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MARCIN KOPCZYŃSKI
IX Regionalne Forum Edukacyjne
WYKORZYSTAĆ MOC EDUKACJI
Za nami IX Regionalne Forum Edukacyjne. Było niezwykle
energetycznie, ciekawie i inspirująco. Po raz pierwszy forum
zorganizowaliśmy w budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli dzięki nowej sali, która swobodnie pomieściła 120 nauczycieli.
Właśnie tyle osób przyciągnęła „Nadzwyczajna moc edukacji”.
Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie byli między innymi starosta
wodzisławski Ireneusz Serwotka, a także Danuta Maćkowska, członek
Zarządu Powiatu, Andrzej Kania, przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu oraz naczelnicy wydziałów edukacji gmin powiatu
wodzisławskiego. Najliczniejszą grupę stanowili jednak dyrektorzy
i nauczyciele, dla których forum stało się okazją do zdobycia nowych
umiejętności i wymiany doświadczeń.
Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak wykorzystać potencjał
ucznia, nauczyciela i szkoły, jak wzbudzać motywację, kształtować
umiejętności interpersonalne, pracować nad emocjami dzieci. Wysoki
poziom merytoryczny wykładów, sposób ich prowadzenia, a nade wszystko
pasja, którą odznaczali się prowadzący, skłoniły nauczycieli do interakcji.
O roli różnych wartości w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym mówiła Victoria Charkowa-Dommedrich z Centre
Educatif et Culturel w Genewie. Jej autorski program „Lekcje dobra” rozwija
u dzieci pragnienie bycia łagodnym i zachęca je do bezwarunkowego dobra.
Nauczyciele z zaciekawieniem wysłuchali wykładu o metodach stosowanych
w pracy z emocjami uczniów, które prelegentka odnosiła do swoich
szwajcarskich doświadczeń.
Kamil Zieliński, psycholog, trener i wykładowca Uniwersytetu
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, zachęcał nauczycieli
do wychodzenia poza utarte schematy nauczania i wychowania.
Przekonywał, że główną powinnością osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą jest wzbudzanie zainteresowania oraz podkreślanie znaczenia
samodzielnego myślenia. Prelekcji towarzyszyło przesłanie filmu
„Stowarzyszenie umarłych poetów” i słynne zawołanie „Kapitanie! Mój
Kapitanie!”.
Jak rozmawiać z trudnym rodzicem? Praktyczne podpowiedzi w tej
kwestii przygotowała dla uczestników forum Aleksandra Żyłkowska,
psycholog i wykładowca Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii
str. 5
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Społecznej. Dla wielu nauczycieli kontakty z rodzicami są najtrudniejszym
wyzwaniem, z którym mierzą się w swojej pracy zawodowej. Wykład
Aleksandry Żyłkowskiej dostarczył wiedzy na temat barier komunikacyjnych
i sposobów ich pokonywania.
Energetyczne wystąpienie Ewy Łyszczarz, nauczycielki, coacha,
graphic recordera, było poświęcone motywowaniu. Wykorzystując pokazy
i ćwiczenia warsztatowe, zademonstrowała nauczycielom sposoby
odkrywania „guzików”, po naciśnięciu których ich uczniowie będą
zmotywowani do sięgania do swoich zasobów.
– Jesteśmy przekonani, że już w czasie spotkania zrodziły się
nauczycielom nowe, twórcze pomysły pracy z uczniem, który nie zawsze jest
zmotywowany do działania. Po zakończeniu forum wielu uczestników
wyrażało swoje zadowolenie z udziału w konferencji i dziękowało za jej
organizację. Cieszymy się, że obecny był Starosta Wodzisławski,
pan Ireneusz Serwotka, który zwracając się do nauczycieli, zapewnił ich,
że oświata jest ważnym obszarem w rozwoju powiatu wodzisławskiego.
Całość imprezy uświetnił swoim występem amatorski zespół wokalny
nauczycieli
„Konstelacja”
działający
pod
egidą
PODN
–
podsumowała Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli.
Warto zaznaczyć, że trzy pierwsze wykłady wygłoszone w trakcie
wydarzenia były na bieżąco dokumentowane przy wykorzystaniu metody
graphic recording, czyli zapisu wizualnego. Przedstawione treści na rysunki
i krótkie teksty przełożyła Ewa Łyszczarz, która po każdym wystąpieniu
krótko zaprezentowała swoje prace.
