomie teoretycznego założenia przyjąć można,
że hierarchiczny model dyspozycji (zdolności) w większym stopniu odnosi
się do prawej strony krzywej Gaussa opisującej zmienną inteligencji,
innymi słowy – im większe IQ, tym wyższego poziomu zdolności można
się spodziewać, przy czym konstatacji tej przypisać można li tylko
porządkującą i co najwyżej heurystyczną moc dyskryminacyjną. Żadną
miarą nie może wynikać z tego założenia, że po osobach znajdujących się
po lewej stronie (inteligencja niższa niż przeciętna) od wartości centralnej
(IQ=100) nie można się spodziewać różnego rodzaju przejawów zdolności,
uzdolnień, talentów czy geniuszu.
Zgodnie z relacjonowanym modelem, zdolność (uogólniona
lub kierunkowa) jako cecha, charakteryzuje całość populacji (największe
pole pod krzywą dzwonową), uzdolnienie ujawnia się w mniejszej liczbie
przypadków, talent – na jeszcze niższym statystycznie poziomie, geniusz –
jest zjawiskiem niezwykle rzadko spotykanym (obejmującym ok. 2%
populacji).
4. Diagnozowanie uzdolnień uczniów
Zdiagnozowanie poziomu i profilu uzdolnień to zadanie złożone,
wymagające odpowiednich kompetencji i doświadczeń. Aby proces ten
przyniósł pozytywne skutki, działania rozpoznawcze wypada rozpocząć
w możliwie najwcześniejszym wieku, pamiętać jednak należy, że dynamika
rozwoju uzdolnień jest u poszczególnych dzieci odmienna, co wynika
z różnic środowiskowych i osobniczych. Prawidłowość rozwojowa, swego
rodzaju aksjomat pedagogiczny wskazuje, że zdolności u jednych dzieci
rozwijają się szybciej, u innych wolniej, zaś niestymulowane mają
tendencję do zanikania. Odniesienie do takiego stanu rzeczy bez trudu
można znaleźć w dorobku kultury – warto przywołać w tym miejscu
biblijną przypowieść o talentach (podkreślić należy, że ów zasób można
traktować nie tylko jako treść kształtującą poczucia religijne, ale również
jako tworzywo kulturowe, podlegające transferowi międzypokoleniowemu
i międzykulturowemu, kształtujące świadomość ludzi bez względu na ich
wyznanie), która uczy, że potencjał dany, a niewykorzystywany, można
traktować jako zmarnotrawiony (http://www.duszpasterstwotalent.pl/przypowiesc o-talentach-2/).
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Jakichkolwiek wyników uzyskanych w różnego rodzaju testach
przez 5-6-latka żadną miarą nie można traktować jako materiału dającego
asumpt do dalekosiężnej diagnozy. Dane tego rodzaju to co najwyżej
tworzywo do przywidywania opartego na mglistych przesłankach
o ogromnym stopniu zmienności. Metafora meteorologiczna nie wydaje się
szczególnie złym punktem odniesienia dla tego typu działań. Żaden
odpowiedzialny meteorolog nie podejmie się podania prognozy
wybiegającej kilka lat w przód.
Wprawdzie badania biograficzne ujawniają, że wielu wybitnych
twórców osiągało bardzo dobre wyniki w swojej dziedzinie w bardzo
wczesnym wieku (F. Chopin i F. Schuman w wieku kilku lat komponowali,
Picasso i Witkacy malowali, a G.W. Leibniz prowadził obliczenia), jednak
trudno tu o sformułowanie uniwersalnego prawidła (np. A. Einstein był
przykładem dziecka o nieharmonijnym rozwoju poszczególnych funkcji
poznawczych). W wieku przedszkolnym uwidaczniają się różnego rodzaju
uzdolnienia specjalne (plastyczne, muzyczne, ruchowe), często są one
jednak przede wszystkim przejawem potrzeb ekspresyjnych dziecka
(Bernacka 2013), swego rodzaju „zdobyczą” etapową i nie muszą być dobrą
wróżbą na przyszłość.
Jakie zachowania dzieci można uznać za znamiona szczególnych
uzdolnień? Skatalogowanie takich zachowań posiada pewien walor
porządkujący, nie wolno jednak ograniczać się do takich list, muszą być
bowiem traktowane li tylko jako punkt wyjścia do pogłębionej analizy.
Często bywa tak, że dziecko szczególnie uzdolnione jest specyficzne,
wybijające się z tła, nierzadko kłopotliwe. Trudno o precyzję
w diagnozowaniu takiego dziecka, bowiem – co już zostało zaznaczone –
dynamika jego rozwoju nie pokrywa się z prawidłowościami rozwojowymi
charakteryzującymi jego rówieśników. Można pokusić się w tym przypadku
o przedstawienie jedynie ogólnej charakterystyki, wpisującej się
w paradygmat idiograficzny (gr. idios oznacza „nietypowy”,
„niepowtarzalny”, „jedyny w swoim rodzaju”, „unikatowy”), niekoniecznie
bardzo rozpowszechniony w pedagogice:
1) SFERA POZNAWCZA (INTELEKTUALNA) – Dziecko szczególnie
uzdolnione stawia nie tylko dużo pytań, ale przede wszystkim zadaje
pytania odbierane jako trudne, wymagające intelektualnie, dojrzałe ponad
wiek. Jest dociekliwe, wychwytuje to, co uchodzi uwadze pozostałych.
Nierzadko dominantą jest nietypowe dla wieku spędzanie wolnego czasu –
na podejmowaniu aktywności intelektualnej wówczas, kiedy większość
skupia się na aktywności nie mającej z tą sferą wiele wspólnego.
Elementem przebijającym się na pierwszy plan jest zapamiętanie się, swego
rodzaju zapalczywość w czynnościach, które są traktowane przez dziecko
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jako ciekawe i godne zaangażowania. Szybko opanowuje nomenklaturę
charakterystyczną dla danej dziedziny i potrafi ją adekwatnie stosować.
W wielu przypadkach wprawia w zdumienie wcześnie ujawniającymi się
kompetencjami językowymi – mówi nie tylko dużo, ale posługuje się
wyszukanymi środkami stylistycznymi. Wcześniej niż rówieśnicy
opanowuje zdolność czytania i pisania.
2) SFERA EMOCJONALNA – Charakteryzuje się dużą amplitudą emocji,
nadekspresyjnością, odbieraną często jako trudny do zagospodarowania
problem nie tyle domowy, co raczej szkolny. W tej sferze wyróżnić można
dwa stany – nadmiernego poziomu dojrzałości, a także niedojrzałości
emocjonalnej. W drugim przypadku labilność emocjonalna częstokroć
uniemożliwia harmonijne współżycie z otoczeniem społecznym.
Niedojrzałość emocjonalna jest zazwyczaj źródłem nieadekwatnej
samooceny – takie dzieci charakteryzują się poczuciem niższości, brakiem
wiary we własne możliwości, stąd też często wykazują postawę lękową
i unikają wielu działań, bądź są ekspansywne, nierzadko agresywne. Można
odnieść wrażenie, że nadkompensacja sfery poznawczej odbyła się niejako
kosztem rozwoju emocjonalnego. W wielu przypadkach niezbędne okazują
się działania tonizujące rozchwiane emocje. Dzieci o ponadprzeciętnym
poziomie dojrzałości emocjonalnej są zrównoważone, umiarkowanie
aktywne psychoruchowo, prezentują adekwatne poczucie własnej wartości
i zdolność do antycypacji własnych działań. Co ciekawe – jak pokazują
badania J. Freeman – u osób określanych przez otoczenie jako zdolne,
odnotowano w okresie dzieciństwa zdecydowanie więcej przypadków
problemów emocjonalnych niż w grupie dzieci zdolnych, ale bez tej
etykietki (Frejman 2012:14). Płynie stąd ważny wniosek pedagogiczny:
dzieci szczególnie uzdolnione nie powinny być przekonywane o swojej
ponadprzeciętnej pozycji w grupie. Zaszczepienie takiego przekonania może
skutkować negatywnymi konsekwencjami labellingu.
3) SFERA AKTYWNOŚCI SZKOLNEJ – Dziecko o ponadprzeciętnym
poziomie uzdolnień uczy się samodzielnie i szybko, pracuje według
własnego planu, często szybko się nudzi, jeśli zadanie wymaga dłuższego
zaangażowania. Konieczność wykonania licznych, niezróżnicowanych
zadań, dziecko uzdolnione odbierze jako formę opresji. Największe
zainteresowanie wzbudzi materiał nowy, wymagający autorskiego
podejścia, szczególnego zaangażowania. Często spotykaną cechą dzieci
o szczególnym poziomie uzdolnień jest perfekcjonizm, ambicja
przejawiająca się w dążeniu do rozwiązania zadania, ale też umiejętność
dzielenia uwagi na wykonaniu kilku zadań naraz. Nauczycielom często
towarzyszy wrażenie, że takie dziecko nie jest skupione, bywa nadaktywne
ruchowo, manifestuje znudzenie. Taki stan rzeczy wymaga podejmowania
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szczególnych działań dydaktycznych, by dziecko nie utraciło motywacji
do aktywności szkolnej.
4) SFERA OSOBOWOŚCIOWA – Dziecko szczególnie uzdolnione nierzadko
funkcjonuje na pograniczu oniryzmu i solipsyzmu – wiele czasu spędza
na marzeniach i relacjach z wyobrażonymi przyjaciółmi, co może być
źródłem niepokoju bliskich. Zwykle wykazuje wrażliwość na krytykę,
ze względu na silnie zaznaczoną w zachowaniach potrzebę osiągnięć.
Pojawiają się problemy z akceptacją dla niepowodzeń. Często spotykaną
cechą jest osobliwe, abstrakcyjne poczucie humoru i krotochwilny stosunek
do ludzi i otoczenia. Najwyższy poziom uzdolnień – genialność, wykazuje
korelację z zachowaniami nietypowymi. „Aż 80% wśród najbardziej
uznanych pisarzy cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń
nastroju, poeci często z powodu cyklofrenii” (Duch 2013).
5) SFERA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO – Dosyć typowym elementem
jest preferowanie towarzystwa osób starszych od siebie, bardziej
wymagających intelektualnie. Zabawy z rówieśnikami uchodzą
na nadmiernie uproszczone i banalne. Dziecko o szczególnym poziomie
uzdolnień ma inklinacje do dominacji w kręgu najbliższych osób, choć
w kręgu rówieśników może uchodzić za niezrozumiałe i odmienne.
Wykazuje się często syntonią, idealizmem i szczególnym wyczuleniem
na punkcie równości i sprawiedliwości, choć cechy te niekoniecznie są
rozumiane przez otoczenie. W okresie dorastania często obniża
aktywność poznawczą, by wpasować się w normy środowiska
rówieśniczego.
5. Obraz ucznia uzdolnionego
T. Grąziewicz-Jóźwik, powołując się na Szabos i Kingore, przytacza
klasyfikację uczniów zdolnych. Dzieli ich na: (Grąziewicz-Jóźwik 2011):
 BYSTRYCH – zainteresowanych nauką, szukających odpowiedzi
na nurtujące ich pytania, mających dobre relacje społeczne, nierzadko
przewodzących grupie, dobrze ocenianych i wypadających w testach.
 ZDOLNYCH – ciekawych świata, zadających dużo pytań, zaangażowanych,
dla których uczenie się jest dla nich relaksem, niekonwencjonalnych,
pracujących zrywami, akcentujących niezależność, myślących
dywergencyjnie, szukających rozwiązań alternatywnych, gorzej
wypadających w testach.
 TWÓRCZYCH – rozpatrujących zróżnicowane możliwości rozwiązań, nadmiernie
wielowątkowych, mających trudności z selekcją materiału, nie
kontrolujących
czasu
wykonania
zadań,
ze
względu
na niekonwencjonalność gorzej radzący sobie z testami.
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Najczęściej eksponowane w literaturze przedmiotu cechy dzieci
zdolnych:
 łatwość przyswajania wiedzy, wszechstronne zainteresowania,
bogate słownictwo;
 dociekliwość, zdolność poszukiwania i wykorzystania informacji;
 zdolności adaptacyjne zogniskowane wokół zadania;
 wykorzystywanie strategii heurystycznych;
 umiejętność stosowania autorskich strategii pamięciowych;
 podzielność uwagi w połączeniu z koncentracją na zadaniu;
 motywacja wewnętrzna;
 dążność do pokonywania trudności w rozwiązywaniu inspirujących
problemów;
 aktywność i samodzielność poznawcza;
 działania wynikające z chęci osiągnięcia sukcesu;
 unikanie rutyny i schematów poznawczych;
 niepospolite poczucie humoru;
 nastawienie zadaniowe
przeważające
nad
motywacjami
społecznymi (towarzyskimi);
 niecierpliwość poznawcza wymagająca zaspokojenia.
Pamiętać należy, że zmienność cechy zdolności znacząco utrudnia
stosowanie klasyfikacji, testów czy taksonomii. Zdolności z trudem poddają
się eksploracji naukowej, a ich ustalenia nigdy nie mają charakteru
ostatecznego i uniwersalnego.
6. Kłopotliwa konkluzja, czyli współczesny syndrom „Janka Muzykanta”
W odniesieniu do analizowanego zagadnienia warto przedstawić
uwspółcześniony, abstrahujący od interpretacji literackich, syndrom Janka
Muzykanta, obrazujący los dziecka uzdolnionego, pozbawionego wszelako
wsparcia dorosłych, które pozwoliłoby rozwinąć tkwiący w nim potencjał.
Choć Sienkiewicz opisał dolę dziecka nie tyle wychowywanego, co raczej
„chowanego” (jeszcze w czasach Komisji Edukacji Narodowej pojęcie
„wychowanie” było tożsame z pojęciem „chowanie”, oznaczającym de facto
„chów”) w najbardziej zaniedbanym z trzech zaborów, to aktualny kontekst
uzmysławia ponadczasową żywotność tego syndromu.
Ogromnym problemem szkoły jest to, że nauczyciele nie potrafią
zdiagnozować szczególnych predyspozycji uczniów. Nie potrafią tego też
rodzice, tyle że oni – w przeciwieństwie do wychowawców profesjonalnych
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(nauczycieli) – nie muszą dysponować zasobami wiedzy przedmiotowej.
Tak, czy inaczej „Janko Muzykant” wciąż jest pozostawiony sam sobie,
bez wsparcia, bez możliwości rozwinięcia swojego potencjału. Warto na tej
kanwie przywołać Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych
(SNOS), będący dowodem braku adekwatnych, systemowych działań
ze strony gremiów oświatowych (Dyrda 2000). Nierzadko bywa
on spleciony z zachowaniami problemowymi, które wynikają z frustracji
i deprywacji,
mogącymi
stanowić
wrota
dla
zagrożenia
nieprzystosowaniem, negatywizmem szkolnym, prowadzić do odsiewu
i odpadu szkolnego. Dynamika podobnych zdarzeń wyzwala szczególny
mechanizm: brak wrażliwości „systemu” na jednostkowy potencjał rodzi
nieuświadomiony, jednostkowy „odwet” – dziecko zaczyna działać przeciw
temu systemowi. Czy można uniknąć powyższego efektu? W skali makro –
zapewne nie, w skali mikro – w wielu przypadkach zdecydowanie tak.
Wystarczy
niewiele
–
choćby
myśl
Phila
Bosmansa:
„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”
(Bosmans 2004).
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Janusz Stanek
dyrektor PODN w Wodzisławiu Śl.

