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Lidia Kulesza, Sabina Kuśka
Śląski escaperoom „Niy godosz? Niy wyleziesz!”
__________________________________________________________
„Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to,
co nasze i małe ku temu, co wielkie…”
Ks. Janusz St. Pasierb

Edukacja regionalna to zintegrowany proces, w trakcie którego osoba poznaje swój
region i swoje lokalne środowisko. Pozwala to jednostce uczestniczyć w życiu
społecznym tego środowiska, a także żyć zgodnie z przyjętymi tam zasadami
i wartościami. Dzięki temu wytwarza się poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej,
a więzi między mieszkańcami tego środowiska ulegają zespoleniu. Zajęcia z edukacji
regionalnej pomagają pielęgnować miłość do małej ojczyzny. Obecnie edukacja
regionalna nabiera coraz większego znaczenia, a na Górnym Śląsku jest istotna
o tyle, że obserwuje się dziś zanikanie dialektu śląskiego, tradycji, zwyczajów,
znajomości historii, przywiązania do małej ojczyzny. Jednym z najważniejszych
zadań edukacji regionalnej jest zaznajomienie uczniów z dziedzictwem kulturowym
regionu, w którym żyją.
Przed edukacją regionalną stawia się dwa główne cele. Pierwszym jest wyposażenie
ucznia w zasób wiedzy o własnym regionie w powiązaniu z szerszą rzeczywistością
narodową, państwową, a nawet międzynarodową. Uczeń powinien poznać historię
(regionu i najbliższej okolicy), jak i geografię. Dodatkowo powinien poznać kulturę
swojego regionu, tradycje, zwyczaje, muzykę, taniec, dialekt śląski, społeczeństwo.
Drugim celem jest wytworzenie więzi ze Śląskiem i poczucia tożsamości, dzięki
czemu uczniowie będą się identyfikować ze swoją „małą ojczyzną”. Kolejnym celem
jest zachęcenie uczniów do zaangażowania się w działania na rzecz regionu, czy też
swojej miejscowości.
Edukacja regionalna ze względu na swój interdyscyplinarny charakter obejmuje
swoim zakresem liczną grupę szkolnych przedmiotów nauczania:
•

język polski: wiedza o języku regionalnym, literaturze regionu, o lokalnych
podaniach ludowych i legendach. Uczeń powinien zrozumieć, że język regionalny,
stanowi nieodłączny element jego tożsamości.

•

historię: wybrane zagadnienia z historii lokalnej i regionalnej w połączeniu
z historią powszechną, wiedza o wydarzeniach, bohaterach i strukturach
53

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (45) 2021/2022

politycznych. Uczeń powinien poznać ważne wydarzenia z historii swojej szkoły,
miejscowości i regionu, znać pobliskie zabytki oraz związane z nimi podania
i legendy.
Realizacja zajęć z edukacji regionalnej wymaga starannego doboru metod i form
pracy. Należy uczniów zaciekawić i zainteresować, aby skupili swoją uwagę
na wybranym zagadnieniu. Poprzez działalność praktyczną, twórczą i ekspresyjną
uczniowie pobudzani będą do myślenia, uwagi, pamięci i wrażliwości na piękno
i wartość otaczającej rzeczywistości. Wszechstronnemu rozwojowi osobowości
uczniów sprzyjają dobór odpowiednich metod i form pracy, właściwe formułowanie
zadań oraz motywowanie uczniów do nauki.
Wskazany byłby wybór takich metod nauczania i form pracy, które pozwalają
jednocześnie uczyć i wychowywać, korelować operacje intelektualne z działaniami
praktycznymi uczniów, doznaniami estetycznymi i przeżyciami. Przygotowanie
do aktywnego uczestnictwa w życiu regionu powinno być wspomagane
przez stosowanie metod wyzwalających inicjatywę, samodzielność w rozwiązywaniu
problemów i umiejętność pracy w zespole oraz motywujących do poszukiwania
wiedzy. Korzystanie z metod aktywizujących sprzyjać będzie efektywnej realizacji
edukacji regionalnej. Skuteczne będą metody samodzielnego dochodzenia
do wiedzy: metody sytuacyjne, gry dydaktyczne, burze mózgów, dramy, gry
symulacyjne, „podróże w czasie i przestrzeni”, metody zintegrowane. Ludzie uczą się
poprzez doświadczanie i odkrywanie, co bezpośrednio determinuje sposób
nauczania. Stąd również wniosek, iż uczniowie powinni być aktywnie zaangażowani
w proces uczenia. Osiągają wtedy lepsze wyniki, jeśli uczą się poprzez współpracę
i współdziałanie ze sobą. Dzięki temu umożliwiają sobie nabywanie wiedzy, jej
wymianę i konfrontację.
Przyjęta metodologia zakłada, że uczenie się zachodzi poprzez działanie. Edukacja
w oparciu o metody aktywizujące ma charakter dynamiczny.
Metody: escape roomu.
Metoda Escape Room: zakładała szereg celów: rozwijanie postawy kreatywnej,
wzrost motywacji do zdobywania wiedzy, zaangażowanie uczniów, podniesienie
wiedzy ucznia o samym sobie, udoskonalenie sprawności wykorzystania zdobytych
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już wiadomości i umiejętności, rozwinięcie sprawności logicznego myślenia oraz
doświadczenie sukcesu podczas zmagań z wyzwaniami. Ważnym punktem była
również integracja społeczności szkolnej oraz doskonalenie umiejętności pracy
w grupie.
Metoda ta jest formą grywalizacji, w której wiedzę zdobywa się przy okazji świetnej
zabawy. Metoda escape roomu polega na łączeniu aktywności dostępnych w sieci
np. muzyki, quizów, gier, krzyżówek, wprowadzeniu elementów zagadek, szyfrów
i wskazówek.
Escape room to możliwość obserwacji uczniów oraz ich zaangażowania w pracę
grupową, a także okazja do poznawania klasy i jej zasobów nie tylko edukacyjnych,
ale również tego, w jaki sposób współpracują, jak dochodzą do porozumienia,
do odnalezienia odpowiedzi na pytanie/zagadkę.
Formy pracy: w grupach
Cel główny: kształtowanie trwałych więzi z „małą ojczyzną” i świadomości własnych
korzeni. Uczeń powinien zrozumieć, że język regionalny, wiedza o regionie stanowi
istotny element budowania tożsamości mieszkańców Górnego Śląska.
Cele operacyjne - język polski: Uczeń:
•

dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo
ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (II.2.1)

•

wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka (II.2.5)

•

posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny (II.2.2)

•

pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni (II.4.1)

•

rozumie pojęcie głoska, litera (II.3.5)

Cele operacyjne - historia: Uczeń:
•

umieszcza procesy, zjawiska i fakty historyczne w czasie oraz porządkuje je
i ustala związki przyczynowo - skutkowe (I.4)

•

dostrzega zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłość w rozwoju
kulturowym (I.5)

•

krytycznie analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł i wyciąga z nich
wnioski (II.1)

•

lokalizuje w przestrzeni procesy, zjawiska i fakty historyczne (II.2)
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•

dostrzega potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia procesów
zachodzących we współczesności (II.5)

•

kształtuje w sobie poczucie dbałości i odpowiedzialności za tradycję
i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń mieszkanek i mieszkańców Syryni.

Ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczanie i odkrywanie, szczególnie podczas
gier i zabaw. Stąd wniosek, iż uczniowie powinni być aktywnie zaangażowani
w proces uczenia.
W szkole metoda pokoju zagadek łączy w sobie naukę, zabawę, emocje
i zaangażowanie w realizację wspólnego celu. Interesująca historia, interaktywność
i ciekawie dobrane zadania powodują, że uczniowie i uczennice podchodzą
do zaproponowanych zagadnień z większą otwartością i zaangażowaniem.
Całość pokoju zagadek stanowiła ciekawa fabuła związana z życiem Ślązaka.
Na uczniów czekały łamigłówki i zadania logiczne ukryte w różnych miejscach
szkolnego muzeum i odpowiednio zaaranżowanej sali gimnastycznej. Uczniowie
musieli wykazać się wiedzą, sprytem i umiejętnościami, aby rozwiązać ukryte
zadania. Przydatna okazała się wiedza o historii Śląska, znajomość śląskiej gwary
i kultury, ale także wiedza z języka polskiego.
Wszystkie spotkania metodą escape room przebiegały w myśl zasady: rozwiąż
zagadkę, a dostaniesz wskazówkę do rozwiązania kolejnej. Zaproponowałyśmy
uczniom rozwiązywanie: krzyżówek, układanie puzzli, rozwiązywanie szyfrów,
wyzwania z wykorzystaniem TiK (LearningApps). Do wykonania zadań niezbędne
było zeskanowanie kodów QR, które uczestnicy musieli odnaleźć w sali. Uczniowie
musieli współpracować w grupach oraz rozwiązywać różnorodne problemy,
dzięki czemu rozwijali swoje kompetencje kluczowe. Po poszukiwaniu wskazówek,
zagadek i rozwiązań, uczestnikom zabawy udało się odnaleźć hasło, które umożliwiło
im „wyjście”.
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Śląski escaperoom
Niy godosz? Niy wyleziesz!
Czasem jedno niepozorne zdarzenie może zmienić bieg naszego życia. Czasem
jakieś spotkanie ma wpływ na wszystko, co się wydarzy w przyszłości. Jak potoczą
się Wasze losy po tym, jak przypadkowo znajdujecie tajemniczy eliksir. Oczywiście
ludzka ciekawość nie zna granic… jesteście ciekawi, co się stanie? Jak zakończy się
Wasza przygoda?
(Zażywają eliksir – np. oranżadę w kubkach jednorazowych)
I tak oto przenosisz się do roku 1900, do Syryni roku 1900. Będziesz towarzyszył
Karlikowi, odkrywał jego losy i poznawał bogactwo historii i kultury naszego regionu.
Jesteś gotowy przeżyć żywot Ślązoka poczciwego?
Jeśli tak to ruszej w droga!
Ale pamiyntej: niy godosz? Niy wyleziesz!
I.

„Idźcie do tego placu, w kerym wszyjsko mo swōj zaczōntek tam znojdziesz
piyrsze zadanie.
Gneyjcie do muzem i poszukejcie tam piyrszego zadania!
Pamyntejcie – szukejcie początku! Poczontku życia”!