Regionalne Forum Edukacyjne to cykliczna impreza organizowana
od 2008r. Jej celem jest integracja środowiska oświatowego powiatu
wodzisławskiego oraz wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
Tegoroczna edycja odbyła się we współpracy z Uniwersytetem Szkołą
Wyższą
Psychologii
Społecznej,
tygodnikiem Nowiny
Wodzisławskie oraz Domem Przyjęć Atmosfera z Mszany.
Marcin Kopczyński, konsultant PODN
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Fot. 1 Władze powiatowe na otwarciu IX Regionalnego Forum Edukacyjnego
Fot. 2 Victoria Charkowa-Dommedrich z Centre Educatif et Culturel

Fot. Występ zespołu nauczycieli “Konstelacja” działającego przy PODN

str. 7

BIULETYN METODYCZNY nr1 (37) II semestr 2017/2018

Fot. Kamil Zieliński i Aleksandra Żyłkowska ze USWPS

Fot. Victoria Charkowa-Dommedrich i Ewa Łyszczarz, graphic recorderer;
w tle zapis treści wykładów z Forum Edukacyjnego.
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Fot. Uczestnicy IX Regionalnego Forum Edukacyjnego podczas wykładów.
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MARCIN KOPCZYŃSKI
Powiatowe AS-y
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przystąpił
do realizacji projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych
na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz
indywidualizację nauczania realizowane we współpracy z 10
placówkami doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe
wspomaganie szkół".
Ośmiu doradców i konsultantów wodzisławskiego ośrodka
nawiązało współpracę z 24 szkołami z terenu powiatu wodzisławskiego.
Na początku roku szkolnego 2017/2018 zorganizowano spotkania
z dyrektorami i nauczycielami w celu zdiagnozowania potrzeb rozwojowych
szkół, w efekcie których powstał roczny plan działań obejmujący warsztaty,
szkolenia, konsultacje i obserwacje lekcji. W pierwszym semestrze odbyło
się 17 szkoleń, 6 obserwacji lekcji, szereg spotkań diagnostycznych oraz
konsultacji grupowych i indywidualnych.
– Udział w tym przedsięwzięciu jest dla nas ważny z kilku powodów.
Po pierwsze jako doradcy i konsultanci mamy możliwość doskonalenia
własnego warsztatu pracy. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej wspierać
nauczycieli w rozwoju zawodowym. Współpraca w ramach projektu jest
również okazją do zacieśniania relacji ze szkołami. Najistotniejsze wydaje się
jednak to, że możemy im zaproponować zindywidualizowany program
współpracy, uwzględniający realne potrzeby konkretnych nauczycieli i ich
uczniów – tłumaczy Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
Celem projektu, skrótowo nazwanego Asystent Szkoły, jest
podniesienie jakości i efektywności pracy ośrodków doskonalenia
nauczycieli. Przyjęta koncepcja wspomagania szkół polega na wspieraniu
nauczycieli w dawaniu uczniom zadań edukacyjnych rozwijających
następujące kompetencje kluczowe: kształtowanie właściwych postaw
uczniów, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozwijanie
kompetencji z zakresu języków obcych, wspieranie zindywidualizowanego
podejścia do ucznia (ocenianie kształtujące).
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– Sensu współczesnej edukacji należy szukać nie w przekazywaniu
wiedzy, lecz w rozwijaniu u uczniów kompetencji, które pomogą im
w dorosłym życiu. Udział w projekcie AS daje nam możliwość przygotowania
się do nowych wyzwań, przed którymi stoi polska szkoła – mówi Katarzyna
Popardowska, dyrektor SP nr 4 w Pszowie.
Dyrektorzy są zadowoleni z udziału w projekcie. – Wysoko oceniam
kompetencje współpracującego z nami konsultanta. Zaplanowaliśmy kilka
istotnych działań w ramach wspomagania. Jedno z nich to szkolenie Rady
Pedagogicznej. Nauczycielom spodobały się omówione treści ze względu
na ich praktyczny charakter – mówi Włodzimierz Sidorow, dyrektor SP nr 3
im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim.
Marcin Kopczyński, konsultant PODN

Fot. Doradcy i konsultanci przed przystąpieniem do realizacji zadań w szkołach
współpracujących w ramach projektu AS sami przygotowywali się
do wspomagania na kilkudziesięciogodzinnych szkoleniach w Warszawie
i w ośrodku PODN.