Izabela Kowalska
Szkolny Dzień Postaci z Bajek.
Temat zajęć: DZIEŃ BAJEK
Przygotowanie: dzień powinien być organizowany we współpracy
z kuchnią- stworzenie bajkowego menu (nazwy bajkowe)
Czas: 1-2h
Miejsce: Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie
(jednakże, scenariusz ten można również zastosować w innych placówkach
opiekuńczo- wychowawczych)
Uczestnicy: wychowankowie świetlicy szkolnej
Zamierzone cele:
 Ogólne:
 Upowszechnienie wiedzy na temat znanych i nieznanych bajek,
 Nabycie odwagi w wypowiadaniu się na forum,
 Uświadomienie, że bajki są dla wszystkich – nie tylko dla dzieci,
 Pobudzanie wyobraźni,
 Kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania
bajek, postaci i cytatów.
 Szczegółowe:
 Uczeń wie, z jakiej bajki pochodzi dany przedmiot,
 Uczeń zna niektóre bajki, postacie i wypowiadane przez bohaterów
słowa,
 Uczeń potrafi wcielić się w role postaci z danej bajki,
 Uczeń potrafi współpracować w grupie,
 Uczeń potrafi szybko reagować na polecenia.







Metody:
Zadaniowa,
Podająca,
Wizualizacyjna,
Twórcza,
Aktywizująca.
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 Formy pracy:
 Indywidualna,
 Grupowa
 Pomoce:
 Duży plakat z informacją, jaki jest dzień (1)*, dekoracje
na podstawie bajek „Kraina Lodu”, „Odlot”, „Pszczółka Maja”,
 Lista z popularnymi postaciami z bajek (2)*,
 Taśma klejąca, nożyczki, balony, sznurki, skrzynka, plakaty, kartki,
kredki, długopisy, chusta animacyjna,
 Odtwarzacz muzyki, komputer z głośnikami, płyta CD
albo pendrive z piosenkami z bajek,
 koszyk lub woreczek,
 10 zwiniętych kartek z postaciami i tytułami bajek (4)* ,
 92 pustych kartek A4 albo A5 - każda kartka osobno,
 duża, pluszowa kostka do gry,
 kartka z pytaniami i odpowiedziami (5)*
 Prezentacja multimedialna z postaciami z bajek – różne postacie
z bajek, które zależą od grupy wiekowej wychowanków.
 Rzutnik, komputer lub laptop.
Jeśli nie ma prezentacji, to mogą być to wydrukowane postacie
z bajek,
 figurki z postaciami z bajek, jeśli wychowanków dzieli się na grupy
 Cytaty z bajek - ilość kompletów zależy od tego, czy dzielimy
wychowanków na grupy i ile ich jest. Jeden komplet musi być
w całości dla wychowawczyni. (6)*,
 3 koperty z zagadkami (7)*,
 obrazek z Kubusiem Puchatkiem,
 wafelki i miód,
 obrazek z Gumisiami,
 sok porzeczkowy,
 kubki plastikowe,
 plakat z Babą Jagą,
 herbatniczki,
 duży worek - rzeczy potrzebne do worka około 10.
 Jedno lub dwa jabłka.
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Przebieg zajęć:
WSTĘP

Czynności przygotowawcze:
a. Zawieszenie plakatów, ustawienie dekoracji, naklejenie
5 obrazków z bohaterami bajek.
2. Informacje:
a. poinformowanie wychowanków o uroczystym dniu,
b. zachęcenie wychowanków do uczestnictwa w zabawie,
c. poinformowanie uczestników, że na ścianach świetlicy można
znaleźć pięcioro bohaterów bajek. Należy ich znaleźć
i napisać, kim są, a odpowiedź wrzucić do skrzynki
3. Powitanie w świetlicy:
a. Wychowawczynie witają się z wychowankami w trochę inny
sposób - piosenką.
1.

1.

2.

3.

4.

ROZWINIĘCIE
Piosenka:
Z odtwarzacza albo z głośników komputera puszczona jest
piosenka ze „Smurfów”, jako przywitanie w Krainie Bajek,
w którą zamieniła się świetlica.
Kalambury:
W tle cicho słychać muzykę z bajki. W jednym
z udekorowanych miejsc, należy zebrać uczestników.
Prowadzący zaprasza ochotnika, który losuje z koszyczka
karteczkę z hasłem zawierającą tytuł lub postać z bajki i stara
się za pomocą gestów, bez użycia słów pokazać to hasło. Kto
z wychowanków odgadnie, ten pokazuje w nagrodę inne hasło.
Najlepszy bohater bajkowy:
Prowadzący prosi, aby uczestnicy kolejno podeszli do stolika,
na którym jest skrzynka i lista z popularnymi postaciami
z bajki. Zadaniem wychowanków jest wybranie jednej postaci
i napisanie na kartce jej imienia oraz tytułu bajki z jakiej
pochodzi postać. Taką karteczkę należy złożyć i wrzucić
do skrzynki. Wyniki konkursu na najpopularniejszą postać
ogłoszone będą na koniec zajęć.
Bajkowa krzyżówka:
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Wychowankowie podchodzą do kolejnej dekoracji. Czeka
na nich tam ogromna krzyżówka z pustymi kartkami i duża
pluszowa kostka do gry oraz mazak. Ochotnicy rzucają kostką,
prowadzący czyta pytanie, a uczestnik zapisuje odpowiedź.
Jeśli nie wie, to szansę mają inni.
5. Dopasowanki:
Wychowawczyni, wykorzystując prezentację multimedialną
albo obrazki z danymi postaciami z bajki, pokazuje je
uczestnikom. Jeśli ktoś z nich zna postać, podnosi rękę
i wychowawczyni wyznacza go do odpowiedzi. Jeśli dana
osoba nie zgadnie, szansę mają inni.
6. Kto to powiedział?:
Tym razem wychowankowie mają odgadnąć, z jakiej bajki
pochodzi cytat. Wychowawczyni czyta dany fragment.
Odpowiedzi napisane są na małych, pociętych karteczkach,
a zadaniem wychowanków jest dopasowanie odpowiedzi.
Gdy dopasują odpowiedź, wychowawczyni prosi o odczytanie.
7. Podchody:
W jednym miejscu na wychowanków czeka prowadzący
z kopertą, w której jest pierwsza zagadka. Ma ona
wychowanków doprowadzić
do miejsca
zaznaczonego
Kubusiem Puchatkiem, czyli do wafelków z miodemdodatkowo może być podana wskazówka (np. tyle a tyle
kroków). Tam uczestnicy częstują się miodem i dostają kolejną
zagadkę, która doprowadzi ich do kropelek soku z gumi jagód.
Również się częstują i otrzymują ostatnia zagadkę, która
zaprowadzi ich do chatki Baby Jagi i smacznych
herbatniczków.
8. Worek niespodzianek:
Wychowankowie podchodzą do kolejnej dekoracji, gdzie czeka
na nich worek z niespodziankami. Tutaj ochotnicy kolejno
wkładają do niego rękę i próbują odgadnąć, co za rzecz
trzymają w ręce i przypisać ją do danej bajki.
9. Zatrute jabłko- zabawa z muzyką:
Wychowankowie stoją lub siedzą w kole. W ręce trzymają
jabłko, które jest zatrute, więc należy je szybko podać drugiej
osobie w rytm muzyki. Kto nie zdąży, a muzyka się zatrzymaodpada. Dla utrudnienia można dodać drugie jabłko.
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ZAKOŃCZENIE
1.