Wózek dziecięcy - zawiniątko z zadaniem - zawinięty list:
W liście zagadka - rozwiązanie to tytuł książki i nr strony
Treść listu:
„Drōgi Karlusie! Drōga Frelko z prziszłości!
Nazywōm sie Karlik, narodziōłch sie w Syryni w roku 1900. Miyszkōm społym
z ôjcami, starzikami, ujkym i ciotkom w jednym dōmu.
Je żech gryfnym synkym, ale mamulka gŏdŏją ô mie rojber.
Poćcie ze mnōm! Poznejcie mōj los!
Nojprzōd podzcie Bierymy pukeltasza i idymy do szkoły! Yno uważejcie!
Czekajom tam na nas niemieckie rechtory… Rozwiōnżcie zadanie, coby sie
dowiedzieć, kerõ ksiōnżkã ôtworzić.”
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Rysunek 1 Kod do zadania z wózka

W książce znajduje się informacja:
II.

„Znojdliście książka puzzle i tyż sztyry koperty. Niystety w tyj chwili możecie
ôtworzić ino jedna koperta ôstane niy mogōm być naruszōne. Kero koperta
ôbierecie? Ôtwōrzcie ta koperta, kerŏ bydzie ôznaczōnŏ ôdpowiedziōm
do zadania z puzzlami.”

Po otwarciu odpowiedniej koperty: uczniowie skanują kod QR i wykonują polecenie

Rysunek 2 kod do zadania z książki

Rozwiązanie zadania odsyła uczniów do szkolnej ławki i kolejnego zadania.
(„Brawo, udało się Wam rozwiązać zadanie. Ale to nie koniec! Nauczyciel sprawdzi
teraz waszą wiedzę. Siądźcie w szkolnej ławce i rozwiążcie zadanie.”)

Rysunek 3 kod do zadania na ławce

Po rozwiązaniu zadania uczniowie otrzymują hasło: W byfyju na antryju w szklonce
tyju. Kierują się do kuchni, gdzie znajdują kolejne instrukcje.
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W szklance tyju znajduje się informacja:
III.

„Terozki już wiycie jako było w niymieckij szkole, ja? Rygor, dyrby i żŏdnyj
dyskusyje z rechtorym.
Terozki idzie wrōcić do dōm. Ale cicho! Bydźcie cicho i ani słowa ô tym,
żech oberwoł baty ôd rechtora! Jeszcze by mi tatulek w dōma poprawiōł.
Ale żech je głodny! Muszã poszukać jakich maszektow co mamulaka
przed nami skryli. Chladejcie ze mnom! No szukejcie ze mnom! Wartko
bo mamulka zarozki przidom!
Znŏdliście ino chlyb, szpyrkã i sōl - pra? Co z tego uwarzysz”?

(Uczniowie domyślają się, że chodzi o wodzionkę. W naczyniu z napisem wodzianka,
które zostało ukryte w kuchennej szafce, znajduje się kolejny kod QR.)

Rysunek 4 Kod do zadania z naczynia

Rozwiązanie zadania kieruje uczniów do muzealnej kaplicy, gdzie odnajdują kolejne
wskazówki i zadanie.
Tekst zadania z kaplicy:
IV.

„W niedziela po obiedzie jak żech już pojod tych wszystkich maszketow co
mamulka nawarzyli, to żech Se fajnie lygnył na leżance, ale mamulka mi nie
dali pokoju yno mnie wygnali na procesyjo pacholczo. Fest mi się nie chciało
tam iść! Kery tyż to wymyślył w niedziela po objedzie kajś chodzić? Mamulka
mi wciśli do ręki różaniec i padali: „Ciś ku kościele”. Dobra poszełżech,
pomyślołżech se tyż, że na pewno bydom tam jakie fajne frelki,
to przynajmniej byda se mog pozaglądać.”
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Rysunek 5 Kod do zadania z różańcem

V.

„Mamulka mieli ganz recht, że warto chodzić na procesyje. Spotkał żech tam
gryfno frelka, kerej na miano było Maryjka, a była ono z Kampy…
Ni ma żech już taki młody, pomału trza mi myśleć o żyniaczce, ale pierwsze
musza iść do roboty i mieć swój geltak. A kaj robi terozki każdy porzondny
Ślązok? Poćcie zy mnom na gruba. Aha czekajcie yno, jeszcze musza oblec
paradny grubski arbaj.
Tam znjodziecie grubski arbaj, kaj się zaczęła Wasza przigoda,
posznupcie w kapsach i koniecznie zjydzcie klapsznita”!

Wskazówki i rozwiązanie zadania kierują uczniów do następnego pomieszczenia,
gdzie w mundurze górniczym odnajdują kolejne zadania, czekał na nich również
poczęstunek.

Rysunek 6 Kod do zadania z mundurem

VI.

„Piersze miesiące na grubie były fest cienżkie. Po robocie myślożech yno
o tym, żeby lygnyć do betów na leżanka i spać. Ale z czasem jak żech już
nabroł wprawy we robocie, to żech se przyipomnioł o mojej Maryjce … no i dyć
w niedziela je zabawa w straży! Trza obsztelować ancug i gnać do straży!
Karlusie i Frelko z przyszłości! Pomóżcie mi sprawdzić, czy Maryja ma
wszystkie cechy dobrej Ślązoczki.”
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Uczniowie wraz z Karlikiem oceniają, czy Maryjka ma cechy dobrej Ślązaczki
i czy zna śląskie piosenki.

Rysunek 7 Kod do zadania Ślązaczka

„A zno ona śląskie pieśniczki”?

Rysunek 8 Kod do zadania muzycznego

„Takich je rod, bo Moja Maryjka to je rychtyk Ślonzoczka!
Musza zaczonć szporować! Bydzie weseli”!
Po rozwiązaniu zadania uczniowie kierowani są do następnej stacji, gdzie muszą
pomóc wybrać Maryjce tradycyjny śląski strój weselny.
VII.

„Mamulka pieczom kołocz, tatulek zbijają świnia, ancug weselny wisi
w szranku, terozki yno trza oblec Maryjka w jej weselne lonty.”

Zadanie: uczniowie z wycinanek rozsypanych na stole muszą skompletować
weselny/paradny strój Ślązaczki.
Po rozwiązaniu zadania uczniowie częstują się weselnym kołaczem i kierowani są
do następnej stacji, gdzie dowiadują się, jak wyglądało życie Karlika i Maryjki
po ślubie.
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VIII.

„Terozki je rok 1921. Miyszkomy se z Maryjkom na Buglowcu, kaj my się
przekludziyli do chałupy po Maryjkowej omie. Fest se przajymy! Żyjymy se
poleku, jo jeżdża na kole na gruba na szychta, Maryjka warzi, bigluje,
pokludzo i robi wele chałupy.
Wiosnom jak się yno trocha łocieplyło kamraty z gruby coroz czyńsieyj zaczły
godać, że chnet bydzie powstanie… Jo tyż pójda”!

Znajdź w sali informację o koledze Karlika, z którym był w powstaniu. Pod jego
nazwiskiem kryje się zadanie.

Rysunek 9 Kod do zadania Powstaniec

Rozwiązanie prowadzi do skrzyni, w której ukryto zakodowane hasło.

Żeby opuścić pokój zagadek, uczniowie muszą podać klucz do wyjścia: „To ziemia,
na której rodzą się diamenty”.
Podsumowanie: Uczniowie oceniają, które zadania podobały im się najbardziej,
które sprawiły im trudność. Czy dzięki zadaniom udało im się dowiedzieć więcej
na temat małej ojczyzny i języka regionalnego. Prosimy, by określili, czy taka forma
nauki wydaje im się interesująca i czy będą chcieli wziąć udział w escape roomie
po raz kolejny.
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Anita Kwiatoń
Cats are bigger than mice!
Stopniowanie przymiotników. Scenariusz lekcji z języka angielskiego.
__________________________________________________________

Rysunek 4 Autorka tekstu, Anita Kwiatoń

Temat: Cats are bigger than mice! Ćwiczenia utrwalające.
Cel: potrafię poprawnie stopniować przymiotniki w języku angielskim
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: podające, eksponujące, problemowe, praktyczne
Materiały pomocnicze: platforma GSuite, wybrane aplikacje i narzędzia internetowe
Umiejętności (zgodne z Podstawą Programową):
Rozumienie wypowiedzi (II)
•

Znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji

•

Znajdowanie w tekście określonych informacji

Tworzenie wypowiedzi (III)
•

Opisywanie zwierząt

•

Przedstawianie faktów z teraźniejszości

Inne
•

Współdziałanie w grupie

•

Przekazywanie w języku polskim informacji sformułowanych w języku angielskim

Przebieg lekcji
Część wstępna:
a. przywitanie uczniów
b. rozgrzewka językowa - pytania: How are you today? What’s the date? What time

is it? When’s your birthday? What time is it now? What’s your favourite season?
a) zapisanie tematu lekcji, zapoznanie z celem lekcji (wyjaśnienie)
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Część właściwa:
a) wprowadzenie do tematu
Wykorzystanie filmików na temat stopniowania przymiotników celem przypomnienia
zasad w języku angielskim
Film 1 dostępny online [dostęp:10.02.2022]

Rysunek 5 Slajd z filmu na temat stopniowania przymiotników.

Film 2 dostępny online [dostęp:10.02.2022]

b) omówienie zasad stopniowania przymiotników w języku angielskim (stopnień

wyższy, najwyższy, porównania) z wykorzystaniem strony Loip Angielski Online
dostępny online [dostęp:10.02.2022]
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Rysunek 6 Slajdy z prezentacji na temat stopniowania przymiotników.

c) utrwalenie stopniowania poprzez wykonanie ćwiczeń online w programie

Wordwall, AGENDA Web oraz Learning Apps (stopniowanie poziomu trudności)
dostępny online [dostęp:10.02.2022]
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Rysunek 7 Zrzuty ekranu z programu Wordwall
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Rysunek 8 Zrzut ekranu w programie AGENDA Web

Rysunek 9 Zrzut ekranu w programie LearningApps
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d) filmik (ćwiczenie) utrwalający poszczególne stopnie przymiotników dostępny

na stronie iSLCOLLECIVE

Rysunek 10 Zrzut ekranu w programie iSLCOLLECTIVE

e) opis postaci z użyciem przymiotników w stopniu wyższy i najwyższym z użyciem

ćwiczeń w Liveworksheets

Rysunek 11 Zrzut ekranu w programie Liveworksheets
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Część końcowa:
a) podsumowanie lekcji
b) ocena własna uczniów w postaci ankiety ewaluacyjnej