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MAŁGORZATA KONSEK
Projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”.
PODN przystąpił w roku szklonym 2017/2018 do realizacji
projektu opisanego w poprzednim artykule, który był współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny. Oto kilka szczegółów na temat
zrealizowanych zadań.
W projekcie przyjęto koncepcję wspomagania szkół i rozwijania
kompetencji kluczowych, polegającą na doskonaleniu nauczycieli w dawaniu
uczniom na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych zadań
edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.
Diagnozowaliśmy potrzeby rozwojowe szkoły, spotykaliśmy się
z dyrektorami i zespołami przedmiotowymi, prowadziliśmy warsztaty,
szkolenia, konsultacje, lekcje otwarte, Inspirowaliśmy nauczycieli
do rozwijania kompetencji kluczowych u swoich uczniów.
8 konsultantów i doradców metodycznych naszego ośrodka nawiązało
współpracę z 24 szkołami powiatu wodzisławskiego:
• Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
• Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
• Zespół Szkolno- Przedszkolny w Godowie
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach
• LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
• Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie
• Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
• Szkoła Podstawowa w Bluszczowie
• Szkoła Podstawowa w Olzie
str. 12
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• Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
• Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowicach
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim
• Szkoła Podstawowa nr 28 w Wodzisławiu Śląskim
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
Można zadać sobie pytanie, co to są kompetencje? Jak należy je
rozumieć? Czy nie wystarczy raz nauczyć się jakieś umiejętności, poznać
wiedzę na określony temat?
Wyraz kompetencja pochodzi od łacińskiego słowa competentia.
Oznacza odpowiedniość, zgodność, uprawnienie do działania. Kompetencja
jest to umiejętność wyższego rzędu, będąca skutkiem osiągniętym przez
ćwiczenie umiejętności i nabywanie doświadczeń, podbudowanych
przekonaniem, pewnością opartą na refleksji. Samo posiadanie wiedzy nie
oznacza jeszcze, że ktoś ma kompetencje. Jest jednak konieczne, gdyż
właśnie na wiedzy opierają się inne ważne elementy kompetencji, takie jak
umiejętności i rozumienie. Kompetencje przejawiają się w skutecznym
i efektywnym działaniu, czyli zachowaniu ukierunkowanym na osiągnięcie
celu. Możemy powiedzieć, że dany człowiek jest kompetentny, jeśli
w sposób powtarzalny, właściwie realizuje zadania zarówno w kontekście
wyników, jak i sposobu ich osiągania.
W zaleceniach Parlamentu Europejskiego dotyczących europejskich
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie kompetencje ujęte są
w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.
Parlament Europejski wyróżnił osiem kompetencji kluczowych:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
2. porozumiewanie się w językach obcych,
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne,
4. kompetencje informatyczne,
5. umiejętność uczenia się,
6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
7. inicjatywność i przedsiębiorczość
8. świadomość i ekspresja kulturalna
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Porozumiewanie się w języku ojczystym
Kompetencja ta umożliwia rozróżnianie i wykorzystanie różnego
typu tekstów, poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji,
wykorzystywanie pomocy oraz formułowanie i przekonujące wyrażanie
własnych argumentów odpowiednio do kontekstu. Każdy powinien posiadać
umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach
życiowych, a także przystosowywania swojego sposobu porozumiewania się
do sytuacji, w jakiej się znajduje. Konieczna jest też znajomość pewnego
zakresu tekstów literackich
Porozumiewanie się w językach obcych
Opiera się w dużej mierze na tych samych wymiarach,
co porozumiewanie się w języku ojczystym. Wymagana jest znajomość
słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomość głównych typów
interakcji słownej i rejestrów języka. Istotne jest poznanie norm społecznych
oraz aspektów kulturowych związanych z danym językiem. Do niezbędnych
umiejętności zalicza się rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie
dialogów oraz czytanie, rozumienie i pisanie tekstów. Kompetencja ta
obejmuje właściwe korzystanie z pomocy oraz uczenie się języków również
w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie
Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne
Pozwalają one na wykorzystywanie myślenia matematycznego
w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji,
przy czym podstawę stanowi dobre opanowanie umiejętności liczenia.