2.

Pożegnanie i podziękowanie za udział:
Można z wychowankami pożegnać się w taki sami sposób,
w jaki się witaliśmy.
Ewaluacja
Jeśli wychowankom się podobało to prosimy, aby stanęli przy
dekoracji Kubusia Puchatka, a jeśli nie, to przy Babie Jadze.
ANEKS

1. Załącznik nr 1 - plakat informujący, jaki jest dziś dzień,
2. Załącznik nr 2:
Królewna Śnieżka, Shrek, Pszczółka Maja, Gucio, Olaf, Sween,
Elza, Kopciuszek, Smerfetka, Brzydkie Kaczątko, Diego, Bestia,
Mała Syrenka, Nemo, Remy, Ciamajda, Kot w Butach, Fiona,
Tabaluga, Kaczor Donald, Różowa Pantera, Garfield,
3. Załącznik nr 3- przykładowe powitania:
Całuski- wszyscy witają się, dając sobie całuska w powietrzu
i posyłając go dłonią,
Serdeczny uśmiech- wszyscy stoją w kole albo w jednej linii
i po kolei każdy dotyka ramienia sąsiada i delikatnie się
uśmiecha do niego na powitanie. Oczywiście bez użycia słów.
Iskierka przyjaźni- uczestnicy stoją w kręgu, trzymając się za
dłonie przy splecionych rękach. Prowadzący mówi „Iskierkę
przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk”
i lekko ściska rękę osoby stojącej po prawej stronie. Osoba ta
przekazuje iskierkę dalej.
Witam wszystkich, którzy….- nauczyciel wypowiada słowa,
witam wszystkich, którzy np. lubią bajkę „Garfield”, lubią pić
herbatkę, mają dziś spódniczki itp. Osoby, które się z tym
identyfikują, mówią dzień dobry i machają do siebie rękoma.
„Lot czarodziejskim dywanem do krainy bajek”- zabawa
powitalna z chustą animacyjną. Nauczyciel rozkłada chustę
animacyjną - czarodziejski dywan i prosi wychowanków,
aby zajęli miejsca, w celu przeniesienia się do krainy baśni,

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (34) II SEMESTR 2015/2016

42

w której czekają zabawy i konkursy. Dzieci zamykają oczy
i wyobrażają sobie, że lecą czarodziejskim dywanem.
Po chwili wychowawca prosi je, aby otwarły oczy i wita
w krainie bajek.
4. Załącznik nr 4- Kalambury:
„Gdzie jest Nemo?”, „Świnka Peppa”, „Reksio”, „Calineczka”, Osioł
ze „Shreka”, Latający Dywan, Zygzak z „Aut”, Kaczor Donald, Śpiąca
Królewna, Gargamel.
5. Załącznik nr 5- Krzyżówka:
1. Kaczka, bohater bajki Walta Disneya, miał 3 siostrzeńców.
2. Wyścigowy samochód z bajki „Auta”.
3. Leniwiec z Epoki Lodowcowej.
4. Jak miał na imię zielony potwór, który uratował Fionę?
5. Zapominalski zwierz z trąbą?
6. Żółta gąbka.
7. ….i Bestia.
8. W tej bajce ktoś chciał zjeść 2 dzieci.
9. Było brzydkie i nieakceptowane.
10. Smerf Dziewczynka
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6. Załącznik nr 6 – Kto to powiedział?














Był cichy dzień zimowy i śnieg sypał z nieba, gdy dobra królowa
siedziała przy oknie i haftowała „Królewna Śnieżka i 7
krasnoludków”
Ale Ty masz oczyska „Epoka Lodowcowa”,
K: Julian, rusz się!
J: Oj, ruszam się ja! Dyskotekowe światełka!
K: Julian!
J: Czego?!
K: Julian, ja... nie chcę cię niepokoić, ale jesteś niewidzialny!
J: Nieodziany, ale nie do końca. Posiadam królewską koronę!
K: Nie, nie, nie! Przezroczysty!
J: Ale że co?
K: Ty!
J: Ja zawsze jestem czysty i przezorny. A ty mi zazdrościsz! Moich
zdolności mimicznych.
K: Dobra, przejrzyj się.
J: W porządku, mogę... Ahhh! Jestem wampirem!
K: Nie! Słyszę gematron! Zbliża się do centrum! Spokojnie, wrócę i coś
wymyślę!
J: Ale heca... Nie ma mnie. „Pingwiny z Madagaskaru”
Była sobie pewnego razu kobieta, która bardzo, bardzo pragnęła mieć
malutkie dziecko, ale nie wiedziała skąd je wziąć. Poszła więc do starej
czarownicy. „Calineczka”
Masz rację, ojciec, co ja się oszukuję? Jestem, jaki jestem, a jestem
szczurem. „Ratatuj”
Mlecyk!!! To chyba ostatni w tym sezonie „Epoka Lodowcowa”
Ale będzie ubaw, męskie rozmowy, takie o życiu i śmierci. A rano…
zrobię jajecznicę. „Shrek”
Kiedy ja mam zły dzień, wszyscy mają zły dzień. „Garfield”
Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi
wielką trudność. „Kubuś Puchatek”
Jesteś na zawsze odpowiedzialny za to co oswoiłeś. „Mały Książę”
Wreszcie z jaja wygramoliło się ostatnie pisklę. Było dziwne duże
i szare. „Brzydkie Kaczątko”
Była sobie raz mała śliczna dziewczynka! Każdy, kto na nią spojrzał,
pokochać ją musiał zaraz. Była ulubienicą babuni swej, która rada
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by jej była dać wszystko, co tylko jest na świecie. „Czerwony
Kapturek”
Zainwestuj w tik- taki, bo Ci jedzie. „Shrek”
Russell: Czuwaj i witaj. Mam na imię Russell. Należę do Synów
Dzikiej Przyrody (…). Czy nie jest potrzebna panu/pani silna,
pomocna dłoń?
Carl: Nie.
Russell: A czy chce pan przejść przez ulicę?
Carl: Nie.
Russell: A czy chce pan przejść przez ganek?
Carl: Nie.
Russell: A no to może…chociaż przez próg?
Carl: Nie.
Russell: No przez coś przeprowadzić pana muszę!
Carl: Nie, nie chcę. Nie trzeba.
„Odlot”
Taaaaak? A co? „Kraina Lodu”
Jutro raniutko wyprowadzimy ich do lasu, rozpalimy im ogień, damy
każdemu po kawałku chleba, a sami pójdziemy do roboty. Dzieci
zostaną w lesie i nie znajdą drogi do domu.
„Jaś i Małgosia”
Powiedziałeś świnia? Dla Ciebie Pan Świnia!. „ Król Lew”
Olaf! Topniejesz! „Kraina Lodu”
Podczas, gdy same mieszkały w pięknych pokojach, jadły smaczne
potrawy przy wspaniale nakrytym stole, nosiły stroje bogate i sukniesierota dostawała najlichsze kąski, chodziła w starych, zniszczonych
łaszkach, spała w kuchni. „Kopciuszek”
Nie jestem szalony, jedynie wyjątkowy! Chociaż….może jednak jestem
szalony? Zaczekaj, muszę to omówić z moim jednorożcem.
„Minionki rozrabiają”
Od tego dnia Kajowi nic się nie podobało - gdy Gerda proponowała
mu wspólne oglądanie książek, śmiał się, że jest dziecinna. „Królowa
Śniegu”
Skąd się ono tu wzięło, do smerfa?! „Smerfy”
Wasza Miłościwość! „Gumisie”
Moim skromnym zdaniem kolor lukru nie gra z moją smerfną cerą.
Czekam na coś bardziej różowego. „Smerfy”
Nie wiem jak Ty, ale ja bym szmalcu ze skwarkami pojadł. „Kraina
Lodu”
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7. Załącznik nr 7- Zagadki:





Kubuś Puchatek bardzo go lubi, bo jest smaczny i zdrowy, a to mu się
chlubi. Jeśli też masz na niego chrapkę, szukaj najzdrowszego miejsca
w świetlicy, gdzie opatrzyć mogą Ci łapkę.
Co daje taką moc Gumisiom, że jednym skokiem z daleka trafią
w dziurkę mysią? Abrakadabra to czary i magia, a sekretem jest przepis
na…Gdzie, wiec z przepisu można cudo takie stworzyć? Idź
w kierunku, gdzie zapachy pyszne Panie lubią tworzyć…Któraś
nieuważna, co nieco wylała, więc szukaj tych śladów, one doprowadzą
Cię do celu jak strzała.
Biedne dzieci nie miały gdzie się podziać, wiec ona zaprosiła je
i kazała im poczęstować się. Pyszności tyle tam było, ale w końcu
słodkiej chatki troszeczkę ubyło! Słodkie jest pyszne, lecz pamiętaj
łakomczuszku, że od tych pyszności boli bardzo w brzuszku. Jak więc
najlepiej stracić niepotrzebne tłuszcze? Może tam, gdzie woda wciąż
wesoło pluszcze albo gdzie wyginać każą się w sportowej bluzce?
8. Załącznik nr 11– Worek z rzeczami:











Jajko/piórko- „Brzydkie Kaczątko”
Marchewka- „Kubuś Puchatek”
Lusterko- „Królewna Śnieżka”
Pantofelek- „Kopciuszek”
Paczka zapałek- „Dziewczynka z zapałkami”
Herbatniki- „Jaś i Małgosia”
Orzech- „Epoka Lodowcowa”
Jabłko – „Królewna Śnieżka”
Igła- „Śpiąca Królewna”
Koszyk- „Czerwony Kapturek”

mgr Izabela Kowalska
wychowawca świetlicy w SP 4 im. G. Morcinka w Radlinie
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Anna Włochyńska, Beata Tomanek, Ewa Krzystała,
Gabriela Komarek
„Mali ludkowie - co se pomaszkiecimy?-czyli jak przedszkolaki mszańskie zdrowo jeść się
uczyły…”
Program własny – realizowany w Gminnym Przedszkolu w Mszanie
– odkrywanie indywidualnych zainteresowań, talentów, propagowanie
zdrowego stylu żywienia, poznawanie kuchni śląskiej.
Cel działania :
Podstawowym założeniem projektu jest promowanie tradycji
kulinarnych Górnego Śląska oraz propagowanie zdrowego odżywiania
wśród dzieci. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania tradycyjnej
kuchni śląskiej z jednoczesnym modyfikowaniem jej na rzecz zdrowego
odżywiania. Zajęcia kulinarne są dla dziecka doskonałą formą zapoznania
się z tradycjami regionu oraz kształtowania umiejętności praktycznego
przygotowywania prostych, a jednocześnie pełnowartościowych potraw.
Poprzez aktywne działanie dzieci mogą przekonać się, iż gotowanie jest
łatwe i przyjemne.
Cele ogólne:










Upowszechnianie polskiej kultury i tradycji Górnego Śląska,
Zaangażowanie rodziców w przedsięwzięcia przedszkola poprzez
wspólny udział w kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych,
Zwiększenie świadomości rodziców i wychowanków na temat
prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci,
Doskonalenie umiejętności przygotowywania prostych posiłków,
Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia,
Wprowadzenie zasad savoir-vivre’u - nakrywania, podawania do stołu,
układania sztućców, składania serwetek, dekorowania stołu,
Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu,
dotyku,
Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa w kuchni,
Kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
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Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków,
Wykorzystanie
umiejętności
matematycznych
w
procesie
przygotowywania potraw - odmierzanie płynów różnymi miarkami
(używanie określeń litr, pół litra), ważenie produktów (używanie pojęć
kilogram, pół kilograma )

Zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi,

Rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych
oraz sprawności manualnej.
Opis działań
Program „Mali ludkowie - co se pomaszkiecimy?- czyli jak
przedszkolaki mszańskie zdrowo jeść się uczyły…” miał swoje początki
podczas realizacji w naszym przedszkolu programu unijnego ,, Wesołe
przedszkole--uruchomienie nowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych” ''. Program był realizowany we wszystkich
grupach wiekowych , według wyznaczonego planu.
W latach 2012/ 2013 i 2013/ 2014. w ramach programu realizowano
zajęcia dodatkowe ,, Małego kucharza '' . Do przedszkola zostały zakupione
wspaniałe sprzęty kuchenne i całe wyposażenie służące do pracy w kuchni
dla dzieci, co stanowiło bazę do uruchomienia tego typu zajęć, m.in. garnki,
miski, formy do ciast, obieraczki do warzyw, naczynie żaroodporne, ubijaki
do piany, mątewka kuchenna, robot kuchenny, deski-stolnice, łopatki,
foremki do lodu, wałki, patera, ścierki, dzbanek z miarą, pudełka na
żywność, tarka, łyżka do bigosu, waga kuchenna, kuchenka elektryczna
dwupalnikowa, toster, frytkownica, itp.
W ramach realizacji ,, Małego kucharza '' w poprzednich latach gościliśmy
w naszej placówce pana Remigiusza Rączkę, mistrza kuchni śląskiej,
z którym dzieci spotkały się 2 razy :



za pierwszym razem wyrabiały ciasto i piekły pączki serowe
za drugim nauczyły się wyrabiania ciasta na kluski śląskie
z dodatkiem tartych warzyw i ziół.

W roku szkolnym 2014/2015, po skończeniu programu unijnego,
postanowiliśmy kontynuować lubiane przez dzieci i rodziców zajęcia
„Małego kucharza”, mając do tego przede wszystkim świetne wyposażenie
i sprzęty. Postanowiliśmy jednak pójść nieco dalej i nawiązać w swoich
działaniach do tradycji regionu Górnego Śląska.
W taki sposób powstał program „Mali ludkowie - co se
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pomaszkiecimy?- czyli jak przedszkolaki mszańskie zdrowo jeść się
uczyły…”
Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci
i rodziców poszerzyliśmy ofertę edukacyjną przedszkola o dodatkowe
działania:

Program zajęć kulinarnych „Małego kucharza” został wzbogacony
o przygotowywanie przez dzieci potraw typowo śląskich, np. karminadli,
potraw świątecznych Górnego Śląska – na Boże Narodzenie, Wielkanoc itp.

Dalsza współpraca ze znanym kucharzem, Remigiuszem Rączką,
który od tego roku szkolnego jest ojcem naszej wychowanki i chętnie
włączył się w realizację programu. Razem z dziećmi piekł racuszki
ze świeżymi owocami. Dodatkową atrakcją tego spotkania było to,
że oprócz gotowania znany kucharz udzielał instrukcji wykonania potrawy
w gwarze śląskiej, co spotkało się z wielkim entuzjazmem wśród dzieci.

Nawiązaliśmy współpracę z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
w Mszanie, które wraz z dziećmi wyrabiały, wycinały i dekorowały
tradycyjne ciasteczka na Święta Bożego Narodzenia według ludowych
przepisów babć i prababć („starek”). Ciasteczkami zostali poczęstowani
artyści z ludowego zespołu ,,Mszanianka'' zaproszeni do naszego
przedszkola na wspólne kolędowanie.

W realizację programu chętnie włączyli się nauczyciele, którzy
na swoich zajęciach w ciągu całego roku szkolnego, starali się w praktyczny
sposób promować zdrowe odżywianie, np. przygotowywanie surówek,
kanapek, soków, koktajli, koreczków owocowych, szaszłyków, babek
i ciast. Dodatkowo (w październiku 2014r.) w ramach akcji „Zdrowy
tydzień” nauczyciele przeprowadzali zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania.

Do realizacji programu włączyły się także panie z kuchni
przedszkolnej, które zaangażowały się w przygotowywanie posiłków
w związku z akcją „Zdrowy tydzień”, we wszystkich grupach
przedszkolnych przygotowując pyszne kanapki, sałatki, zupy jarzynowe,
itp.

Przez cały rok szkolny pani intendent starała się dodać
do codziennych, pełnowartościowych posiłków świeże owoce, warzywa,
soki i koktajle owocowe. Włączyliśmy w nasze działania pomysł
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na komponowanie przez dzieci własnych kanapek podczas śniadania,
co spotkało się z żywym zainteresowaniem naszych wychowanków. Dzięki
takim działaniom zauważono, że dzieci coraz częściej i chętniej sięgają
po owoce i warzywa.

W jadłospisach znajdowały się również tradycyjne śląskie potrawy,
np. modro kapusta, śliszki, rolada, ciap-kapusta, z którymi wcześniej dzieci
nie miały możliwości zapoznania się w domu rodzinnym.


Zorganizowano konkurs dla rodziców na „Najlepszy jadłospis”

Efekty działania :













Dzieci poznały tradycje kulinarne Górnego Śląska,
Poznały prawidłowe nawyki żywieniowe.
Nauczyły się przygotowywania prostych posiłków
Poznały zasady zdrowego odżywiana - piramida żywienia
Poznały zasady savoir-vivre’u, np. sposób nakrywania, podawania
do stołu i jedzenia, układania sztućców, składania serwetek,
dekorowania stołu,
Przestrzegały zasad bezpieczeństwa w kuchni,
Nauczyły się współpracy w grupie ,
Czerpały radość ze wspólnego przygotowywania posiłków,
Potrafiły odmierzyć odpowiednią ilość potrzebnych produktów
do przygotowania potraw,
Zapoznały się z obsługą niektórych sprzętów kuchennych AGD
i przyborów kuchennych,
Nauczyły się samodzielności,
Rozwinęły sprawność manualną.

Zajęcia kulinarne były okazją do przeżywania radości, wywołując
uśmiech, poprawiając samopoczucie, a tym samym poprawiając relacje
w grupie. Zajęcia te przybliżały dzieciom aspekty życia codziennego
i uczyły dzielenia się z innymi , zadowolenia z samodzielnie wykonanego
zadania. Zajęcia kulinarne pozwalały również rozwijać poczucie wspólnoty
z grupą, z regionem, z kulturą i tradycją śląską.
Rady i przestrogi :
1.

Przed spotkaniami należy zadbać o produkty i odpowiedni sprzęt
oraz odpowiednie przygotowanie stanowisk do pracy tak, by dzieci
mogły bezpiecznie pracować, nie przeszkadzając sobie wzajemnie.
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Działania muszą być dokładnie zaplanowane.
Warto małych kucharzy ubrać w fartuszki ochronne.
Przed każdym zajęciem trzeba rozmawiać z dziećmi na temat
bezpieczeństwa, właściwego zachowania się, by nie zakłócać
pracy innych i niczego nie zniszczyć.
Zawsze dbać o higienę podczas zajęć.
Zapraszać do współpracy ciekawych ludzi
Zachęcić rodziców do szerszej współpracy, np. przy zakupie
podstawowych produktów spożywczych.

Sposoby upowszechniania :
1.

zdjęcia i artykuły na stronie internetowej przedszkola:

http://www.przedszkole-mszana.pl/wydarzenia/rok-szkolny-2014-2015/869gotowanie-z-remigiuszem
http://www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2014-2015/886ma%C5%82y-kucharz.html
http://www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2014-2015/782pieczenie-ciasteczek-dla-babci-i-dziadka.html
http://www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2014-2015/736kol%C4%99dowanie-z-zespo%C5%82em-mszanianka.html
http://www.przedszkole-mszana.pl/wydarzenia/rok-szkolny-2014-2015/742przedszkolne-kol%C4%99dowanie.html
http://www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2014-2015/724pieczenie-ciasteczek.html
http://www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2014-2015/867gotowanie-z-p-remigiuszem-r%C4%85czk%C4%85.html
www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2013-2014/547gotowanie-z-remigiuszem
http://www.przedszkole-mszana.pl/galeria/rok-szkolny-2012-2013/200spotkanie-z-p-remigiuszem
2.

Zdjęcia i artykuły na stronie internetowej Urzędu Gminy:

http://mszana.ug.gov.pl/aktualnosci/2120-remigiusz-rczka-gotowa-zprzedszkolakami
http://www.mszana.ug.gov.pl/mszana/aktualnosci/2120-remigiusz-rczkagotowa-z-przedszkolakami
http://www.mszana.ug.gov.pl/mszana/aktualnosci/1531-przedszkolakipieky-pczki-z-remigiuszem-rczk
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https://www.facebook.com/pages/GminaMszana/879633508759615?fref=ts
3.
Publikacja w miesięczniku gminnym „Nasze wieści gminne”:
4.
Zdjęcia i artykuły na stronie internetowej miasta Wodzisław Śl.:
http://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/artykul/przedszkole-w-mszanieodwiedzil-remigiusz-raczka-i-piekl-z,3394042,artgal,t,id,tm.html
http://www.naszwodzislaw.com/site/art/17-styl-zycia/27-gotowanie/5015remigiusz-raczka-w-przedszkolu-w-mszanie.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,przedszkolaki-z-mszany-pieklyracuchy-z-remigiuszem-raczka,wia5-3277-10634.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,mistrz-slaskiej-kuchni-odwiedzilprzedszkole-w-mszanie,wia5-3277-6282.html
https://www.facebook.com/tuwodzislaw/posts/919268194783084
5.

Zdjęcia i artykuły na stronie internetowej miasta Jastrzębie Zdrój:

http://jasnet.pl/?m=wydarzenia&id=32572
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Fot. To nie plastelinowe ciasteczka, tylko prawdziwe pyszności.

Fot. Remigiusz Rączka wprowadza przedszkolaki w tajniki cukiernictwa.
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Fot. Nie tylko dzieci miały podczas zajęć mnóstwo zabawy.

Fot. Prawdziwa armia „Małych Kucharzy”.