Rysunek 12 Ankieta ewaluacyjna lekcji, materiał własny autora

c) pożegnanie

Anita Kwiatoń
Nauczyciel języka angielskiego
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im KEN w Radlinie
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Justyna Michalik
Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języka obcego
uczniów I etapu edukacyjnego.
__________________________________________________________
Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym
W okresie późnego dzieciństwa zachodzi szereg zmian w rozwoju, poznawczym,
społecznym, emocjonalnym, moralnym, w osobowości, w sprawnościach językowych
i komunikacyjnych u dzieci. Okres późnego dzieciństwa rozpoczyna się w wieku 6-7
lat, a kończy się wejściem w okres dorastania 10-12 lat (Michalik 2021,
za: Kołodziejczyk 2011)1. Rozpoczęcie nauki szkolnej w wieku 7 lat jest związane
głównie ze zdobywaniem wiedzy, która stanowi podstawową aktywność dziecka,
również w następnych latach jego życia. Jak podkreśla Anna Kołodziejczyk (2011)
zmiany rozwojowe dokonujące się na przestrzeni 6 lat nie odznaczają się szczególną
intensywnością w porównaniu z etapem poprzednim czy następnym, niemniej jednak
wiedza zdobywana w okresie późnego dzieciństwa jest motorem do zachodzących
zmian w tym i następnym okresie życia2.
Jak konstytuuje Kołodziejczyk (2011) rozwój poznawczy w okresie późnego
dzieciństwa jest związany głównie z eksperymentowaniem, rozbudzającym u dzieci
ciekawość świata, które implikuje zmiany związane z poszerzeniem wiedzy dziecka,
a zmiana otoczenia, która jest związana z rozpoczęciem nauki szkolnej, powoduje
tworzenie się obrazu u dziecka na temat otaczającej go rzeczywistości (Michalik,
2021, s. 139). Maria Gierowska (1985) jest z kolei zdania, że wraz z wyżej
wymienionymi zmianami zaczyna się również tworzyć wiedza społeczna
oraz zachodzą również zmiany w zakresie sądów, ocen moralnych i postępowania
moralnego. Jak podaje Wieszczeczyńska (2011) procesy poznawcze rozwijają się
dzięki dużej aktywności sensomotorycznej dziecka, dlatego też istotną rolę
odgrywają: spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe, doświadczenie ruchowe
oraz dotykowe rozwijające się w trakcie manipulowania przedmiotami (s. 64).

Zob. Michalik, J. (2021). Motyw odwagi w literaturze dla dzieci, a kształtowanie systemu wartości dziecka w
młodszym wieku szkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), 137-149.
https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1659.10
2
W niniejszym artykule termin wiek wczesnoszkolny jest stosowany zamiennie z terminami późne dzieciństwo
oraz młodszy wiek szkolny. Terminy odnoszą się do okresu rozwojowego przypadającego na lata pomiędzy 7
a 10 rokiem życia (Stefańska-Klar, 2005, s. 130).
1
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Na podstawie przytoczonego fragmentu można wysunąć kilka podstawowych zasad
nauczania języka obcego na I etapie edukacyjnym. Należą do nich:
•

systematyczne rozwijanie umiejętności postrzegania – zadania powinny być
skonstruowane tak, aby przyczyniały się do rozwoju umiejętności w tym zakresie.
Wszelkiego rodzaju media, zabawy, drama czy majsterkowanie rozwijają te
umiejętności. Postrzeganie wzrokowe może zostać rozwijane głównie poprzez:
ćwiczenia oparte na działaniach dziecka, do których należą m.in. rysowanie,
wycinanie, klejenie, układanie obrazków z puzzli. Rozwój prawidłowej percepcji
wzrokowej wspomagają również ćwiczenia, które bazują na zgadywaniu
brakującego elementu ilustracji (Hellwig, 1995, s.72, za: Wieszczeczyńska 2011).

•

aktywizacja jak największej ilości zmysłów tj. wykorzystywanie wszystkich
zmysłów dziecka, prezentując nowe treści przy użyciu bodźców: wzrokowych,
słuchowych, kinestetyczno - ruchowych, dotykowych i smakowych. Jedną
z metod opartych na tych wymienionych założeniach jest TPR3.

•

poglądowość – pod terminem poglądowości rozumiemy proces nauczania oparty
na konkretnych, połączonych z doświadczeniem uczniów poglądowych treściach,
skierowany na przedmioty, a nie na symbol słowny. Prezentacja treści powinna
odbywać się z zastosowaniem takich pomocy dydaktycznych jak: realne
przedmioty, rekwizyty czy obrazki. Natomiast warstwa werbalna powinna być
wsparta ilustrującymi obrazami (Wieszczeczyńska 2011, s. 66)4.

W młodszym wieku szkolnym zachodzą również zmiany zarówno w rozwoju
społecznym, jak i emocjonalnym dziecka. Cechą charakterystyczną tego etapu życia
jest zmiana w relacjach społecznych, która charakteryzuje się asymilacją z grupą
rówieśniczą. Sięgając do lat 60. ubiegłego wieku, należy wskazać, że Jean Piaget,

Metoda TPR nie opiera się tylko na aktywizacji jak największej liczby analizatorów, lecz również uczenia się
poprzez działanie. TPR kładzie główny nacisk na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i pojawia się
w receptywnej fazie procesu nauczania, poprzedzającej mówienie. W tej fazie dzieci reagują na polecenia
czy wypowiedzi nauczyciela niewerbalne, przy użyciu: mimiki, gestów i języka ciała (Wieszczeczyńska, 2011,
s. 66).
4
Definiując pojęcie poglądowości należy wskazać badania prowadzone w latach 60. przez Dückera i Tauscha.
Jak wskazują autorzy prowadzonego eksperymentu nauczanie oparte na zasadzie poglądowości jest
skuteczniejsze. W eksperymencie brały udział 4 grupy badanych z tego samego przedziału wiekowego.
Każda z grup badanych słuchała tego samego tekstu, którego tematem były świnki morskie. Grupa 1
wysłuchała tekstu bez materiału poglądowego, 2 grupa miała w trackie słuchania do dyspozycji obrazek lub
zwierzę, 3 grupa – spreparowany model zwierzęcia, 4 grupa zwierzę żywe. Jak podali autorzy prowadzonego
eksperymentu wyniki grupy 4 w stosunku do 1 były o 40% lepsze. Prezentacja obrazka wpłynęła na dużo
lepsze zapamiętywanie informacji, przy czym badani z grupy 4 podawali dodatkowe informacje, które nie
pojawiały się w tekście, a były wynikiem obserwacji żywego zwierzęcia (Maier, 1991, s.38).
3
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opisując model rozwoju moralnego dziecka, zauważył, że rozumowanie moralne,
podobnie jak rozwój poznawczy, jest sterowany przez dwa czynniki: czynnik
wrodzony i środowiskowy. Zdaniem autora rozwój ten przebiega dwuetapowo. Oparty
dotąd o szacunek wobec autorytetu osoby dorosłej - moralność heteronomiczna,
przechodzi w późnym dzieciństwie we wzajemny szacunek, równość
i sprawiedliwość - autonomia moralna (Michalik, 2012, s. 140). Emocje odgrywają
szczególną rolę we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego. Jak podaje Halina
Stasiak (2000) zadaniem nauczyciela jest wspieranie pozytywnych emocji,
poprzez dobór odpowiednich treści, form i metod pracy. Dodatkowo, jak wskazuje
autorka, program wczesnoszkolnej nauki języków obcych powinien zawierać zestaw
takich elementów, które umożliwią elastyczne ich dopasowanie w trackie lekcji
(Stasiak 2000, s. 426).
Z kolei rozwój osobowości w późnym dzieciństwie jest podyktowany zmianami
związanymi z zainteresowaniami, uczuciami, temperamentem, zdolnościami,
jak również z procesami motywacyjnymi dziecka. W młodszym wieku szkolnym
następują u dziecka zmiany w obrazie własnej osoby, które wyrażają się
dostrzeganiem różnorodnych cech zewnętrznych, jak również cech dyspozycyjnych.
Dziecko w młodszym wieku szkolnym wyraża swoje chęci i pragnienia oraz formułuje
pierwsze sądy normatywne, a samoakceptacja odgrywa szczególnie ważną rolę
dla rozwoju osobowości dziecka w tym okresie życia (Michalik 2021, s. 141). Jednym
z czynników utrzymujących motywację do uczenia się na I etapie edukacyjnym jest
sukces i związana z nim nagroda. Rolę nagrody mogą pełnić: ocena, pochwała
nauczyciela czy aprobata grupy klasowej. Z tym że nagroda powinna się pojawić
po wykonaniu określonego zdania. Badania prowadzone w tym zakresie wykazały,
że sukces odroczony w czasie staje się dla dziecka zjawiskiem abstrakcyjnym
i przestaje być motywujący5. Do czynników motywujących wymienionych w literaturze
przedmiotu należą: odgrywanie ról, zabawy, konkursy, wzbudzenie radości
do uczenia się poprzez uświadamianie uczniom ich własnych umiejętności
i wzmacnianie i pozytywnej samooceny, przychylny i niekarcący stosunek
do uczniów. Maier (1991) wskazuje również na motywujący stosunek do nauczyciela,
konstytuując, że im bardziej dziecko identyfikuje się z nauczycielem, tym większe

5

Zob. Maier W. (1991). Fremdsprachen in der Grundschule. Eine Einführunf in ihre Didaktik und Methodik.
Langenscheidt. Berlin.
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zachodzi prawdopodobieństwo, na lepszy stosunek dziecka do języka obcego.
Pozytywny stosunek do nauczyciela jest podstawą motywacji do nauki, pomagając
w „przełamaniu etnocentrycznej postaw i wytworzenia dobrego nastawienia
do przedstawicieli obcej kultury, których ucieleśnieniem jest właśnie ich nauczyciel”
(Wieszczeczyńska 2011, s. 80).
Podejście zadaniowe – terminologia
Opublikowanie poziomów progowych w roku 1975 (Threshold Level 1975) dało
początek nowemu kierunkowi w dydaktyce – podejściu komunikacyjnemu6. Od tego
momentu aż do ukazania się w roku 2001 Europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (ESOKJ): uczenie się, nauczanie, ocenianie nie udało się poczynić
kroków, które wpłynęłyby pozytywnie na kształcenie językowe7. Ukształtowanie
podejścia zadaniowego w ramach metodologii komunikacyjnej nie pojawiło się z dnia
na dzień, lecz było efektem poszerzania się Unii Europejskiej – zmian społecznych,
ekonomicznych i politycznych zachodzących w jednoczącej się Europie (Jankowska,
2011, s. 11), a publikacja ESOKJ wywołała fale dyskusji zarówno nad nauczaniem,
jak i uczeniem się języków obcych. Zgodnie z powyższym przyjmuje się, że podejście
zadaniowe jest swego rodzaju continuum podejścia komunikacyjnego, nadając mu
inny kształt. Idea kompetencji komunikacyjnej jest ściśle związana z „kompetencją
językową”, która swoimi korzeniami sięga lat 60-70., wtedy pojawienie się lingwistyki
Noama Chomysky’ego w Stanach Zjednoczonych spowodowało zachwianie się
podstaw dydaktyki językowej. Na bazie pojęcia kompetencja językowa zrodziła się
idea kompetencji komunikacyjnej. Amerykański lingwista krytykował typ lingwistyki
na której opierały się: metoda audiolingwalna oraz sytuacyjna. Chomsky rozróżnia
kompetencję od preformacji, definiując te pierwszą jako wrodzoną zdolność
rozmówcy do tworzenia nowych wypowiedzi, z którymi nigdy wcześniej się nie
zetknął. Z drugiej jednak strony socjolingwiści zaczęli badać aspekty społeczne
produkcji językowej a John Austin i John Searle traktowali język jako narzędzie