Obejmują one zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów
myślenia (logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, wykresy,
tabele). Ważna jest też świadomość pytań, na które matematyka może dać
odpowiedź.
Kompetencje
naukowe
umożliwiają
wykorzystywanie
wiedzy
do wyjaśniania świata przyrody, a także formułowanie pytań i wyciąganie
wniosków opartych na dowodach. Istotne jest rozumienie zmian
powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność
poszczególnych obywateli. Niezbędna wiedza to: znajomość zasad
rządzących naturą i podstawowych pojęć naukowych, rozumienie wpływu
nauki i technologii na świat przyrody. Umiejętności pozwalają
na wykorzystywanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami
technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia
decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów.
str. 14
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Kompetencje informatyczne
Obejmują swym zakresem umiejętne i krytyczne wykorzystywanie
technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce
i porozumiewaniu się. Wymaga się rozumienia i znajomości natury, roli
i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym
i społecznym, a także w pracy. Istotne są podstawowe umiejętności, takie jak
wykorzystywanie komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania,
tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się
i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Oczekuje
się znajomości głównych aplikacji komputerowych – edytorów tekstu,
arkuszy kalkulacyjnych, baz danych. Niezbędne jest też rozumienie
możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją
za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia
sieciowe). Kompetencje informatyczne są związane z rozumieniem, w jaki
sposób technologie społeczeństwa informacyjnego mogą wspierać
kreatywność i innowacje, a także ze świadomością zagadnień dotyczących
prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz zasad prawnych
i etycznych, mających zastosowanie przy interaktywnym korzystaniu z tych
technologii
Umiejętność uczenia się
Jest to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, zarówno
indywidualnie, jak i w grupach, a także samodzielnego organizowania tego
procesu. Kompetencja ta obejmuje znajomość własnych strategii uczenia się
i potrzeb z tym związanych. Wymagane jest nabycie podstawowych
umiejętności pisania, liczenia oraz umiejętności w zakresie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych do dalszego uczenia się.
Pozwalają one nabywać, przetwarzać i przyswajać nową wiedzę
i umiejętności, a także poszukiwać i korzystać ze wskazówek. Ważne jest też
wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się w celu
stosowania wiedzy w różnych kontekstach, poświęcanie czasu na naukę
samodzielną oraz w różnych grupach. Do istotnych czynników w rozwijaniu
tej kompetencji należą motywacja i wiara we własne możliwości.
Kompetencje społeczne i obywatelskie
Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe,
które obejmują zachowania przygotowujące osoby do uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów w razie
potrzeby. Kompetencje społeczne związane są z rozwojem osobistym
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i społecznym. Obejmują zdolność do empatii, porozumiewania się w różnych
środowiskach, negocjacji, wykazywania się tolerancją, wyrażania
i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego
ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenia sobie ze stresem.
Niezbędne jest również rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania
ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach. Znaczącym
elementem tej kompetencji jest współpraca, asertywność i prawość.
Kompetencje obywatelskie obejmują znajomość współczesnych
wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej
i światowej historii, zdolność do zaangażowania w działania publiczne,
wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów
stojących przed lokalnymi, i szerszymi społecznościami. Istotne jest
poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji,
uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup
etnicznych. Ważna jest także znajomość integracji europejskiej oraz struktur
UE, świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.
Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu
obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych
i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego
uczestnictwa.
Inicjatywność i przedsiębiorczość
Pojęcia te oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn,
w tym do planowania przedsięwzięć i ich realizacji zgodnie z zamierzeniami.
Obejmują kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka. Cechy te są
szczególnie potrzebne osobom, które realizują przedsięwzięcia o charakterze
społecznym lub handlowym. Osoby te powinny być świadome zagadnień
etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znać zasady działania
gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia
ludzi. Konieczna jest także umiejętność oceny własnych mocnych i słabych
stron oraz oceny ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem
Świadomość i ekspresja kulturalna
Kompetencje te obejmują świadomość lokalnego, narodowego
i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie.
Ważna jest więc znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym również
współczesnej. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych
umiejętności, które mogą być skutecznie wykorzystane w wielu sytuacjach
życiowych i zawodowych.