Anna Włochyńska, Beata Tomanek, Ewa Krzystała, Gabriela Komarek
Gminne Przedszkole w Mszanie
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Justyna Magnor
The sugary truth - Cukier? Nie, dziękuję.
Scenariusz lekcji języka angielskiego.
TEMAT LEKCJI: The sugary truth - cukier? Nie, dziękuję
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2x 50min
KLASA: uczniowie w wieku 14 lat
PODSTAWA PROGRAMOWA III.1
1.6 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
w temacie żywienie.
3.1 Uczeń określa główną myśl tekstu.
4.2 Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego.
4.5 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.
6.5 Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego.
6.6 Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie.
8.1 Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach
wizualnych.
10. Uczeń współdziała w grupie.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń
 Uświadamia sobie znaczenie znajomości języka angielskiego,
 Poszerza słownictwo w zakresie żywienia,
 Tworzy dialog w restauracji,
 Uświadamia sobie, że jedzenie słodyczy prowadzi do otyłości oraz
wywołuje wiele chorób,
 Świadomie podejmuje decyzję o zmianie nawyków żywieniowych.
FORMY PRACY:
 praca indywidualna
 praca w grupach
 praca z całą klasą
 pogadanka
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POMOCE DYDAKTYCZNE:









filmik o zajączku, który zjadł za dużo słodyczy, nakręcony przez
uczniów,
prezentacja w programie Power Point (dostępna na stronie eTwinning),
opakowania po słodyczach, napojach, itp.
torebka z cukrem i łyżeczka (do odmierzenia cukru),
kubki przeźroczyste,
pytania sondażowe,
duże arkusze papieru do zapisania menu,
lizaki z karteczkami: TRUE / FALSE.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
ETAP LEKCJI
CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNE

CZYNNOŚCI
NAUCZYCIELA
powitanie uczniów,
sprawdzenie obecności,
podanie tematu i głównego
celu lekcji

CZYNNOŚCI
UCZNIA
zapisanie tematu w
zeszytach
przedmiotowych
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FAZA WŁAŚCIWA
– realizacja tematu
lekcji



obejrzenie filmiku,
który jest punktem
wyjścia do tematu
lekcji
 nauczyciel zadaje
uczniom pytania nt. ich
nawyków
żywieniowych:
-What is your favourite
food? Why?
- Is your diet healthy?
- Do you think you eat too
many sweet things? Etc.
 rozdanie uczniom
ankiet z pytaniami do
kolegów”
- How often do you eat
sweets?
- What is your favourite
drink?
- Do you prefer sweets to
fruits?
- Are you addicted to sugar?
- What is your favourite
dessert?
 nauczyciel nominuje
jednego ucznia do
odczytania zdań, celem
których jest
sprawdzenie czy są
uzależnieni od słodyczy
 nauczyciel zadaje
uczniom pytania na
temat korzyści oraz
szkodliwości
spożywania cukrów
 nauka rymowanki nt.
cukrów z
demonstrowaniem
 praca w grupach:
uczniowie otrzymują



uczniowie
oglądają
filmik,



uczniowie
odpowiadają
na pytania,



uczniowie
prowadzą
sondaż,



uczeń
odczytuje
zdania,
uczniowie
odpowiadają
na pytania,







uczniowie
powtarzają
słowa
rymowanki
uczniowie
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puste opakowania po
różnych produktach
spożywczych. Ich
zadaniem jest
odczytanie z etykiety,
ile cukru jest w danym
produkcie, bazując na
przeliczniku, że 1
łyżeczka = 3g cukru.
Następnie odmierzają
daną ilość cukru i
przesypują do kubka
nauczyciel prosi
uczniów o odczytanie
wyników
pogadanka nt. Czym
zastąpić cukry w
diecie?
praca w grupach:
nauczyciel rozdaje
uczniom duże arkusze
papieru i flamastry,
zadaniem uczniów jest
ułożenie menu
restauracji ze zdrową
żywnością:
WELCOME TO MY
RESTAURANT WHICH
IS HEALTHY AND
YUMMY.
Nauczyciel podaje
uczniom pomocnicze
wyrażenia do
przeprowadzenia
dialogu:
Are you ready to
order? Can I have,
please?, What would
you like to drink?, etc.

odmierzają
ilości cukru w
przeliczeniu,
ze 1 łyżeczka
= 3g cukru
zgodnie z
danymi
odczytanymi z
etykiet,



uczniowie
prezentują ile
cukru jest w
danym
produkcie,



uczniowie,
układają menu
restauracji,
a następnie
tworzą dialog:
kelner-klient,
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PODSUMOWANIE
I EWALUACJA









nauczyciel
podsumowuje lekcję na
temat cukrów
nominuje uczniów, aby
głośno odczytali zdania
z prezentacji, reszta
klasy podnosi lizaki z
napisem
TRUE / FALSE
zgodnie z tym, czego
dowiedzieli się podczas
lekcji
nauczyciel prosi
uczniów o informację
zwrotną na temat
przeprowadzonych
zajęć
zakończenie lekcji
podziękowanie
uczniom i gościom



uczniowie
odczytują
zdania,



uczniowie
wypełniają
kartę ewaluacji
lekcji

HANDOUTS
Are you addicted to sugar?
1. Imagine walking past sweets, candies, cookies in a shop. Is it possible
for you not to buy anything?
2. Do you have routines around sugar consumption – for example, always
having pudding or needing a piece of chocolate to relax in front of the
television?
3. Are there times when you feel as if you cannot do without something
sweet?
4. If you are forced to go without sugar for 24 hours, do you have headaches
and mood swings?
If you answered 'yes’ to one of the questions above, you could be addicted.
2. "Sweets are fun,
Sweets are yum!
But too much sugar
is bad for your tum!"
3. TRUE or FALSE? exercise
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a. It is impossible not to have sugar cravings.
TRUE? FALSE?
b. You can learn how much sugar is in a food by reading the nutrition
labels.
TRUE? FALSE?
c. Your body can become addicted to sugar just like to cigarettes.
TRUE? FALSE?
d. Apples, bananas, oranges have sugar in them.
TRUE? FALSE?
e. Eating sugar causes children to have problems concentrating, moody.
behaviour and low energy.
TRUE? FALSE?
f. There is hidden sugar in certain foods that don’t even taste sweet
for example in bread, cornflakes.
TRUE? FALSE?
Lekcja była przeprowadzona w ramach zagranicznej mobilności
nauczycieli. Tytuł projektu to „Dobrze poinformowani i obyci z nowoczesną
technologią. Uczenie się poprzez wymianę doświadczeń i zderzenie różnych
punktów widzenia.” Prezentacja dotycząca lekcji dostępna jest na profilu
na stronie eTwinning.
https://drive.google.com/open?id=0B0ss5vUiUBA3TmdmRGM1dmZNdW
tGeDhQZHNFOFRZVmRoWW04
(tylko dla posiadaczy konta Google)

mgr Justyna Magnor
nauczyciel j. angielskiego
w Gimnazjum im. prof. M. Gruchmanowej w Marklowicach
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Zuzanna Krótki
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Scenariusz konkursu.
Język jest zwierciadłem, w którym odbijają się dzieje mówiącego
nim narodu. Ten fakt od dawna wykorzystują uczeni, którzy poprzez
badanie naszych wypowiedzi, starają się wskazać drogi rozwoju
polszczyzny. Zadanie to nie jest łatwe, gdyż gwałtowny rozwój cywilizacji
i niekontrolowany napływ informacji właściwy dla współczesnej epoki
sprawiają, iż „zalewani” jesteśmy wiadomościami, które nieraz pełne są
błędów językowych.

Historia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
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Aby uchronić język, który bez wątpienia stanowi największe dobro
każdego narodu, 17 listopada 1999 roku, podczas 30. Sesji Konferencji
Generalnej
UNESCO
ogłoszono
konieczność
zorganizowania
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem tego przedsięwzięcia
stało się podkreślenie bogactwa różnorodności języków świata, promocja
wielojęzyczności, a także zwrócenie uwagi na języki zagrożone i ginące
(do których zalicza się 43% wszystkich aktualnie używanych języków).
Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrano 21 lutego.
Dzień ten upamiętnia wydarzenia z 1952 roku, kiedy to w miejscowości
Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie
zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka
ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch języków
urzędowych ówczesnego państwa Pakistan.

KLASA: IV-VI szkoły podstawowej







CELE:
podkreślenie roli i wartości języka ojczystego,
zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się językiem polskim,
włącznie się w międzynarodową akcję propagującą poprawność
językową,
zainteresowanie uczniów podejmowaną tematyką,
promowanie kultury języka,
wyrabianie w uczniach świadomości językowej i umiejętności
sprawnego posługiwania się językiem jako narzędziem
komunikacji.
TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

I 3. 5)

Uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków
komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa
ciała).
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Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:
a. wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w
tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,
b. różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych
i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich,
dźwięcznych i bezdźwięcznych,
c. zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami
i czasownikami,
d. sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
kapelusz,
koperty z pytaniami,
zadania dla grup,
czerwone długopisy,
dyplomy,
nagrody dla uczestników oraz dla publiczności.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:
Uczniowie już w na początku stycznia, na lekcjach języka
polskiego zapoznani zostali z historią Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego, sami też wybrali (z każdej klasy) trzech reprezentantów, którzy
najlepiej radzą sobie z meandrami polskiej mowy.
1. Nauczyciel w kilku zdaniach przybliża zgromadzonym uczniom
historię Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego:
(jak we wstępie do artykułu).
2. Prowadzący uroczystość przedstawia uczestników konkursu.
Widownia wita ich brawami.
3. Zadanie pierwsze: Nauczyciel objaśnia pierwszą konkurencję,
polegającą
na
wskazaniu
właściwej
(pod
względem
ortograficznym) formy zapisu. Na scenę wychodzą trzy osoby;
każda trzyma kartkę, na której pojawia się to samo słowo, jednak
tylko jeden wariant zapisu jest poprawny. Uczestnicy zaznaczają
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na swojej kartce literę a), b), lub c), pojawiającą się
przed właściwą, ich zdaniem, formą. Następnie prezentujący
pokazują uczestnikom inne kartki z ortografami. Za każdą
poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt.
Jak należy zapisać wyraz niekorzystny?
a) niekorzystny
b) nie korzystny

c) niekożystny

Jak należy zapisać wyraz sczerniały?
a) zczerniały
b) z czerniały

c) sczerniały

Jak należy zapisać wyraz stchórzyć?
a) stchórzyć
b) z tchórzyć

c) ztchórzyć

4. Zadanie drugie polega na wskazaniu poprawnej pod względem
fleksyjnym formy M. lp.
Zespoły klasowe losują z kapelusza po 2 karteczki. Za właściwą
odpowiedź uzyskują 1 punkt.

Prawidłową formą wyraz w M. pl. jest
Zatrzask
czy
zatrzaska?
Prawidłową formą wyrazu w M. pl. jest
Pomarańcz
czy
pomarańcza?
Prawidłową formą wyrazu w M. pl. jest
Podkoszulek
czy
podkoszulka?
Prawidłową formą wyraz w M. pl. jest
Żołędź
czy
żołądź?
Prawidłową formą wyrazu w M. pl. jest
Łabędź
czy
łabędź?
Prawidłową formą wyrazu w M. pl. jest
Mól
czy
mol?
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Prawidłową formą wyrazu w M. pl. jest
swetr czy sweter?
5. Zadanie trzecie ma na celu wyeliminowanie błędów
frazeologicznych. Liderzy z każdej grupy losują kopertę, w której
znajduje się pełen usterek frazeologicznych tekst. Dzieci muszą
poprawić go tak, aby formy poszczególnych związków były
właściwe:
a. Na święta koledzy zafundowali mi jakąś dziwną rzeźbę do
salonu. Niestety, pasowała jak wół do bryczki.
b. Na lekcji polskiego klasa przerabiała fragmenty Pana Tadeusza
Nagle Tomek zawołał:
- Kiedy pójdziemy do kina
- O, słyszeliście. Ten Tomek wyrwał się jak jakiś Gaweł
z konopi - podsumowała nauczycielka.
c. Jurek ma patyczaka w kieszeni, więc nie proś go o pieniądze.
d. Nie można sprowadzać wszystkich tych spraw do wspólnego
licznika.
e. Matka musiała zawsze świecić zębami za syna.
f. To prawdziwy niedźwiedź w owczej skórze. Na zewnątrz
czarujący i sympatyczny, a pod tą maską kryją wyrachowanie
i bezwzględność.
Za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy otrzymują jeden punkt.
6. Kolejna konkurencja polega na pokazaniu wylosowanego związku
frazeologicznego za pomocą pantomimy. Każda grupa wskazuje
jednego przedstawiciela, który bez użycia słów musi pokazać
wybrany frazeologizm tak, aby jego grupa odgadła:
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Ugryźć się w język.
Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą.
Chodzić spać z kurami.
Zadzierać nosa.
Rządzić się jak szara gęś.