W roku 1972 grupa ekspertów Rady Europy analizowała tzw. minimum progowe kompetencji językowej, po
osiągnięciu którego uczący się byłby w stanie posługiwać się językiem obcym w sposób samodzielny.
Poziomy progowe miały charakter nowatorski, które stały się bazą podejścia funkcjonalno-pojęciowego. Wraz
z ich pojawieniem zmieniała się koncepcja nauczania: koncepcja behawiorystyczna została zastąpiona przez
psychologię kognitywną, która traktuje nauczanie jako proces aktywny skoncentrowany na uczącym się
(Jankowska 2011, s. 18)
7
Projekty opracowane przez Radę Europy: 1996, 1998, 2001 (Jankowska 2011).
6

74

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (45) 2021/2022

komunikacji8. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej zostało wprowadzone przez Della
Hymesa - socjolingwistę amerykańskiego, a zbieżność wielu badań prowadzonych
w tym czasie w rozszerzającej się Europie była impulsem do powstania podejścia
ukierunkowanego na działanie. Poniższy schemat przedstawia ewaluację celów
nauczania / uczenia się języków obcych.

Porównując podejście komunikacyjne i perspektywę zadaniową, wyróżniono
następujące składowe, w związku z którymi dokonano analizy. Należą do nich:
uczący się, cel kształcenia, podstawowe działania, podstawowe zasady, podstawy
teoretyczne, ewaluacja. Analiza została przestawiona w postaci tabelarycznej.
Tabela 1 Analiza podejścia komunikacyjnego i perspektywy zadaniowej w nauczaniu języków

Składowa

Podejście komunikacyjne

Podejście zadaniowe

uczący się

używanie języka w sytuacji

wyczulenie na edukację

egzolingwalnej9

różnojęzyczną
i różnokulturową

cel kształcenia

podstawowe działania

wykształcenie umiejętności

wykształcenie umiejętności

komunikacji w języku

działania z innymi

obcym

za pomocą języka obcego

produkcja, recepcja ustna

interakcja i mediacja

i pisemna
podstawowe zasady

8
9

koncentracja na osobie

koncentracja na grupie;

uczącej się;

aspekty społeczno-

aspekty społeczne

- kulturowe i pragmatyczne

i pragmatyczne komunikacji

komunikacji

Zob. J. Austin (1962) How to Do Things with Words
Wprowadzony przez R. Porquiera (1984) termin komunikacja egzolingwalna odsyła do sytuacji, w których
interlokutorzy nie mog ą lub nie chc ą komunikować się za pomocą języka pierwszego, gdyż nie posiadają
wspólnego języka pierwszego lub te ż wybierają inny język komunikacji. Kiedy uczestnicy interakcji
komunikują się we wspólnym języku pierwszym, mamy do czynienia z komunikacją endolingwalną (zob. S.
Piotrowski 2013: s. 118)
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podstawy teoretyczne

Przenikanie się teorii

Działanie ukierunkowane

lingwistycznych z teoriami

na cele socjokulturowe

uczenia się języków

i społeczne

(według podejścia
komunikacyjnego)
ewaluacja

ewaluacja kompetencji

Zastosowanie i stworzenie

komunikacyjnej

narzędzi autoewaluacji
i ewaluacji kształtującej

Podejście zadaniowe – rozwiązanie praktyczne

Rysunek 11 Mapka królestwa

Pomysł na długofalowy projekt, który pełni również funkcję motywacyjną, został
zaczerpnięty z programu Rockets (Kubica 2012, Śpiewak 2015). Całość jest
opracowana w języku angielskim, dlatego też na potrzeby niniejszego artykułu
projekt motywacyjny został opracowany w języku niemieckim. Każdy uczeń
otrzymuje mapkę do projektu (rys.1) a jego zadaniem jest zbudowanie własnego
królestwa, do którego elementy (na karcie pracy) mogą zdobywać na każdej lekcji,
w zamian za pożądane zachowania językowe (rozmowy na temat królestw między
uczniami rozgrywają się w języku obcym - niemieckim)
W trakcie trwania każdej lekcji uczniowie zdobywają tzw. złote monety (Goldmünzen)
(rys.2), za które mogą kupić różnorodne elementy dla swojego królestwa (rys.3)
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Rysunek 12 Goldmünzen

Rysunek 13 Karta pracy do projektu, materiał własny autora

Obrazki mogą zostać przygotowane w kolorze, mogą to być również kontury
do samodzielnego zakolorowania przez uczniów. Każdy z elementów można zdobyć
za określą liczbę złotych monet, za określoną przez nauczyciela stawkę. Na końcu
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pracy projektowej uczniowie łączą swoje królestwa w jedno mocarstwo (Großmacht),
które zostaje zaprezentowane na lekcji podsumowującej.
Tworzenie królestwa jest jednym z przykładów zastosowania pracy projektowej
w nauczaniu uczniów I etapu edukacyjnego i może zostać zastąpione również inną
tematyką np. tworzeniem wioski indiańskiej, układu planetarnego czy wyspy skarbów.
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Justyna Michalik
Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
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Justyna Stępień, Monika Strączek-Grolik
Scenariusz zajęć zintegrowanych „Polskie symbole narodowe”.
__________________________________________________________
Temat: Polskie symbole narodowe. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy
pierwszej.
Temat bloku: Tajemnice świata.
Temat dnia: Polskie symbole narodowe.
Kompetencje kluczowe:
•

Porozumiewanie się w języku ojczystym;

•

Umiejętność uczenia się;

•

Kompetencje społeczne i obywatelskie;

•

Inicjatywność i przedsiębiorczość;

•

Świadomość i ekspresja kulturalna.

Temat edukacji polonistycznej:
Rozmowa na temat naszej Ojczyzny, piękna przyrody, krajobrazów. Recytacja
wiersza Władysława Bełzy „Katechizm małego dziecka”.
Temat edukacji muzycznej:
Śpiewanie hymnu narodowego - „Mazurek Dąbrowskiego”. Wyjaśnienie wyrazu
"hymn". Przypomnienie o zachowaniu godnej postawy podczas śpiewania i słuchania
hymnu narodowego. Zaśpiewanie piosenki „Jestem Polką i Polakiem”.
Temat edukacji społecznej:
Integracja zespołu klasowego podczas wspólnego śpiewania i pracy w grupach.
Szacunek do symboli narodowych.
Temat edukacji plastycznej:
Wykonanie pracy plastycznej z okazji Święta Niepodległości.
Cel główny: Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski.
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Cele operacyjne:
Wiadomości:
•

poznaje symbole narodowe Polski;

•

wyjaśnia znaczenie symboli narodowych w życiu każdego człowieka.

Umiejętności:
•

wymienia symbole narodowe;

•

śpiewa hymn narodowy;

•

śpiewa piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”;

•

recytuje z pamięci wiersze;

•

zna datę Święta Niepodległości;

•

odpowiada poprawnie na zadane pytania;

•

wykonuje układ taneczny;

•

wykonuje pracę plastyczną.

Postawy:
•

wie, jak zachować się podczas śpiewania hymnu narodowego;

•

jest dumny z tego, że jest Polakiem;

•

potrafi współdziałać w grupie.

Metody pracy:
•

Metody podające: pogadanka, praca ze źródłem drukowanym

•

Metody problemowe: burza mózgów

•

Metody praktyczne: ćwiczenia, taniec, śpiew

Formy pracy:
•

Praca jednostkowa

•

Praca zbiorowa

•

Praca grupowa

Środki dydaktyczne:
Symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), kotyliony biało - czerwone, film
animowany „Polak mały”, piosenka „Jestem Polką i Polakiem”, mapa Polski, kredki,
klej, brystol, plansza z wazonami i mapami.
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Podstawa programowa:
Edukacja polonistyczna:
1.1-1.1,

1.1-1.1.b

1.1-1.2c

1.1-1.3d

Edukacja muzyczna:
1.1-3.1a

1.1-3.1b

1.1-3.2d

Edukacja społeczna:
1.1-5.4

1.1-5.6

1.1-5.8

Edukacja plastyczna:
2.0-1.1a

2.0-1.1c

2.0-2.1

2.0-2.8

Przebieg zajęć:
1.

Przywitanie dzieci - muzyczna powitanka. Kartka z kalendarza.

2.

Śpiewanie piosenki „Jestem Polką i Polakiem”.

3.

Wprowadzenie do tematu zajęć za pomocą filmu edukacyjnego „Polak mały”.

4.

Rozwiązywanie zagadek.

5.

Polskie symbole narodowe – wykonanie pracy plastycznej.

6.

Omówienie pracy plastycznej związanej z symbolami narodowymi,
zaśpiewanie hymnu narodowego, przypomnienie o zachowaniu godnej
postawy podczas śpiewania hymnu.

7.

Odegranie tańca – „Pisk Białego Orła”.

8.

Podsumowanie zajęć- odczytanie wiersza Władysława Bełzy „Katechizm
małego dziecka”.

Justyna Stępień
Monika Strączek-Grolik
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Radlinie
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Rysunek 1 Pierwszoklasiści prezentują symbole narodowe.