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Wyposażenie młodych ludzi, którzy resztę swojego życia spędzą
w epoce informacyjnej w odpowiednie kompetencje kluczowe, umożliwi im
dostosowanie się do zachodzących zmian, radzenie sobie w rywalizacji
o lepszą pracę oraz zapewni sukces zawodowy. Pozwoli im także aktywnie
funkcjonować w lokalnym i szerszym społeczeństwie jako obywatelom.
Przyczyni się też do ich samorealizacji i osobistego rozwoju.
Konieczność zmian w sposobie kształcenia to jedno z najważniejszych zadań
współczesnej polskiej edukacji. Dzisiaj w polskiej szkole nadal dominuje
encyklopedyzm, werbalizm, brak indywidualizacji nauczania, brak
powiązania kształcenia z życiem, niedostateczne uwzględnianie potrzeb
społeczeństwa: globalnych i przyszłościowych.
W procesie kształcenia wzrasta natomiast znaczenie kształtowania
kompetencji, przy zmniejszającej się roli przekazywania wiedzy
encyklopedycznej. Liczy się nie tyle sama wiedza, co umiejętność jej
zastosowania. Nauczanie kompetencji kluczowych oznacza umożliwienie
stosowania już nabytej wiedzy w sytuacjach złożonych, zróżnicowanych
i nieprzewidywalnych. Należy więc w szerszym zakresie włączyć do procesu
nauczania ich kształcenie, przy jednoczesnym stosowaniu odpowiednich
do tego metod pracy. W czasie każdej lekcji kształtowane są umiejętności,
będące podstawą do budowania kompetencji kluczowych. Będą służyły
kreatywnemu dostrzeganiu, określaniu i rozwiązywaniu problemów
pojawiających się we współczesnym świecie; pozwolą na przyswajanie
nowej wiedzy przez całe życie; umożliwią przystosowanie się do wciąż
zmieniającego się rynku pracy w dobie globalizacji, a także własny rozwój
i samorealizację.
Aby to osiągnąć konieczna jest zasadnicza zmiana metod pracy
z uczniami na lekcjach. Warto przy tym pamiętać o sentencji Konfucjusza:
Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam.Co zrobię, zrozumiem.
Do najważniejszych wyzwań, stojących przed systemem edukacji
w Polsce należy przygotowanie szkół do kształcenia na potrzeby
współczesnej gospodarki. Ważnym elementem tego procesu jest również
podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej. Bo szkoła jest tak dobra, jak
dobrzy są nauczyciele w niej uczący.
Opracowała Małgorzata Konsek na podstawie materiałów CEO, ORE
oraz artykułu Bożeny Żurawskiej „Kompetencje kluczowe- informator
dla nauczycieli i rodziców”
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ALEKSANDRA ZIELONKA
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 13-19 XI 2017r.
Sukcesem zakończyły się zainicjowane, po raz kolejny,
przez PODN w Wodzisławiu Śląskim obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. W ramach kampanii promującej świadomy rozwój,
aktywną postawę, rozwijanie przedsiębiorczości, w akcję włączyły się
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu, zapraszając uczniów
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na rozliczne warsztaty,
spotkania, przedstawienia i prelekcje. Gimnazjaliści mieli możliwość
uczestniczenia m.in. w ciekawych warsztatach poświęconych zasadom
zdrowego żywienia czy w projektowaniu wymarzonego domu. Uczyli się
nowoczesnych technik fotomontażu i retuszowania zdjęć, poznali
odnawialne źródła energii, brali udział w warsztatach z zakresu handlu,
reklamy, chemii, matematyki, psychologii czy języków obcych.
Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli
w różnorodnych zajęciach z zakresu animacji czasu wolnego, warsztatach
gastronomicznych, grach i zabawach o charakterze artystycznym
czy wojskowym.
Dla najmłodszych uczniów, biorących udział w obchodach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, szkoły ponadgimnazjalne
przygotowały warsztaty plastyczne, teatrzyki i inne ciekawe formy
aktywizacji ruchowej. Organizatorzy warsztatów zapewnili uczniom
biorącym udział w przygotowanych dla nich zajęciach sporą dawkę
ciekawych informacji, przybliżyli wiele nieznanych im jeszcze zagadnień
o rynku pracy, a także zapewnili mnóstwo emocji i wrażeń.