Za poprawną odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt.
7. W następnej konkurencji uczestnicy konkursu udowadniają,
że fleksja języka polskiego nie jest im obca. Losują więc
zaczerpnięte z forów internetowych wypowiedzi rówieśników.
Muszą je odczytać, a następnie poprawić. Za poprawnie wykonane
zadanie przyznaje się 1 punkt.
a. Bogaty w niezbędne białko, kwasy tłuszczowe i wapń
przysmak zapewni Twojemu kotowi prawidłowy i zdrowy
rozwój.
b. Znajomość fałszywych przyjacieli pozwala na bardziej
poprawne posługiwanie się językiem angielskim.
c. Jeśli Tobie wychodzi to gorzej – wykorzystaj
zamieszczone poniżej sposoby, dzięki którym znacznie
poprawisz sytuację w jakiej się znajdujesz i sprawisz,
że ludzie będą Cię lubieli.
d. Z zazdrością patrzyłem na parę młodą. Ja takiego ślubu
wziąść nie mogę.
e. Powiedziałem chłopakom po meczu parę słów, zobaczymy
jakie to skutki przyniesie – kontynuował – Poszłem też
do szatni zobaczyć, co się będzie działo.
8. Równie trudne wydaje się kolejne zadanie. Na scenę wychodzą
uczniowie, którzy odgrywają scenkę dramową. Uczestnicy
konkursu muszą na kartce wypisać jak najwięcej popełnionych
błędów językowych.
SCENKA DRAMOWA:
(W kolejce)
KOBIETA 1.: Panie! Cóż pan tu za ewolucje wykonywujesz.
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MĘŻCZYZNA: To ta pani mie popchła.
KOBIETA 2.: Ja se wypraszam!
KOBIETA 3.: Te ludzie nie mogą być ciszej. Kasjerce nie możem
przeszkadzać.
KOBIETA 1.: Niech pani nie maca tego ręcami. To trzeba wziąść
przez worek.
KOBIETA 2.: Pogadaj se babo, nie widzisz co tu pisze? „Proszę się
częstować.
MĘŻCZYZNA: Pani nie rozumi, co tu pisze.
KOBIETA 3.: Ludzie, uspokujta się. Rozskupiacie kasjerkę.
Punktacja:
Grupa, która wskaże 14 błędów – 3 pkt.
Grupa, która wskaże powyżej 12 błędów - 2 pkt.
Grupa, która wskaże powyżej 8 błędów - 1 pkt.
9. Na koniec uczestnicy konkursu wcielają się w rolę nauczycieli.
Wszystkie zespoły otrzymują czerwone długopisy oraz kartki
z fragmentami wypracowań, w których wystąpiły błędy językowe.
Uczestnicy wspólnie poprawiają poszczególne usterki stylistyczne
i składniowe.
1.
2.
3.
4.
5.

Uczynił nieruchomy skręt nartami.
Ptaki należy chronić, bo pomagają ludziom zjadać owady.
Jednym z czterech ewangelików był Święty Mateusz.
Ponieważ rozmawiałem, pani mnie przesiadła.
Kasia ma małą myszkę z rudą plamką, która śmiesznie drapie się
za uchem.
Punktacja:
5 pkt. – wszystkie poprawione zdania
4 pkt. - 4 poprawione zdania
3 pkt. – 3 poprawione zdania
2 pkt. – 2 poprawione zdania
1 pkt. – 1 poprawione zdanie

10. Uczestnicy konkursu zmagają się z błędami, które wkradły się
do zeszytów ich rówieśników, natomiast nauczyciel kieruje
do publiczności następujące pytania:
Bezwzględnie kogoś wykorzystać to wycisnąć kogoś jak:
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a) kwaśne jabłko,
b) ścierkę,
c) awokado,
d) cytrynę.
Używa się zwrotu na złamany kark:
a) gdy życzymy komuś zdrowia,
b) gdy życzymy komuś powodzenia,
c) gdy źle komuś życzymy,
d) gdy podkreślamy niechęć do kogoś.
Wskaż znaczenie związku głuchy jak pień:
a) całkowicie głuchy,
b) przebiegły,
c) bierny,
d) głupi.
Słowo budyń w B l. mn. to:
a) budynie
b) budynia,
c) budyniami,
d) budyniach.
Jak uzbrojona jest osoba, która posiada wszelką broń:
a) po pachy,
b) po zęby,
c) powyżej uszu,
d) po dziurki w nosie.
W czym musiał urodzić się ktoś, kto ma szczęście:
a) w czapce,
b) w czepcu,
c) w czepku,
d) w kornecie.
Poprawnie zapisany czasownik „przejąć” w pierwszej osobie
rodzaju męskiego w czasie przeszłym to:
a) przyjęłeś,
b) przyjęłem,
c) przyjąłeś,
d) przyjąłem.
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Co zamienił stryjek na kijek?
a) pończochę,
b) nożyczki,
c) siekierkę,
d) rewolwer.
Przy czym jest osoba pulchna?
a) przy skórze,
b) przy kości,
c) przy tłuszczu,
d) przy kasie.
Czego nie ma bez ognia?
a) ciepła,
b) dymu,
c) popiołu,
d) kiełbaski.

11. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań. Następnie
jury podlicza punkty oraz wręcza nagrody.
12. Na koniec prowadzący zajęcia pyta uczniów, czy (i dlaczego) warto
nauczyć się poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.
Przykładowa wypowiedź nauczyciela: Warto poprawnie
posługiwać się ojczystym językiem! Człowiek, który pragnie zasługiwać na
miano osoby kulturalnej, musi przecież mówić poprawnie. Jego sposób
komunikowania się znacząco wpływa na to, jak oceniany jest przez innych.
Co prawda, popełnianie błędów językowych nie jest karalne, zazwyczaj
uchodzi ono mówiącemu na sucho. Jednak człowiek posługujący się
polszczyzną niepoprawnie naraża się na dezaprobatę oraz społeczne
ośmieszenie. Wszak, jak powiedział kiedyś Zenon Klemensiewicz,
„pomiędzy kulturą języka a kulturą duchową człowieka można postawić
znak równości”.
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Zuzanna Krótki
Szkoła Podstawowa im. ks. Ewalda Kasperczyka
w Turzy Śląskiej

Joanna Mańka
Historia rodziny to historia regionu.
Sprawozdanie z realizacji projektu.

Projekt ten realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Postaw na rodzinę” od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 r w Szkole
Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. Przygotowując i realizując ten
projekt, miałam na celu przede wszystkim to, by nasi uczniowie pogłębiali
rozwijane w szkole już od wielu lat zainteresowanie historią, tradycją
i kulturą ziemi wodzisławskiej oraz regionu Górnego Śląska, jednak by
tym razem nie czynili tego tylko w ramach zajęć szkolnych, ale również w
kręgu własnych rodzin, wspólnot sąsiedzkich i wśród innych mieszkańców
naszej „małej ojczyzny”, pogłębiając tym samym więzi łączące ich z tymi
środowiskami. Realizacja zadań projektowych miała służyć także
integracji uczniów z różnych klas, kształtowaniu lub utrwalaniu
różnorodnych umiejętności (przykładowo nawiązywania kontaktów
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z ludźmi, odpowiedzialnej i koleżeńskiej współpracy w grupie),
czy uświadamianiu dzieciom wartości interesującego spędzania czasu jako
skutecznego antidotum na zagrażające im uzależnienia.
Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.
W realizację głównych działań projektowych zaangażowani zostali przede
wszystkim uczniowie klas III – VI. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się wycieczki zorganizowane w ramach akcji „Ciekawe miejsca
w naszym regionie opowiadają o życiu śląskiej rodziny”. Uczniowie udali
się na ziemię raciborską, gdzie odwiedzili Muzeum w Raciborzu
(po drodze zwiedziliśmy jeszcze średniowieczne cysterskie opactwo
w Rudach Raciborskich): wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Od kołyski
do grobu czyli o obrzędowości rodzinnej na Śląsku” oraz zapoznali się ze
zbiorami muzealnymi. Odbyły się również wycieczki do Muzeum
Śląskiego w Bytomiu, gdzie główną atrakcją było zwiedzanie niezwykle
bogatych ekspozycji, udział w etnograficznej lekcji muzealnej pt. „Życie
rodziny śląskiej w XIX i w I połowie XX wieku” oraz wyprawa
do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, w której
uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała niegdyś i obecnie praca górnika
– przez wiele lat najbardziej popularnego zawodu wśród górnośląskich
rodzin.
Innym, bardzo lubianym przez uczniów działaniem projektowym
były spotkania z gośćmi na temat przeszłości i współczesności śląskiej
rodziny. Do odwiedzenia nas i podzielenia się swą wiedzą na temat
przeszłości naszego regionu i mieszkających tu rodzin udało się zaprosić
jednego z byłych dyrektorów naszej szkoły, proboszcza parafii
w Jedłowniku – dzielnicy Wodzisławia Śl., w której mieści się nasza
szkoła, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w naszej dzielnicy,
emerytowanego pracownika górnictwa (będącego zarazem dziadkiem
jednego z uczestników projektu) oraz pana Marka Szołtyska –
-dziennikarza, historyka i autora poczytnych książek o tematyce śląskiej.
Działania projektowe obejmowały również rodzinne rozmowy
oraz spotkania – wywiady w ramach akcji edukacyjnej „Moja rodzina, mój
dom, mój region w przeszłości i obecnie”, połączone z wycieczkami
po terenie Jedłownika. W ramach tej akcji grupy uczestników projektu
odwiedzały domy wybranych uczniów, by spotkać się ze starszymi
członkami ich rodzin (babciami, dziadkami, a także rodzicami). Spotkania
te połączone były z przeprowadzaniem wywiadów na temat historii
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i współczesności najbliższej okolicy – losów rodzin, budynków, otoczenia
itp.
Efektem tych rozmów i wycieczek po najbliższej okolicy są
przygotowane przez uczestników projektu materiały: broszura, album
i prezentacja multimedialna, w których zawarte są opisy i fotografie - „wspomnienia” wspólnych rozmów, spacerów itd.
Jeszcze innym rodzajem działań były warsztaty na temat historii
regionalnej prowadzone w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śl.,
w których wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, a które również
przybliżały uczniom dawne życie wodzisławskich rodzin. Uczniowie
biorący udział w projekcie i będący zarazem członkami szkolnego koła
teatralnego przygotowali spektakl w gwarze śląskiej, którego prezentacja
wraz z konkursem o tytuł „Mistrza Gwary Śląskiej” odbyła się 4 grudnia
w ramach akademii zorganizowanej z okazji święta Barbórki i zarazem
podsumowania projektu. Przedstawiłam wówczas najważniejsze działania
i uzyskane rezultaty, wręczyłam podziękowania i nagrody wszystkim
zaangażowanym w realizację projektu.
Dzięki projektowi „Historia rodziny to historia regionu” bardzo
liczna grupa uczniów naszej szkoły pogłębiła wiedzę na temat historii
swoich rodzin związanej z losami, tradycją i kulturą ziemi wodzisławskiej,
Górnego Śląska i Polski, a także zrozumiała wartość wzajemnego
połączenia więzi rodzinnych, regionalnych i narodowych. Równie cenne
są inne skutki projektu: integracja środowiskowa (wspólne spędzanie
czasu przez uczniów z różnych klas, poznawanie nowych ludzi - gości,
z którymi odbywały się spotkania czy rodzin koleżanek i kolegów
uczestników projektu), kontynuacja pozytywnych działań szkoły
w najbliższym jej otoczeniu, a także – a może przede wszystkim – kolejna
oferta atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich
zainteresowań dla naszych uczniów.
Joanna Mańka
nauczyciel historii, bibliotekarz oraz wychowawca świetlicy
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wodzisławiu
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Izabela Kowalska
Projekty europejskie w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim.