Rysunek 2 Taniec "Pisk Białego Orła".
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Krzysztof Witosz
Demobilizacja sił powstańczych w okresie czerwca i lipca 1921 r.
jako ostatni akord zrywu zbrojnego.
__________________________________________________________
W drugiej dekadzie czerwca 1921 roku walki zbrojne związane z III powstaniem
śląskim stopniowo wygasały. Na froncie południowym, po bitwie olzańskiej,
intensywność działań wyraźnie zmalała. Kreślone przez gen. Bernharda von Hülsena
plany związane ze wznowieniem przez Selbstschutz działań zaczepnych z rejonu
Raciborza na kierunku rudzko - rybnickim nie zyskały akceptacji
głównodowodzącego sił niemieckich gen. Karla Hoefera. Pozycje nad Odrą zostały
niebawem obsadzone przez żołnierzy wojsk sprzymierzonych. Było to wynikiem
podjęcia przez nieprzyjazne sobie strony negocjacji politycznych, którym patronowała
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa (MKRiP).
13 czerwca 1921 roku została wydana przez ministra spraw wojskowych
gen. Kazimierza Sosnkowskiego szczegółowa instrukcja w sprawie likwidacji
powstania. Określała ona sposób postępowania władz wojskowych wobec osób
zaangażowanych w czyn zbrojny, jak i precyzowała kwestie techniczne związane
z demobilizacją personalną oraz materiałową. W oparciu o ministerialną instrukcję
został tego samego dnia wydany przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych
(NKWP) rozkaz o demobilizacji śląskiej armii powstańczej. Miała ona przebiegać
dwuetapowo. W etapie przygotowawczym miano zabezpieczyć sprzęt wojskowy
(broń, amunicję, sprzęt saperski, środki łączności oraz sprzęt medyczny), zaś
w etapie drugim - właściwym - dokonać rozwiązania oddziałów frontowych i tyłowych,
wypłacenia zaległego żołdu i przejścia powstańców do cywila. Jednocześnie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w skali lokalnej zdemobilizowani powstańcy mieli
zasilić formowane na gruncie powiatowym Milicje Gminne. Ponadto z ramienia
NKWP wytypowano oficerów łącznikowych mających koordynować akcję
demobilizacyjną przy poszczególnych grupach wojsk powstańczych (w przypadku
Grupy „Południe” za tą kwestię odpowiedzialny był kpt. Stanisław Sadowski).
Strona polska zdawała sobie sprawę z wagi zagadnienia, bowiem chodziło nie tylko
o wykazanie sprawności organizacyjnej i dyscypliny wobec aliantów, ale i ludności
miejscowej, która w większości przypadków w wydatny sposób pomagała stronie
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powstańczej i dla której czyn powstańczy stanowił zapowiedź funkcjonowania
państwa polskiego na górnośląskim terenie oraz kontestatorów, którzy nie chcieli
przerwania walki (tzw. bunt oficerski Grupy „Wschód”). Liczono się również
z prowokacjami ze strony niemieckiej.
„Powstańcy! Powstanie osiągnęło swój cel najbliższy”. Tymi słowami rozpoczynał się
wydany przez NKWP 13 czerwca 1921 roku rozkaz specjalny, którego dalsza część
brzmiała „Dziś nie ma Niemca, jako przedstawiciela jakiejkolwiek władzy, choćby
zależnej od aliantów na zdobytej przez Was części Górnego Śląska. Polski lud
Górnego Śląska stanął silną nogą na swojej ziemi jako jej właściciel. Granice
zdobytego przez Was obszaru zabezpieczają wojska alianckie. Oddziały niemieckie
wycofują się sprzed naszego frontu poza obszar plebiscytowy pod kontrolą władz
koalicyjnych. Bezpieczeństwo i porządek w kraju zabezpieczymy pod kierownictwem
Komisji Międzysojuszniczej, tworząc milicję powiatową. Niebawem zapadnie decyzja
koalicji w sprawie naszego kraju. Wyście im udowodnili, że Górny Śląsk jest polski.
Wobec tych pomyślnych wyników przechodzimy do demobilizacji”.
14 czerwca 1921 roku Komisja Międzysojusznicza powołała cztery komisje alianckie
mające sprawować nadzór nad wypełnieniem przez obie strony warunków
zawieszenia broni. Zostały one rozmieszczone w Oleśnie, Strzelcach Opolskich,
Ujeździe i Raciborzu, zaś ich skład tworzyli oficerowie francuscy, angielscy i włoscy.
Jednocześnie tego dnia strona polska powołała własne komisje likwidacyjne - główną
w Szopienicach i 9 komisji powiatowych w: Lublińcu, Ponoszowicach, Szarleju,
Królewskiej Hucie (Chorzów), Katowicach, Pszczynie, Rybniku, Łabędach i w Zabrzu.
Miały one uregulować szereg spraw bieżących związanych m.in. z wypłatą zaległych
poborów, rozliczeniem różnego typu rachunków dotyczących akcji powstańczej,
ustaleniem zapomóg dla inwalidów, wdów i sierot oraz oszacowaniem odszkodowań
wynikłych wskutek zajęcia lub uszkodzenia mienia.
15 czerwca 1921 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptował wytyczne
czynników wojskowych dotyczące likwidacji powstania.
Obszar plebiscytowy został przez władze alianckie podzielony na strefy, z których,
zgodnie z wyznaczonym terminarzem, miano wycofać wojska walczących stron.
Strona polska starała się przestrzegać ustalonych zasad arbitrażu, zaś niemiecka
w większości wypadków je sabotowała, co spowodowało, że w ciągu pierwszej
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i drugiej dekady czerwca 1921 roku na obszarze plebiscytowym utrzymywał się stan
niepewności i dochodziło do lokalnych starć.
Ostatecznie za sprawą Wojciecha Korfantego i ppłk Kazimierza Zenktellera wraz
z przedstawicielami Międzysojuszniczej Komisji 20 czerwca w Błotnicy Strzeleckiej
zapadła decyzja o opuszczeniu obszaru plebiscytowego poprzez wycofanie się
z danej strefy (docelowo było ich pięć) w dwudniowym przedziale czasowym.
Pierwsza przewidywała dotarcie do miejscowości Staszowa Wola - Lubliniec Pyskowice - Sośnicowice - Nieborów - Stodoły - Rybnik; druga - Kalina - Tworóg
Wielki - Zbrosławice - Sośnica - Żory - Pawłowice; trzecia - Okręglik - Kalety Tarnowice - Kłonica - Mikołów - Pszczyna; czwarta strefa obejmowała Woźniki Rozbark - Królewską Hutę - Katowice; piąta - osiągnięcie granicy państwa polskiego.
24 czerwca 1921 roku również strona niemiecka przyjęła, pod naciskiem władz
alianckich, podpisane cztery dni wcześniej ustalenia. Faktycznie wycofywanie
przez obie strony swych wojsk z poszczególnych stref obszaru plebiscytowego
nastąpiło od 28 czerwca i zakończyło się 5 lipca.
Oficerowie wojsk sojuszniczych nadzorowali przebieg demobilizacji. Oddziały
powstańcze rozbrajały się w wyznaczonych stacjach zbornych. Powrót z frontu
do domu z reguły przebiegał w oparciu o wytyczne władz wojskowych i był formą
okazania wdzięczności za czyn powstańczy, a zarazem pretekstem
do zamanifestowania swojej przynależności narodowej przez ludność cywilną.
Ostatnie apele odbywały się na rynkach miast w obecności wielotysięcznych tłumów,
a słoneczna pogoda sprzyjała radosnym zabawom. Uroczystości zwykle kończyło
wspólne odśpiewanie Roty i Mazurka Dąbrowskiego.
Przewodniczącym komisji ds. likwidacji III powstania na okręg rybnicki został
dotychczasowy zastępca przewodniczącego Polskiego Komitetu Plebiscytowego
na tym obszarze, a w czasie walk jeden z członków sztabu Grupy „Południe”, Ludwik
Piechoczek. Następowało rozwiązywanie Dowództw i Komend Placów
w poszczególnych miejscowościach wraz z likwidacją struktur powstańczej służby
medycznej i sądowniczej. Uczestnicy walk zbrojnych na obszarze plebiscytowym
zostali objęci amnestią polityczną.
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Ostatnimi akordami związanymi z zakończeniem demobilizacji sił powstańczych było
rozwiązanie u schyłku lipca 1921 roku Wydziału Demobilizacyjno-Likwidacyjnego
przy Naczelnej Władzy Górnego Śląska oraz przeprowadzona na przełomie
1921/1922 r. likwidacja Wydziału Plebiscytowego Górnego Śląska Oddziału II Sztabu
Generalnego.
Teraz przyszedł czas na polityków europejskiego formatu. Na początku lipca 1921
roku rozpoczęła w Paryżu działalność angielsko-francusko-włoska Komisja
Rzeczoznawców, której jedynym zadaniem było wypracowanie dla Konferencji
Ambasadorów propozycji w kwestii podziału Górnego Śląska. W toku burzliwych
obrad nieodwołalnie zdecydowano się na dokonanie podziału spornego terenu
na dwie nierówne części. Jednocześnie strona polska i niemiecka przygotowywały
się do przyjęcia otrzymanego terytorium.
Bibliografia:
1. Rozkaz organizacyjny NKWP nr 25 z 14 VI 1921, CAW, t.130.2.14.
2. Ryżewski W., Trzecie powstanie śląskie 1921. Geneza i przebieg działań bojowych,
Warszawa 1977.
3. Ryżewski W., Przyczynek w kwestii demobilizacji powstańczych sił bojowych w III
Powstaniu Śląskim, [w:] Górny Śląsk czasu powstań i plebiscytu. Sprawy mało znane i
nieznane, pod red. Z. Kapały, Bytom 1996.
4. Przewłocki J., Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w
latach 1920-1922, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
5. Kaczmarek R., Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka,
Kraków 2019.

Krzysztof Witosz
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii w Zespole Szkół
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.
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Maria Lebioda
„Ja mogę, ty możesz…” – o innowacjach słów kilka.
__________________________________________________________
Poczucie sprawstwa nieodzownie towarzyszy ludzkim poczynaniom. Tworzymy
z wyboru, funkcji, inspiracji. Jednakże wejście na wyższy poziom pojawia się wtedy,
gdy mamy kogoś zainspirować do twórczego działania. Utylitarne działanie staje się
więc tu pożądane. Biorąc więc pod uwagę kształcącą funkcję innowacji, możemy
powiedzieć za Mironem Krawczykiem, że to całość doświadczeń składających się
na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia
otaczającego ją świata10. Tak więc, wychodząc od treści kształcenia rozumianych
jako uporządkowane czynności, których opanowanie ma umożliwić, bądź ułatwić
człowiekowi ukształtowanie jego stosunków ze światem go otaczającym,11 to właśnie
one decydują w znacznym stopniu o strukturze, poziomie i stopniu nowoczesności
edukacji. Jestem zdania, że wynika to z miejsca treści dydaktycznych w procesie
wychowania i kształcenia. Wykazuje to wyraźnie rys.1. Treści kształcenia wyraża
w nim pytanie: Czego uczymy? Odnosi się ono zarówno do wiedzy typu:

wiedzieć, że, jak i dlaczego?
Rysunek 4 Treści dydaktyczne w procesie kształcenia.
Źródło: Cz. Kupisiewicz, Szkolnictwo w procesie przebudowy, WSiP, Warszawa 1996, s. 83 (za:) G. Schaefer, Anwendung
eines systemtheoretischen Modells als Ausgangsbasis und Rahmen fur Curriculumentwicklung (W:) K. Frey (Hrg.), Curriculum
Handbuch, Munchen – Zurich 1975.