W ciągu zaledwie tygodnia beneficjenci przedsięwzięcia
uczestniczyli w blisko 100 warsztatach i zajęciach przygotowanych
specjalnie dla nich przez powiatowe szkoły ponadgimnazjalne.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to nie tylko okazja
do kształtowania aktywnych postaw wobec życia i podejmowania
biznesowych inicjatyw, ale także możliwość zaprezentowania nowych,
ciekawych
kierunków kształcenia proponowanych przez szkoły
ponadgimnazjalne naszego powiatu.
Aleksandra Zielonka, konsultant PODN, przedmioty ekonomiczne
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FELIETON HISTORYCZNY
KRZYSZTOF WITOSZ
,,Zachodni Punkt”
na amerykańskim szlaku Tadeusza Kościuszki.
Amerykańskie zwycięstwo w rozegranej w październiku 1777r.
dziesięciodniowej bitwie pod Saratogą miało kluczowe znaczenie
dla dalszego przebiegu wojny o niepodległość. Nie tylko przerwało pasmo
klęsk Armii Kontynentalnej w kampanii filadelfijskiej (12. września siły
brytyjskie Howeʼa i Cornwallisa pobiły armię Waszyngtona
pod Brandywine, 21.września zadały klęskę oddziałom gen.Wayneʼa
pod Paoli, 25. zajęły stolicę rebeliantów – Filadelfię, a 4. października
odparły atak na Germantown, zmuszając Amerykanów do odwrotu),
ale i wlało otuchę w serca tych, którzy od dwóch lat, ze zmiennym
pod względem militarnym skutkiem, uczestniczyli w konflikcie zbrojnym
z Koroną. Przechyliło, co najważniejsze, szalę prowadzonych przez
Benjamina Franklina w Paryżu rokowań na rzecz opowiedzenia się Francji
po stronie amerykańskiej. Zmagania pod Saratogą jednocześnie uwypukliły
umiejętności inżynieryjne walczącego pod gwiaździstym sztandarem
Tadeusza Kościuszki, związane z usytuowaniem i ufortyfikowaniem
amerykańskiego obozu.
Przybył on jako ochotnik z Francji na kontynent
północnoamerykański w lipcu bądź sierpniu 1776 r., wyruszywszy
w trwającą około dwóch miesięcy podróż morską z Hawru lub Tulonu. Będąc
absolwentem szkoły inżynierskiej i artyleryjskiej w Mézières, posiadającym
również wiedzę z inżynierii cywilnej w zakresie budowy mostów, śluz, dróg,
grobli oraz kanałów, został przyjęty do tworzącego się amerykańskiego
korpusu inżynieryjnego. 18 października 1776 r. Kongres Kontynentalny
na wniosek Wydziału Wojny mianował Polaka inżynierem w randze
pułkownika w armii Stanów Zjednoczonych z miesięczną gażą wynoszącą
60 dolarów. Kościuszko w ciągu dwóch następnych lat nie zawiódł
pokładanych w nim nadziei, wznosząc m.in. umocnienia chroniące Filadelfię
na rzece Delaware czy fortu Ticonderoga. W styczniu 1778 r. gen. Jerzy
Waszyngton mianował młodego, trzydziestodwuletniego pułkownika
o polskim rodowodzie naczelnym inżynierem armii amerykańskiej.
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Jednocześnie 5. marca tegoż roku Kongres powierzył mu trudne i zarazem
odpowiedzialne zadanie, jakim było ufortyfikowanie rzeki Hudson.
Kluczową pozycję miała tworzyć twierdza West Point, stanowiąca
szczytowy punkt zachodniego brzegu (ze względu na dwukrotną zmianę
biegu koryta rzeki). Jednocześnie stosunkowo niewielka odległość
od, będącego wówczas w rękach Brytyjczyków, Nowego Jorku (ok. 80 km)
oraz możliwość ochrony dogodnego połączenia wschodnich kolonii
ze środkowymi stanami, czyniły z tego miejsca rzeczywisty ,,klucz
do Ameryki”.
Kościuszko przybył do West Point 26 marca 1778r. Postęp prac
fortyfikacyjnych przebiegał powoli, nie tylko ze względu na uwarunkowania
terenowe i logistyczne, ale również na trwający między Wydziałem Wojny
a Waszyngtonem spór o osobę głównego planisty twierdzy (Kościuszko –
de la Radière). Zmiana stanowiska głównodowodzącego Armii
Kontynentalnej spowodowała, iż to pod nadzorem Polaka, a nie Francuza,
przystąpiono do dalszych prac. Dokonano modyfikacji istniejącego planu
fortyfikacji, w rezultacie czego powstał całkowicie nowy projekt twierdzy.