O historii projektów słów kilka……

W 2011 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji sporządziła
raport dotyczący aktywności beneficjentów edukacyjnych programów
unijnych. Wyniki pozwoliły wyłonić listę kilkudziesięciu najbardziej
aktywnych instytucji. Zespół Szkół Ekonomicznych został umieszczony na
tej liście jako wzorcowy przykład aktywności.
ZSE to szkoła o bogatej historii projektów unijnych. Jeszcze przed
przystąpieniem Polski do UE „Ekonomik” starał się o fundusze w ramach

72

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (34) II SEMESTR 2015/2016

73

programów przedakcesyjnych. Szkoła uczestniczyła dotąd w projektach
Phare, Interreg, a także Comenius. Na szczególną uwagę zasługują jednak
projekty mobilnościowe programu ”Uczenie się przez całe życie” –
Leonardo da Vinci, a obecnie Erasmus+. Programy te pozwalają pozyskać
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, których
głównymi beneficjentami są uczniowie i nauczyciele szkoły. W ramach
programu Leonardo da Vinci przeprowadzono cztery mobilności: „Euro
staż – bliżej Europy”, Euro-standard usług”, „Praktyka czyni mistrza – staż
w Niemczech” oraz „Europejski rynek usług – szansą dla mobilnych”.
Nie taki diabeł straszny…
Od 1 stycznia 2014 roku Komisja Europejska zastąpiła program
"Uczenie się przez całe życie" programem Erasmus+. Erasmus+ to program
Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata
2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera
się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które
funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących
europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach
2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież
w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów
współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa
wyższego. W pierwszej rundzie selekcyjnej ZSE złożył projekt, w ramach
którego młodzież miała wziąć udział w stażach zagranicznych i jako
jedyna szkoła w powiecie otrzymał wsparcie finansowe tychże staży.
„Mobilny pracownik na Wyspach i kontynencie”
Pomysł na projekt zrodził się po nawiązaniu współpracy z ADC
College w Londynie, instytucją zajmująca się organizacją staży
dla młodzieży z całej Europy w wielu zawodach. Od 2013 roku toczyły się
rozmowy na temat praktyk uczniowskich. Równocześnie prowadzone były
rozmowy z Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą, instytucją,
z którą ZSE współpracuje od lat. Rozmowy zaowocowały projektem
„Mobilny pracownik na Wyspach i kontynencie”, który uzyskał akceptację
Narodowej Agencji.
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Projekt zakładał wyjazd 20 uczniów kształcących się w zawodach
technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
na 3- tygodniowy staż do Frankfurtu nad Odrą oraz 20 uczniów
kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik informatyk do
Londynu. Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2014, a zakończenie
przewidziano na listopad 2015. Przygotowany został szczegółowy
i przejrzysty regulamin uczestnictwa oraz kryteria naboru uczestników.
W styczniu 2015 ruszyła rekrutacja uczestników, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem uczniów. Po wyłonieniu uczestników
projektu ruszyły krajowe przygotowania do wyjazdu. Pierwsza grupa 20
beneficjentów wyjechała na 3 - tygodniowy staż do Frankfurtu nad Odrą w
marcu 2015. Druga grupa - 20 beneficjentów - wyjechała na staże do
Londynu na przełomie maja i czerwca także pod opieką nauczycieli.
Nadrzędnym celem projektu "Mobilny pracownik na Wyspach
i kontynencie" było wspieranie rozwoju zawodowego i językowego
uczniów, kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik
informatyk, technik żywienia. Uczestnicy mieli być może jedyną szansę
poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych za granicą.
Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na poprawę atrakcyjności
zawodowej, umożliwiła zdobycie doświadczenia na zagranicznym rynku
pracy. Ponadto uczestnicy stażu sprawdzili się w nowych dla nich
okolicznościach zarówno zawodowych jak i życiowych. Stały kontakt
z językiem obcym poprawił ich kompetencje językowe, pozwolił
na przełamanie bariery językowej.
Najważniejszym rezultatem projektu było podniesienie poziomu wiedzy
i kompetencji językowych i zawodowych uczniów, nabycie nowych
umiejętności interpersonalnych, zdobycie doświadczenia w realizacji
projektów ponadnarodowych.
A nam ciągle mało…
Kolejna runda selekcyjna w ramach programu Erasmus+
przewidziana na marzec 2015 stała się sporym wyzwaniem
dla koordynatorek projektu „Mobilny pracownik na Wyspach
i Kontynencie”. Trwający projekt pochłaniał sporo czasu i energii, jednakże
nowy partner zagraniczny z siedzibą we Włoszech zachęcał do podjęcia
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wyzwania. I tak w marcu 2015 został złożony kolejny projekt, którego
celem miały być zagraniczne staże dla uczniów.
Po raz kolejny ZSE otrzymało dofinansowanie na realizację
projektu pod tytułem „Europejski staż- szansą na aktywną przyszłość”.
Budżet projektu wynosi 127 166 euro i zakłada wyjazd na staż 56 uczniów
ZSE wraz z opiekunami. Staż będzie realizowany z podziałem na trzy
grupy:
Gr I - technik hotelarstwa i technik żywienia i usług
gastronomicznych - staż we Włoszech w Rimini – termin: 24.04.201614.05.2016 - 9 uczniów klas hotelarskich oraz 8 uczniów klas
gastronomicznych razem 17 osób.
Gr II - technik hotelarstwa, technik informatyk, technik ekonomista
- staż w Wielkiej Brytanii w Portsmouth – termin: 21.08.2016- 10.09.20165 uczniów klas hotelarskich, 10 uczniów klas ekonomicznych oraz
4 uczniów klas informatycznych razem 19 osób.
Gr III - technik ekonomista i technik żywienia i usług
gastronomicznych - staż w Niemczech we Frankfurcie – 10 uczniów klas
ekonomicznych i 10 uczniów klas gastronomicznych- 12.03. 201701.04.2017.
Każdy staż będzie trwał 3 tygodnie.
We wrześniu 2015 roku w ramach projektu odbyła się wizyta
przygotowawcza, w czasie której koordynatorki projektu oraz dyrektor
szkoły zapoznały się z miejscami praktyk i zakwaterowania uczniów
w czasie planowanych praktyk w Rimini. Odbyło się spotkanie
z koordynatorem Agencji Sistemo Tourismo panią Vasiliki Karagkouni
zajmującą się organizacją praktyk zawodowych dla polskiej młodzieży.
W ramach spotkania ustalono zasady realizacji staży uczniów Ekonomika.
Określono formę monitoringu oraz koordynacji działań realizowanych
w ramach projektu. Głównym celem wizyty delegacji Ekonomika było
sprawdzenie poziomu jakości proponowanych przez stronę przyjmującą
miejsc praktyk oraz warunków zakwaterowania i wyżywienia w czasie
trwania stażu. Uzgodniono również wstępny program kulturowy, który
zakłada poznanie atrakcji turystycznych, architektury i kultury Włoch.
Nie tylko uczniowie podnoszą kwalifikacje…
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Beneficjentami projektów są nie tylko uczniowie. Od lat również
nauczyciele biorą aktywny udział w wizytach studyjnych, kursach
i szkoleniach językowych i zawodowych. Kadra „Ekonomika” brała udział
w kursach językowych i zawodowych m.in. na Malcie, w Turcji, w Irlandii,
Hiszpanii, Finlandii i w Wielkiej Brytanii.
W 2013 roku ZSE odwiedziło 10 uczestników wizyty studyjnej
"Nauczanie języka zawodowego i wykorzystanie go w przyszłej pracy".
Gośćmi byli pracownicy szkół i instytucji oświatowych z Francji, Hiszpanii,
Holandii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch. W czasie wizyty
organizatorzy zaprezentowali zagranicznym gościom sposoby nauczania
języka zawodowego w Polsce, istotę tego nauczania w świetle praktyk
zagranicznych i innych form mobilności; potrzebę znajomości tej formy
języka obcego podczas egzaminów zawodowych, jak również podczas
poszukiwania i wykonywania pracy.
Dzięki kontaktom nawiązanym w trakcie wizyty studyjnej
w szkole, młodzież wodzisławskiego Ekonomika wzięła udział w projekcie:
"Od obywatelstwa krajowego do obywatelstwa europejskiego",
uczestnicząc w warsztatach w Rumunii razem z młodzieżą z wielu krajów
europejskich. Projekt został zorganizowany w ramach programu "Młodzież
w działaniu", Akcja 1.1.
W 2014 roku 8 nauczycieli ZSE wzięło udział w szkoleniu
przeprowadzonym przez Centro del Profesorado de Almeria (Ośrodek
Doradztwa Metodycznego) w hiszpańskim mieście Almeria. Szkolenie
poświęcone
było
metodzie
CLIL
(nauczanie
przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych w języku obcym), stronie teoretycznej
i praktycznej implementacji języka obcego. Projekt „Metoda CLIL
i wykorzystanie języka obcego w nauczaniu w szkole o profilu
zawodowym” był realizowany w ramach programu: „Zagraniczna
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej w Ramach Projektów
Instytucjonalnych”.
Plany na przyszłość
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Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada poszerzenie listy
organizacji przyjmujących uczniów na staże o szkoły partnerskie z Francji
i Szwecji.
W dotychczas realizowanych projektach ZSE zawsze był instytucją
wysyłającą. Od 2015 roku jest także instytucją przyjmującą. Oznacza to
organizację praktyk dla uczniów z innych krajów europejskich. Pierwsi
uczniowie, którzy odbędą praktyki w wodzisławskich hotelach
i restauracjach, przyjechali z zaprzyjaźnionej szkoły ze Szwecji
w listopadzie 2015 roku.
Dzięki realizacji projektów szkoła staje się instytucją oferującą
usługi na europejskim poziomie kształcenia oraz wysoki poziom nauczania
zawodowego i językowego. Dobrze wykształceni nauczyciele, którzy
potrafią sprostać wyzwaniom współczesnej wieloaspektowej edukacji
młodzieży oraz uczniowie posiadający dostęp do edukacji europejskiej,
w szerokim tego pojęcia znaczeniu, to priorytety ZSE. Szkoła będzie
kontynuowała współpracę z instytucjami zagranicznymi, aby zapewnić
kadrze, ale przede wszystkim uczniom dostęp do edukacji „u źródeł”.