10
11

M. Krawczyk, Trudności z pojęciem kształcenie, „Edukacja i Dialog” 1994, nr 4.
Cz. Kupisiewicz, Szkolnictwo w procesie przebudowy, WSiP, Warszawa 1996, s. 83.
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Kształcenie, jak każda bardziej złożona forma działalności, może być organizowane
w rozmaity sposób. Formą organizacyjną kształcenia nazywać więc będziemy układ
warunków zewnętrznych o charakterze osobowym oraz rzeczowym, który ma
wpływ na przebieg i właściwości procesu nauczania - uczenia się12. To właśnie
do tych warunków zalicza się liczbę oraz dobór uczniów i nauczycieli, miejsce i czas
ich pracy nad realizacją celów i zadań kształcenia, a także sposób porządkowania
treści kształcenia w planach i programach szkolnych. Cz. Kupisiewicz do głównych
kryteriów podziału form organizacyjnych zalicza: liczbę uczniów uczestniczących
w procesie nauczania - uczenia się (formy jednostkowe i zbiorowe pracy uczniów),
miejsce uczenia się (zajęcia szkolne i pozaszkolne), czas trwania zajęć
dydaktycznych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne)13.
Klasyfikacja ta jednak nie zawiera rozróżnienia form organizacyjnych nauczania
i form organizacyjnych pracy uczniów. Tak więc posługując się terminem form
organizacyjnych nauczania, będziemy mieli na myśli czynności nauczyciela
organizującego odpowiednie warunki pracy uczniów, natomiast formy organizacyjne
pracy uczniów określać nam będą odpowiednio zorganizowane czynności uczniów14.
Należy tutaj nadmienić, odwołując się do podziału zaproponowanego przez
Cz. Kupisiewicza, iż często w podręcznikach do dydaktyki ogólnej rodzaje warunków
zewnętrznych są traktowane jako swoiste kryteria ich podziału np.:
•

ze względu na liczbę uczniów wyróżniamy pracę indywidualną, pracę zbiorową
oraz zespołową,

•

gdy za kryterium podziału czynimy dobór uczniów, wtedy mówimy o pracy frontem
i pracy zróżnicowanej, a niekiedy o nauczaniu wzajemnym,

•

czyniąc podstawą typologii miejsce pracy uczniów; dokonujemy rozróżnienia
na zajęcia szkolne, w tym klasowo-lekcyjne, laboratoryjne, warsztatowe
i świetlicowe,

•

gdy obierzemy sobie czas za kryterium typologiczne, mamy tu do czynienia
z zajęciami szkolnymi, w tym lekcyjnymi i pozalekcyjnymi oraz pozaszkolnymi,

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, tom I, Warszawa 2003,
s.1161.
13
Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, WSiP, Warszawa 1995, s. 183
14
F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 327.
12
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•

obierając zaś za kryterium sposób porządkowania treści, rozróżniamy zajęcia
zintegrowane i przedmiotowe15.

Należy jednakże mieć na uwadze, iż typologie te nie mają charakteru rozłącznego.
Forma organizacyjna jest więc sposobem, w jaki to kształcenie jest organizowane16.
To właśnie formy, przesądzając o organizacyjnej stronie pracy dydaktycznej,
wskazują, jak organizować pracę stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy oraz w jakim
celu ma być kształcony17. Formy organizacyjne działalności dydaktycznej są
istotnym warunkiem powodzenia procesu kształcenia, gdyż jasno określają warunki
jego realizacji.
Proces kształcenia jest działaniem planowym i celowym, a ujęcie go w pewne ramy
organizacyjne czyni go bardziej skutecznym. Organizacja procesu kształcenia musi
być ujmowana elastycznie, w zależności od celów i zadań dydaktycznych, czasu jego
trwania, właściwości przedmiotów nauczania18.
Należy mieć na uwadze, iż formy są determinowane przez cele i zadania kształcenia,
liczbę objętych nim uczniów, charakterystyczne właściwości nauczanych
przedmiotów, miejsce i czas pracy dzieci i młodzieży, wyposażenie placówki
w pomoce naukowe itp. Tak więc dobór form organizacyjnych zależy od wielu
czynników. Co więcej, konkretny kształt form będzie zawsze zależeć od podmiotów
edukacyjnego działania. Formy organizacyjne kształcenia powiązane są z innymi
składnikami systemu dydaktycznego i pomiędzy sobą związkami funkcjonalnostrukturalnymi. Rodzaj i treść tych związków jest zależna od właściwości samego
systemu, jak i celów dydaktyczno-wychowawczych, jakim mają służyć. Na ich kształt
wpływają również podmiotowe cechy uczestników działań edukacyjnych.
Jestem więc zdania, że nauczyciel, który posiada otwarty umysł, potrafi odpowiednio
przetwarzać zdobyte informacje, podchodzi do swojej pracy w sposób reformatorski,
elastyczny. Co więcej, potrafi udoskonalać wypracowywany system dydaktyczny,
nie boi się zmian, stawia czoła coraz to nowym wyzwaniom, tworząc innowacje.

15

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, op. cit., s. 1161.
Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2005, s. 111.
17
Por. tamże, s. 111.
18
F. Bereźnicki, op. cit., s. 327.
16
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Jak wiemy, organizacja nauczania zależy od stopnia organizacyjnego szkoły.
Stosowane formy organizacyjne przybierają różną postać. Jednakże najbardziej
pożądane na rynku edukacyjnym są właśnie wszelkiego rodzaju innowacje.
Tak więc innowacją pedagogiczną (z łac. innovatio – odnowienie) nazywamy
wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w dziedzinie wychowania, kształcenia,
organizacji i uwarunkowań szkolnictwa, a także innych form oświaty19.
„Innowacje są przejawem twórczego niepokoju naszych czasów... jest to niepokój
o przyszłość, o taki kształt, jaki rysuje się ludziom we współczesnych ich
wyobrażeniach. Przygotowanie tej przyszłości wymaga zmian w środowisku,
w urządzeniach i samych ludziach. Innowacje mają służyć planowaniu tych zmian
oraz ich weryfikacji, początkowo na małą skalę, a stopniowo - po uzyskaniu
spodziewanych efektów - na skalę coraz szerszą, możliwie powszechną. Mając
na myśli te zmiany, nowatorzy posługują się takimi terminami, jak rozwój, ewolucja,
postęp, optymalizacja, eksperyment (...) Towarzyszą im hasła: „więcej”, „lepiej”
i „szybciej”, w których chodzi o to, aby jak najlepiej przygotować się do zmieniającej
się przyszłości, aby nawet zmiany te planować i sterować nimi (...)20.”
Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż zmiany innowacyjne mogą być okazjonalne
oraz systematyczne i planowe, ukierunkowane i pozbawione kierunku, implikujące
postęp lub powodujące regres w praktyce pedagogicznej.
Innowacje mogą dotyczyć całego systemu szkolnego lub jego części składowych:
organizacji, metod i środków pracy nauczyciela, form aktywności uczniów
lub wychowanków, treści i celów edukacji, jej uwarunkowań oraz ustaleń
legislacyjnych.
To właśnie innowacje powstają za sprawą działań, które określa się najczęściej
mianem twórczości pedagogicznej, postępu pedagogicznego, nowatorstwa.
Co więcej, pojęcie innowacji można rozumieć w dwojaki sposób:
•

czynnościowy,

•

rzeczowy21.

19

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, op. cit., s. 332.
W. Okoń, Poczynania innowacyjne w systemie szkolnym, (W:) R. Schulz, Nauczyciel jako innowator,
WSiP, Warszawa 1989, s. 48.
21
R. Schulz, Studia z innowatyki pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
1996, s. 52.
20
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W sensie czynnościowym innowacja to proces tworzenia i przyswajania nowych
rozwiązań, to czynność planowania i realizacji zmiany, to całościowy
cykl projektowania i/lub zastosowania nowości, np. wprowadzanie do praktyki
szkolnej nowych przedmiotów nauczania, opracowywanie nowych treści
programowych, wdrażanie nowych form kształcenia, użytek nowych form
egzaminowania uczniów itp.22
W sensie rzeczowym natomiast innowacja to wytwór aktywności twórczej,
to program zmiany (w odróżnieniu od procesu), to treść przedsięwzięć
innowacyjnych, np. nowa skala oceniania uczniów, nowy typ ustrojowy szkoły, nowa
ustawa oświatowa, nowy edukacyjny program komputerowy, nowy środek nauczania
itp. Status tych nowości może być różny: mogą to być narzędzia pracy, wzory
zachowań itp.23
Jednakże rozróżnienie czynnościowego oraz rzeczowego rozumienia innowacji nie
jest równoznaczne z rozstrzygnięciem kwestii, jaka jest natura innowacji. Roman
Schultz stwierdza w swoich pracach, że innowacja pedagogiczna pojmowana
procesualnie jest po prostu synonimem działalności kulturotwórczej w sferze
wychowania; jest to forma wzbogacania pedagogicznego doświadczenia o nowe
składniki (wartości), jest to procedura rozwijania kulturowych podstaw wychowania24.
Jeśli chodzi zaś o innowację rozumianą rzeczowo, to traktowana jest przez autora
jako nowe elementy zasobu kulturowego praktyki pedagogicznej, nowe rozwiązania
dla problemów edukacyjnych, nowe odpowiedzi na pytania, zagadki, problemy
wyłaniające się w toku uprawiania praktyki pedagogicznej.
Dla lepszego zobrazowania kwestii rozumienia czynnościowego i rzeczowego
pojęcia innowacji R. Schultz sięga do wymownej metafory. Innowacje pedagogiczne
rozumiane rzeczowo, to nowe cegiełki, z jakich budowany jest gmach
pedagogicznego doświadczenia. Natomiast innowacje rozumiane czynnościowo,
to operacje budowy, wznoszenia, powiększania owego gmachu25.

Tamże, s. 55.
Tamże, s. 58.
24
Tamże, s. 60.
25
Tamże, s. 53.
22
23
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Natomiast do głównych kategorii zmian innowacyjnych według Romana Schulza
zaliczamy:
•

procesy planowania i realizacji reform oświatowych;

•

bieżącą działalność modernizacyjną administracji oświatowej;

•

zastosowanie w praktyce wyników badań naukowych;

•

działalność eksperymentalną szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych;

•

twórczość pedagogiczną nauczycieli26.