30. kwietnia w poprzek rzeki Hudson został przeciągnięty wielki (na niemal
pół mili długości), kuty, żelazny łańcuch (grubość ogniwa wynosiła ponad
6 centymetrów), który dodatkowo zabezpieczała pływająca równolegle
do niego masywna drewniana palisada. Usytuowane po obu stronach brzegu
forty, reduty i baterie zapewniały tej zaporze dodatkową osłonę ogniową.
Roboty prowadzone były pod presją czasu. Trwały od świtu do zachodu
słońca z kilkugodzinną przerwą w południe. Pod nadzorem polskiego
inżyniera pracowało kilkuset ludzi: kompania kowali, dwie kompanie cieśli
oraz kilka oddziałów saperów odkomenderowanych z pułków liniowych.
W kulminacyjnym momencie prac Kościuszko miał do swojej dyspozycji
ok.2500 cywili i żołnierzy.
16 lipca 1778 r. na inspekcję do West Point przybył osobiście
Waszyngton. Wówczas to doszło do pierwszego spotkania Kościuszki
z
naczelnym
wodzem
armii
amerykańskiej.
Polak
miał
oprowadzić ,,przedwojennego” plantatora z Wirginii po twierdzy i pokazać
mu budowane przez siebie forty i reduty, a także udzielać stosownych
wyjaśnień.
Czas w West Point upływał Kościuszce nie tylko pod znakiem robót
budowlanych, ale również wyjaśniania wydarzeń z nieodległej przeszłości.
Był sekundantem w pojedynku honorowym gen. Gatesa z gen. Wilkinsonem,
jak i świadkiem w wojskowym procesie sądowym gen. Saint-Claira
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(dotyczącym okoliczności zdobycia przez Brytyjczyków fortów Ticonderoga
i Independence).
Prowadząc z rozmachem roboty fortyfikacyjne, Kościuszko borykał
się nieustannie z brakiem fachowców. Chwile wolne od pracy spędzał
w położonym wśród skał w pobliżu baterii Knoxa małym ogródku. Miał on
zaledwie kilkanaście kroków długości. Uprawiał w nim m.in. cebulę,
stanowiącą skuteczne antidotum na szerzący się w tym czasie w West Point
szkorbut. Lubił również szkicować, siedząc w cieniu na kanapie zrobionej
z darni.
Przez cały 1779 r. trwały w West Point intensywne prace
inżynieryjne, gdyż zagrożenie angielskim atakiem było wciąż realne.
Waszyngton, dla którego West Point było ,,najważniejszym posterunkiem
w Ameryce”, dokonał 14 czerwca ponownej inspekcji twierdzy i polecił nie
tylko przyśpieszenie rozpoczętych już prac, ale również wyraził zgodę
na budowę nowych fortów i redut. Polecił także sprowadzić z Bostonu
ciężkie armaty.
Zima przełomu 1779/1780 r. okazała się dla załogi twierdzy
niezwykle ciężka. Wielkie opady śniegu i tęgie mrozy przerwały
komunikację z resztą kraju. Żołnierzom począł doskwierać głód. Kościuszko
wraz z innymi oficerami nie pobierał przynależnych wynagrodzeń
finansowych oraz zadawalał się przydzielonymi mu niewielkimi racjami
żywnościowymi, którymi następnie dzielił się z przebywającymi w West
Point jeńcami angielskimi.
Po ustąpieniu mrozów prace fortyfikacyjne w West Point zostały
wszczęte, a wraz z nimi zaczęły się na nowo rozliczne kłopoty Kościuszki.
W dalszym ciągu brakowało zwłaszcza murarzy. Ponadto robota mocno
kulała na skutek niedostatku furażu i małej liczby dostarczonych podwód.
W dodatku żołnierze byli niezadowoleni, gdyż nie otrzymywali żołdu,
a jedynie zaświadczenia na przysługującą im sumę.