Fot. Uczennice ZSE podczas warsztatów projektowych.
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Fot. Program staży jest niezwykle różnorodny i obejmuje wiele specjalności,
w których kształci się nasza młodzież.

Iwona Cesarz
Aleksandra Zielonka
koordynatorki projektów

Beata Elsner
Spotkania autorskie w
Księgozbiorze PODN

Grudniowe spotkanie autorskie z
księdzem
prof.
Jerzym
Szymikiem
7
grudnia
2015
r.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli miał zaszczyt gościć
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Księdza Profesora Jerzego Szymika, kapłana naszej archidiecezji,
wybitnego twórcę pochodzącego z Pszowa, teologa i poetę przez wiele lat
związanego
z
Katolickim
Uniwersytetem
Lubelskim,
od 2005 roku wykładowcę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Śląskiego, a od 2004 członka Watykańskiej Międzynarodowej Komisji
Teologicznej.
Na to niezwykłe wydarzenie przybyli uczniowie i nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych
i gimnazjów naszego powiatu. Autor nie tylko osobiście czytał swoje
wiersze, ale także opowiadał, jak i gdzie powstawały, kim są bohaterowie
wierszy, czy też komu są dedykowane. Na koniec spotkania można było
zaopatrzyć
się
w
autorskie
tomiki
wierszy
oraz uzyskać autograf. Było to fascynujące spotkanie czytelników z
Księdzem Profesorem i jego poezją. Cudowna atmosfera tego spotkania
pełna zadumy i refleksji na długo pozostanie w naszej pamięci.

„Kryminalne” spotkanie w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli
10 grudnia mieliśmy okazję spotkać się z Panem Thomasem
Arnoldem, autorem kryminałów, pochodzącym z naszego regionu. Pod tym
pseudonimem kryje się farmaceuta, który ma nietypowe hobby - pisze
książki. W 2013 roku wydana została jego debiutancka powieść„Anestezja”. Kolejna książka to „33 dni prawdy”, a obecnie na rynku
wydawniczym pojawił się kolejny kryminał pod intrygującym tytułem„Tetragon”.
Było to fascynujące spotkanie, podczas którego autor odsłonił nam tajniki
swojego warsztatu pisarskiego i procesu wydawniczego, ubarwiając
wszystko prezentacją multimedialną. Spotkanie przerodziło się
w sympatyczną rozmowę autora z czytelnikami, a na koniec można było też
kupić książki i otrzymać autograf.
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Beata Elsner
Konsultant PODN

Artur Różycki
Nowości książkowe Księgozbioru
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śl.

Przedstawione poniżej książki dostępne są w Księgozbiorze PODN
w Wodzisławiu Śl. Każdy zapisany czytelnik może wypożyczyć
wymienione pozycje do domu lub skorzystać z nich na miejscu w czytelni.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ksiegozbior.podn.wodzislaw.pl/
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(Anty)edukacja wczesnoszkolna. Wyd. 2. Red. D. KlusStańska. Kraków: "Impuls", 2015.
Sygnatura 31191

Arnold T.: 33 dni prawdy. Czerwionka-Leszczyny:
Agencja Reklamowo Wydawnicza "Vectra", 2015.
Sygnatura 31173

Arnold T.: Tetragon. Czerwionka-Leszczyny: Agencja
Reklamowo-Wydawnicza "Vectra", 2015.
Sygnatura 31174

Arteterapia: podręcznik. Red. C. A. Malchiodi. Gdańsk:
Harmonia Universalis, 2014.
Sygnatura 31193
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Ayres A. J.: Dziecko a integracja sensoryczna. Przekł. J.
Okuniewski. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015.
Sygnatura 31179

Biblioteki i książki w życiu nastolatków. Red. M.
Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa:
Wydaw. SBP, 2015.
Sygnatura 31169

Biel L.: Integracja sensoryczna: skuteczne strategie w
terapii dzieci i nastolatków. Kraków: Wydaw. U J,
2015.
Sygnatura 31190

Carey B.: Jak się uczyć?: zaskakująca prawda o tym,
kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle
możliwe. Tł. Wójtowicz Dariusz. Kraków: Wydaw.
Literackie, 2015.
Sygnatura 31156
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Cieszyńska J., Korendo M.: Wczesna interwencja
terapeutyczna: stymulacja rozwoju dziecka: od
noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydaw.
Edukacyjne, 2015.
Sygnatura 31141

Diagnoza i terapia logopedyczna osób z
niepełnosprawnością
intelektualną:
teoretyczne
determinanty problemu. Wyd. 2. Red. J. Błeszyński, K.
Kaczorowska-Bray. Gdańsk: Harmonia Universalis,
2015.
Sygnatura 31194

Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu
interdyscyplinarnej terapii. Wyd. 2. Red. D. Kohut.
Kraków: "Impuls", 2015.
Sygnatura 31185

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej
pedagogiki społecznej: wybrane problemy i kwestie
społeczne w ujęciu podmiotowym. Red. A. ŁacinaŁanowski. Łódź: Wydaw. A H-E, 2015.
Sygnatura 31197
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Epstein P.: Z notatek pedagoga Montessori: poradnik.
Przeł. M. Madej. Kraków: "Impuls", 2014.
Sygnatura 31189

Guz S.: Edukacja w systemie Marii Montessori:
wybrane obszary kształcenia.
T. 1. Wyd. 2 popr. i uzup. Lublin: Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
Sygnatura 31181/I

Guz S.: Edukacja w systemie Marii Montessori:
wybrane obszary kształcenia.
T. 2. Wyd. 2 popr. i uzup. Lublin: Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
Sygnatura 31182/II

Greenberg L. S.: Terapia skoncentrowana na
emocjach. Przekł. A. Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk:
Harmonia Universalis, 2015.
Sygnatura 31186
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Hüther G., Hauser U.: Wszystkie dzieci są zdolne: jak
marnujemy wrodzone talenty. Słupsk: Wydaw. Dobra
Literatura, 2014.
Sygnatura 31145

Jąder-Taboł M.: Efektywne i atrakcyjne metody pracy z
dziećmi. Wyd. 4. Kraków: "Impuls", 2015.
Sygnatura 31188

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji
dziecka. Red. I. Adamek, J. Bałachowicz. Kraków:
"Impuls", 2014.
Sygnatura 31192

Korczyński S.: Stres w środowisku edukacyjnym
młodzieży. Warszawa: Difin, 2015.
Sygnatura 31180
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Książki w życiu najmłodszych. Red. M. Antczak, A.
Walczak-Niewiadomska. Warszawa: Wydaw. SBP,
2015.
Sygnatura 31170

Kuźmicz K.: E-learning: kultura studiowania w
przestrzeni sieci. Sopot: GWP, 2015.
Sygnatura 31144

Mańka A., Stanek J., Zdrada D.: Mówimy Nie!
Uzależnieniom: profilaktyka systemowa uzależnień
behawioralnych dla środowiska szkolnych. Sosnowiec:
Wydaw. "KOmlogo", 2015.
Sygnatura 31195

Neuroedukacja : praca zbiorowa. Red. W. Sikorski.
Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, 2015.
Sygnatura 31177
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Powell M.: Potęga pamięci: zagadki i triki, które
poprawią twoją pamięć. [Tł. Leszek Karnas]. Ożarów
Mazowiecki: Wydaw. Olesiejuk, cop. 2015.
Sygnatura 31149

Robinson K., Aronica L.: Kreatywne szkoły: oddolna
rewolucja, która zmienia edukację. Przeł. A. Baj.
Kraków: Wydaw. Element, 2015.
Sygnatura 31178

Sarnat-Ciastko A.: Tutoring
Warszawa: Difin, 2015.

w

polskiej

szkole.

Sygnatura 31176

Spitzer M.: Cyfrowa demencja: w jaki sposób
pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk:
Wydaw. Dobra Literatura, 2015.
Sygnatura 31148
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Stegemann T., Hitzeler M., Blotevogel M.: Arteterapie
dla dzieci i młodzieży: muzykoterapia, choreoterapia,
terapia sztuką. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015.
Sygnatura 31140

Strassmeier W.: Interwencja wczesnodziecięca: 260
praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami
w rozwoju. Wyd. 2. Przekł. M. Wojdak-Piątkowska.
Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014.
Sygnatura 31187

Szkoła - uczniowie - nauczyciele Elizjum czy Tartar?
Rzecz o współczesnej, (nie)amorficznej przestrzeni
edukacyjnej. Red. J. Stanek. Łódź: Wydaw. A H-E,
2015.
Sygnatura 31196
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Tough P.: Jak dzieci osiągają sukces. Przeł. A. Nowak.
Warszawa: "Nasza Księgarnia", 2014.
Sygnatura 31154

Tyszkowska M.: Jak korzystać z Web 2.0 w każdej
bibliotece. Warszawa : Wydaw. SBP, 2015.
Sygnatura 31172

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Red.
M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska. Warszawa:
Wydaw. SBP, 2015.
Sygnatura 31171

Wojciechowski J.: Biblioteki w nowym otoczeniu.
Warszawa: Wydaw. SBP, 2014.
Sygnatura 31168
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Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Red.
K. Zielińska, B. Kysiak. Warszawa: Rabe, [cop.] 2014.
Sygnatura 31159

Zabawy relaksacyjne i wyciszające: na zajęciach
terapeutycznych. Wyd. 2. Red. B. Wycech. Poznań:
Forum Media Polska, 2015.
Sygnatura 31166

Zielińska K., Krysiak B.: Wspomaganie rozwoju mowy
i przygotowanie do nauki czytania i pisania.
Warszawa: Rabe, [cop.] 2014.
Sygnatura 31160

Zielińska K., Krysiak B.: Wspomaganie rozwoju
myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych.
Warszawa: Rabe, [cop.] 2014.
Sygnatura 31158
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Zachęcamy serdecznie do śledzenia nowości w naszym
księgozbiorze oraz do korzystania z naszych zasobów zarówno w placówce
PODN jak i na stronie. Przypominamy również o możliwości korzystania
z e-publikacji na platformie IBUKLibra.

Oprac. Artur Różycki
konsultant PODN

GALERIA WYDARZEŃ
ROKU 2015/2016
Powiatowy konkurs ortograficzny dla pracowników
oświaty „Z PRZYMRUŻENIEM OKA” 2016
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fot. Zdobywczynie pucharów starosty wodzisławskiego oraz członkowie jury.

fot. Uczestnicy i organizatorzy ortograficznych potyczek.

Konkurs plastyczny
Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej
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fot. Prace nagrodzone najwyższymi miejscami w konkursie
(od góry: kl.IV. kl. V i kl. VI)
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Fot. Laureaci konkursu, a wśród nich zdobywcy pierwszych miejsc: Wojciech
Nieszczensny z kl. IV, Nikola Pająk z kl. V i Nikola Kotowska z kl.VI.

Warsztaty introligatorskie
w Księgozbiorze PODN
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fot. Młodzież z gimnazjum uczyła się tajników opieki nad książkami.

96