Wzajemne przenikanie się, uzupełnianie i dopełnianie wymienionych wyżej kategorii
powinno stać się oczywistością w procesie rozwojowym edukacji.
Odnosząc się jednakże do ogólnej teorii planowanej zmiany działalność innowacyjna
przybiera trzy zasadnicze formy:
1. Samodzielne rozpoznawanie i rozwiązywanie przez nauczycieli swych

problemów praktycznych
Mamy tu do czynienia z projektowaniem i wprowadzaniem w życie określonych
nowości eliminujących stwierdzone trudności lub zaspokajających nowo
pojawiające się potrzeby; nowatorstwo pedagogiczne w tym przypadku
sprowadza się więc do samodzielnego tworzenia i przyswajania
przez nauczyciela określonych innowacji, których on sam jest źródłem nowości
oraz głównym, a często i jedynym ich odbiorcą oraz użytkownikiem;
2. Zastosowanie w praktyce osiągnięć nauki,

W tej formie podstawowy produkt działalności naukowej - nowa wiedza - może
przybierać rozmaitą postać, w zależności od tego, z jakiego źródła się wywodzi,
co jest jej nośnikiem i jakiej fazy procesu badawczo - rozwojowego jest
dopełnieniem; jeżeli chodzi o nauki pedagogiczne, to właśnie one oferują
w praktyce następujące kategorie swych produktów:
•

nowe idee i wartości (np. idea nauczania problemowego, kształcenia
innowacyjnego, indywidualizacji kształcenia itp.),

•

nowe teorie (np. teoria rozwoju umysłowego J. Piageta, teoria osobowości
W. Łukaszewskiego, teoria dysonansu poznawczego, analiza systemowa itp.),

26

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, op. cit., s. 332.
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•

nowe dane (tj. wszelkie wyniki badań naukowych na temat poszczególnych
faktów pedagogicznych oraz istniejących między nimi współzależności),

•

narzędzia i metody (np. testy osiągnięć szkolnych, rozmaite arkusze
obserwacyjne, metody: socjometryczne, eksperymentu pedagogicznego,
studium przypadku),

•

nowe rozwiązania (np. nowe programy nauczania, nowe techniki kształcenia
i wychowania, nowe środki dydaktyczne, nowe formy organizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego);

3. Zastosowanie w bezpośrednim działaniu pedagogicznym wyników badań
naukowych stanowi jedną z najpowszechniejszych form aktywności innowacyjnej
nauczycieli),
Pionierskie formy przyswajania innowacji; (chodzi tu jedynie o te akty
asymilacji nowości, które można określić jako „pierwsze” tzn. te, które zachodzą
w początkowym stadium procesu dyfuzji, a więc dotyczą innowacji szerzej dotąd
nieznanych i (lub) niepraktykowanych w systemie społecznym; pedagog, który
określoną nowość przyswaja jako ostatni w danym systemie społecznym, jest
maruderem a nie innowatorem; trudno nazwać jego działania aktywnością
nowatorską tylko dlatego, że jest to akt przyswojenia innowacji; natomiast
nauczyciel, który jako jeden z pierwszych w danym systemie społecznym
przyswaja określoną nowość, może być nazwany innowatorem w tym sensie,
że jest on jednym z pierwszych – w danym systemie odbiorców i użytkowników
nowości; że jest on źródłem innowacji dla innych; że inicjuje on proces dyfuzji
nowości w swym środowisku; tak więc tego rodzaju pionierskie akty asymilacji
innowacji mają w dużej mierze charakter twórczy i mogą być zaliczone
do nowatorstwa pedagogicznego)27.
Przypatrując się zaś kryteriom klasyfikacji innowacji poprzez pryzmat literatury,
możemy na ich podstawie w pewnym stopniu zrozumieć także rolę innowacji
w różnorodnych sferach działalności ludzkiej. Istotną kwestią staje się więc właściwy
dobór kryteriów, jak i sam podział innowacji, których to podejmuje się wielu autorów
z powodu dużego praktycznego znaczenia takich klasyfikacji. Pozwala on bowiem
27

R. Schulz, Nauczyciel jako innowator, WSiP, Warszawa 1989, s. 148-149.
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ogólnie określić wpływ innowacji na postęp, jak i przyporządkować
je do odpowiedniej kategorii działalności ludzkiej.
Tak więc innowacje można klasyfikować z punktu widzenia szerokiego i wąskiego.
Rozważmy więc klasyfikację innowacji w sensie szerokim, którą proponuje
W. Dobrołowicz, dzieląc innowacje w następujący sposób:
1.

ze względu na dziedzinę wiedzy czy praktyki, jakiej dotyczą, wyróżniamy, innowacje
techniczno-technologiczne, artystyczne, naukowe, społeczne itp.,

2.

innowacje mogą być pierwotne lub wtórne (pierwotnymi nazywamy takie, które
oparte są na procesie twórczym, czyli są oryginalne i polegają na praktycznym
wykorzystaniu po raz pierwszy odkryć i wynalazków, gdy tymczasem innowacje
wtórne (nieoryginalne) to nowości zapożyczone),

3.

innowacje mogą mieć postać materialną (wyrób, urządzenie, dzieło sztuki, książka
itp.) lub niematerialną, ale zmaterializowaną (idea, pomysł, nowa metoda, teoria itp.,
wyrażona w słowach, symbolach, obrazach),

4.

ze względu na możliwość przewidywania zdarzeń, wyróżnia się innowacje
zaprogramowane i niezaprogramowane,

5.

ze względu na rolę innowacji w osiąganiu dalszych celów dzielimy je na innowacje
instrumentalne i ostateczne (innowacje ostateczne są celem, a instrumentalne
jedynie środkiem prowadzącym do jakiegoś innego celu)28.
Analiza powyższego podziału zaproponowanego przez W. Dobrołowicza niesie

za sobą przede wszystkim wymiar praktyczny ze względu na fakt, iż prawa rządzące
różnymi rodzajami innowacji nie są jednakowe. Co więcej, różny jest także stopień
przyswajania innowacji w zależności od dziedziny, której innowacje dotyczą.
W odniesieniu do np. innowacji technicznych można zaobserwować całą gamę różnych
postaw, od postaw typowych do dwóch diametralnie skrajnych postaw wobec techniki,
tj. technofobii (skrajny lęk przed techniką) i technofilii (bezkrytyczne uwielbianie
wszelkich nowości)29.

W. Dobrołowicz, Rodzaje innowacji, (W:)(red.) W. Pomykałko, Encyklopedia biznesu, Wydawnictwo
„Fundacja innowacja”, Warszawa 1995, s. 354-355.
29
K. Szatkowski, Istota i rodzaje innowacji, (W:)(red.) M. Brzeziński, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2001, s. 33.
28
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Szeroki podział innowacji proponuje W. Kotarba, który klasyfikuje innowacje
według następujących kryteriów:
1)

według kryterium nowości: indywidualne, krajowe, światowe itd.;

2)

według kryterium korzyści:

•

gospodarcze - korzyści to efekty wymierne,

•

społeczne - korzyści to efekty niewymierne,

•

społeczno-gospodarcze - korzyści wymierne i niewymierne,

•

potencjalne - korzyści mogą być osiągnięte po wdrożeniu innowacji,

•

rzeczywiste - korzyści zostały osiągnięte;

3) według kryterium nowości i korzyści - patrz jw. np. innowacja społeczno -

- gospodarcza, krajowa, potencjalna;
4) według kryterium środków prowadzących do innowacji, czyli tworzących ją:
•

innowacje techniczne - środkiem tworzącym innowację jest technika,

•

innowacje technologiczne - środkiem jest technologia,

•

innowacje organizacyjne - innowację tworzy organizacja,

•

innowacje mieszane - kombinacje podanych wyżej;

5) według kryterium przedmiotu (obiektu) innowacji:
•

innowacje wyrobu - obiektem innowacji jest wyrób,

•

innowacje procesu - innowacja zmienia proces (technologię, organizację)30.
Jeśli zaś za kryterium podziału przyjmiemy dziedzinę działalności, której

innowacje dotyczą, to można dokonać następującej ich klasyfikacji:
•

innowacje funkcyjne, zaspokajające nowe, dotychczas nieujawnione potrzeby
społeczne, a więc służące nowym funkcjom np. wynalezienie telefonu
komórkowego,

•

innowacje przedmiotowe (produktowe), polegające na wprowadzaniu nowych
przedmiotów (maszyn, przyrządów, wyrobów) w miejsce dotychczasowych,

•

innowacje technologiczne (procesowe), to wprowadzenie nowych technologii
i odpowiadających im nowych technik,

•

innowacje organizacyjne, to zmiany polepszające organizacje pracy i produkcji,
a dotyczące komponentów składających się na funkcjonowanie organizacji, zmiany

W. Kotarba, Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1987, s. 7.
30

95

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (45) 2021/2022

te wprowadzane są w celu podwyższenia sprawności przebiegających w nich
procesów.
Podstawowym czynnikiem innowacyjności jest twórczość pedagogiczna nauczycieli,
polegająca na wzbogaceniu pedagogicznego doświadczenia o nowe wartości.
Co więcej, twórczość pedagogiczna jest także wyrazem samorealizacji zawodowej,
jak i osobistej nauczyciela oraz pedagoga, stanowi formę aktywności tworzenia przez
nauczyciela samego siebie. Praca nauczyciela jest twórcza i prowadzi do zmian
w uczniach, szkole, samym nauczycielu i jego środowisku. Stopniowe zmiany są
uznanym i cenionym składnikiem życia szkoły, a planowane reformy dokonują zmian
szybkich i radykalnych. Innowacje autorskie i twórczość nauczycielska rozwijają się
również jako reakcja na postępująca biurokrację szkół, nadmierną formalizację pracy
pedagogicznej. W rozwoju pracy pedagogicznej przejawiają się dwie kolejne fazy:
•

replikacja,

•

innowacja

jako dwa współdziałające ze sobą rodzaje pedagogicznego działania i jego
zróżnicowania zależne od stopnia aktywności i samodzielności31. Rozwój edukacji
wywołuje nowe próby innowacji pedagogicznych, z których wyłania się model szkoły
przyszłości jako organizacji uczącej się i innowacyjnej, w której elektronika stanowi
nie tylko cel, ale także siłę napędową rozwoju technologii kształcenia32. Innowacja
staje się obecnie formą funkcjonowania instytucji edukacyjnej, a szkoły przechodzą
od zachowań replikacyjnych do innowacyjnych, produkty edukacji dostosowują się
do potrzeb społecznych, odchodząc od wyników standardowych.
Przypatrując się obrazowi polskiego systemu edukacji, jak i gamie oczekiwań społecznych,
jakie przed tym systemem stanęły, gruntownie wskazuje się właśnie na potrzebę zmian.
Zmiany w szkolnictwie dokonujące się w Polsce mają różne źródła. Kazimierz Bujak jedne
z nich nazywa „zmianami kierowanymi” (są to zmiany systemowe o ogólnopolskim zakresie,
mające charakter reformatorski, podejmowane i kontrolowane przez władze państwowe
i oświatowe), drugi nurt zmian nazywa autor „zmianami spontanicznymi” (zmiany
inicjowane i dokonujące się na szczeblu lokalnym czy nawet na szczeblu poszczególnych
szkół, pod wpływem warunków i potrzeb społecznych – nie inspirują ich władze państwowe,

31
32

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, op. cit., s. 332.
W. Zaczyński, Nauczyciel - innowator osobą pożądaną, „Ruch Pedagogiczny” 1983, nr 6.
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ale, jak pisze Kazimierz Bujak, „mają zdolność do szybkiego upowszechniania się i stawania
się przez to zmianami systemowymi o charakterze strukturalnym”)33.
Tak więc do zmian kierowanych zaliczać będziemy te, które są bezpośrednią
konsekwencją przemian politycznych. Są to m.in. zmiany w programach nauczania,
z których usunięto komunistyczną indoktrynację, dokonano zmian w zestawach lektur
szkolnych, usunięto tzw. „białe plamy” z programów historii czy języka polskiego,
wprowadzono naukę religii w szkołach.34.
Drugi istotny nurt przemian dokonujących się obok tych centralnie animowanych
przez państwo nazywamy zmianami spontanicznymi. Obejmują one m.in.: rozwój
oświaty pozaszkolnej (kursy zawodowe, językowe itp.), zmiany w strukturze szkolnictwa
ponadpodstawowego, wzrost liczby młodzieży kształcącej się w liceach
ogólnokształcących i studiującej w szkołach wyższych.
Inny rodzaj zmian spontanicznych to przemiana postaw wobec kształcenia w kierunku
wymagania od szkół rzeczywistej wiedzy i umiejętności, a nie tylko dyplomu czy wzrost
wpływu rodziców na funkcjonowanie szkoły. Co więcej, wzrosła liczba nauczycieli
i dyrektorów szkół poszukujących innowacji dydaktycznych, programowych,
metodycznych. Niezwykle dynamiczny, owocujący wieloma tysiącami klas i programów
autorskich, okazał się ruch oddolnych innowacji nauczycielskich szeroko opisywany
przez badaczy i praktyków35.
Najważniejszym jednak elementem zmian spontanicznych jest ukształtowanie się w polskiej
oświacie sektora szkół niepublicznych, które zaczęły masowo powstawać w końcu lat
osiemdziesiątych, jako wyraz dążenia rodziców i nauczycieli do przełamania monopolu
państwa w dziedzinie oświaty oraz poprawy warunków nauki dzieci. Placówki te są często
terenem realizacji innowacji dydaktycznych i wychowawczych36. Tak więc, zmiany
spontaniczne są bezpośrednią reakcją na wyzwania społeczne i gospodarcze, które niesie
z sobą proces transformacji i są w większości wypadków zgodne z kierunkiem przemian.
K. Bujak, Społeczne i gospodarcze uwarunkowania zmian w polskim systemie edukacyjnym w latach
dziewięćdziesiątych, Materiał przygotowany na X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Katowicach,
wrzesień 1997(W:) M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 17.
34
Tamże, s.17.
35
Pisali o tym m.in.: B. Śliwerski, Edukacja autorska, Kraków 1996; D. Nakonieczna, Klasy autorskie
w szkołach twórczych, Warszawa 1993.
36
M. Figiel, op. cit., s.18.
33
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Podczas planowania i realizacji programu zmiany należy pamiętać, że to właśnie
wtedy ma miejsce nabywanie doświadczeń edukacyjnych. Może się ono generalnie
odbywać w dwojaki sposób:
a) poprzez dziedziczenie tradycji edukacyjnej, która zawiera zbiór odpowiedzi

na większość pedagogicznych pytań, takich jak: kogo i po co wychowywać,
kiedy, jak, przy pomocy jakich metod, na jakim materiale, z jakim
ukierunkowaniem, jak długo, przez jakich ludzi itp.;
b) druga droga pozyskiwania doświadczenia jest uruchamiana wtedy, gdy zasób
tradycji jest niewystarczający lub nieznany podmiotowi wychowującemu
i polega na samodzielnym uczeniu się (rozwijaniu) nowych wzorów zachowań,
udzielaniu nowych odpowiedzi na stare pytania, bądź nowych odpowiedzi
na nowe pytania.
Wyłaniające się stąd rozumienie innowacji w sensie czynnościowym, proceduralnym
jest formą uczenia się, z którego wynikają pewne lekcje, pewne nauki, pewne
wnioski. Jest to forma samodzielnego uczenia się w toku praktyki, w toku uprawiania
zawodu, w toku pełnienia roli profesjonalnej nauczyciela czy wychowawcy.
Pojawia się tu potrzeba doboru odpowiednich kryteriów pozwalających oceniać
wartość, jakość poszczególnych przedsięwzięć innowacyjnych. Istnieją bowiem,
różne kategorie uczenia się, różne sposoby wzbogacania doświadczeń i mają one
oczywiście zastosowanie do edukacji. Należy więc przedstawić tu swoisty „katalog”
czynników, które dostarczają zarazem kryteriów oceny innowacji (projektów
innowacyjnych) w ich aspekcie procesualnym:
a) uczenie się nieświadome, na zasadzie prób i błędów można przeciwstawić

uczeniu się świadomemu, uczeniu się przez systematyczną obserwację
związków między zachodzącymi zjawiskami, w szczególności
przez obserwacje związków między podejmowanymi przez siebie działaniami,
a skutkami (edukacyjnymi) tych działań;
b) uczenie się reaktywne, przebiegające wedle mechanizmu „bodziec – reakcja”,

polegające na rozwijaniu nowych wzorów zachowań pod wpływem już
istniejących i z reguły dokuczliwych problemów, można je przeciwstawić
uczeniu się proaktywnemu, w toku którego czynnikiem poszukiwania innowacji
są nowe cele i wartości, które chcemy osiągnąć; w tego rodzaju uczeniu się
określamy najpierw jakiś stan pożądany, idealny, a następnie staramy się
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określić doświadczalnie metodę jego osiągania - jest to uczenie się
antycypacyjne, prospektywne, przygotowujące raczej do rozwiązywania
problemów przyszłościowych niż usuwania doraźnych trudności37;
c) uczenie się bierne, w toku którego tylko obserwujemy to, co dzieje się

w rzeczywistości, można odróżnić i przeciwstawić uczeniu się czynnemu,
aktywnemu, polegającemu na uczeniu się przez eksperymentowanie,
przez wprowadzanie do praktyki nowych pomysłów, nowych rozwiązań
i na badaniu (szacowaniu) ich konsekwencji edukacyjnych;
d) uczenie się przez poznanie, przy zastosowaniu metod nauki, można odróżnić
i przeciwstawić uczeniu się zdroworozsądkowemu, konwencjonalnemu:
•

uczenie się przez poznanie naukowe (czy to obserwacyjne, czy
eksperymentalne) charakteryzuje się tym, że zakłada wykorzystanie
wcześniej zdobytego doświadczenia w projektowaniu własnych doświadczeń;
cechę tę można odróżnić od tzw. wyważania drzwi dawno już otwartych
(bardzo częstego w praktyce nowatorskiej nauczycieli);

•

prowadząc swe doświadczenia zgodnie z regułami nauki, należy
wykorzystywać zgromadzony dotąd dorobek teoretyczny oraz respektować
obowiązujące reguły postępowania metodologicznego w trakcie formułowania
i rozwiązywania problemów badawczych (nie wszystko przecież można
znaleźć w procedurze innowacyjnej opartej na zasadach
zdroworozsądkowych);

•

w przypadku uczenia się przy zastosowaniu metod naukowych istnieje
wreszcie niezbędność dokumentowania doświadczeń nowatorskich, jeżeli
mają one mieć status prawidłowo przeprowadzonego przedsięwzięcia
innowacyjnego.

W wymienionych tu cechach nowoczesnego uczenia się zauważamy podstawowe
kryteria oceny jakości proceduralnej innowacji. Jednakże na szczególne uwypuklenie
zasługuje obecność lub sposób udokumentowania nabytego przez nauczyciela
doświadczenia. Wszelkie rezultaty uczenia się, w tym również uczenia się
pedagogicznego, jeżeli mają przetrwać i być przekazane innym, powinny być

R. Schultz, Procesy zmian i odnowy w oświacie: wstęp do teorii innowacji, PWN, Warszawa 1980,
s. 70.
37
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w pewien sposób zakodowane, zapisane, zarejestrowane, utrwalone na określonych
nośnikach.
Z powodów niełatwych do jednoznacznego określenia, wielu nauczycieli
podejmujących działalność twórczą nie jest w stanie spełnić wymogu
udokumentowania swych doświadczeń - ze szkodą oczywiście dla własnego
rozwoju, ale i dla szerzej rozumianego postępu kulturowego w wychowaniu.
„Nowatorów mieliśmy wśród nauczycieli zawsze dużo – pisał prof. Ludwik Bandura.
Jednakże nie każdy z nich umie i ma ochotę opisać swoje nowatorstwo [...] Zubaża
się przeto kultura pedagogiczna narodu, jeśli ginie w niepamięci przodujące
doświadczenie nauczycieli – nowatorów”38. Należy więc uczynić wszystko,
co możliwe, aby rzetelny zapis gromadzonych doświadczeń stał się konstytutywnym
składnikiem poszukiwań innowacyjnych nauczycieli.
Reasumując, współczesność niesie ze sobą ciągłe wyzwania. W dobie zmian,
człowiek powinien rozumieć potrzebę ustawicznego kształcenia i twórczo podchodzić
do rzeczywistości. Człowiek podążający z duchem czasu to kreator, moderator,
inicjator i innowator. Aby sprostać oczekiwaniom „dziś”, jednostka zaczyna
kreatywnie myśleć. Myślenie to ujawnia się w procesie podejmowania działania
i zmierza ku realizacji. Od podejmowania twórczych działań nie możemy dziś uciec.
Doskonale rozumieją ten proces wszelakiego rodzaju instytucje pragnące sprostać
oczekiwaniom coraz to bardziej wybrednego społeczeństwa. Powstają więc
innowacje... Współcześni pedagodzy sądzą, że każda placówka oświatowa może
efektywnie wpływać na proces wychowania dzieci, pod warunkiem, że realizowane
zadania i cele działania będą ambitnie doskonalone… niech tak więc będzie!
Maria Lebioda

38

L. Bandura, Twórczość w zawodzie nauczycielskim, „Nowa Szkoła” 1968, nr 11.
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