Pomimo tych przeciwności finalny obraz prac przedstawiał się
imponująco. Twierdza obejmowała niejako trzy kręgi umocnień, tworząc
trapezowate kształty. Pierwszy pierścień obejmował łańcuchową zaporę
oraz brzegi rzeki, najeżone z obu stron bateriami artylerii. Drugi stanowiły
fortyfikacje rozlokowane na wzniesieniach na Wyspie Konstytucji i na West
Point, zwiększając w ten sposób głębokość obrony. Trzeci łączył kilka fortów
i redut umieszczonych na bardziej odległych wzgórzach strzegących dostępu
do tego miejsca od wschodu i zachodu. Cały kompleks znajdował się
w obrębie praktycznie niedostępnych wzgórz, nad którymi górował Fort
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Clinton. Ponadto w twierdzy mieściła się prochownia, duży zbiornik na wodę
i podziemia dla garnizonu.
Zaprezentowany system umocnień był przykładem odejścia
od założeń europejskich twierdz bastionowych, świetnie uwzględniający
walory terenowe i rozlokowanie wzniesionych obiektów obronnych. W West
Point Kościuszko przebywał 2,5 roku. Po wykonaniu powierzonego mu
zadania ponownie znalazł się na linii frontu. Z perspektywy czasu
fortyfikacja West Point okazała się w biografii Kościuszki nie tylko ważnym
epizodem na tle rozgrywających się wydarzeń, ale również momentem,
od którego zaczęła się kształtować jego amerykańska legenda.
Krzysztof Witosz
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze
Zespół Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śl.
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Fot. Amerykański znaczek z Kościuszką oraz plany twierdzy West Point
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ALEKSANDRA JAMROZIK, SYLWIA BAŃCZYK
Biblioteka i jej funkcje w środowisku lokalnym.
Nowoczesny bibliotekarz wychodzi naprzeciw potrzebom
czytelników, wśród których znajdują się zarówno te czytelnicze,
informacyjne, edukacyjne, jak i kulturalne czy społeczne. Tradycyjnie
bibliotekarz pełni rolę pośrednika między informacją a jej odbiorcą,
która polega na wstępnej selekcji, wartościowaniu oraz przekazaniu
rezultatów poszukiwań. Pomaga w doborze odpowiedniej literatury, promuje
czytelnictwo. Poprzez edukowanie wpływa na rozwój użytkowników
biblioteki. Dodatkowo, poprzez swoje działania, często przeobraża bibliotekę
w centrum kulturalno-społeczne.
Biblioteka to obecnie nie tylko miejsce, w którym wypożycza się
książki. To instytucja, która musi zarówno sprostać licznym wymaganiom,
jak i poprzez pełnienie określonej roli nie może, i nigdy nie mogła,
funkcjonować w oderwaniu od środowiska lokalnego. Jako jego element
wzbogaca i często współtworzy życie kulturalne w małych społecznościach.
Otoczenie biblioteki bezpośrednio wpływa nie tylko na takie
elementy jak wielkość i charakterystyka księgozbioru. Poprzez nawiązanie
współpracy z innymi (ludźmi spoza kręgu pracowników, instytucjami kultury
lub instytucjami wspomagającymi kulturę) można poszerzyć zakres działań,
promocji i propagować czytelnictwo w atrakcyjny, innowacyjny sposób. Taki
rodzaj wzajemnego oddziaływania jest tematem niniejszego artykułu.
Według definicji środowisko lokalne to grupa ludzi zasiedlająca
ograniczone, względnie izolowane, terytorium o wyraźnie zaznaczonych
granicach. Wspomniana wspólnota posiada tradycję, wartości, symbole,
ponadto wyróżnia ją świadomość jedności, przynależności, wewnętrznego
bezpieczeństwa i odrębności, a także, w razie niebezpieczeństwa, gotowość
do wspólnego działania1.
Biblioteka jest zarówno elementem środowiska lokalnego,
jak również jest otoczona własnym środowiskiem lokalnym i powinna
Podedworna H., Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady [w:]
Socjologia ogólna: wybrane problemy, pod. red. J. Polakowskiej-Kujawy,
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2007, s. 111-119.
1
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umiejętnie je wykorzystać. Cele i zdania środowiska lokalnego pokrywają się
ze strategią i powinnościami biblioteki. Wśród nich można wymienić
następujące:
● przybliżenie humanistyczno-uniwersalnych wartości,
● optymalne zaspokajanie potrzeb wyższych,
● tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju dzieciom,
młodzieży i dorosłym.
● rozwijanie aktywności intelektualnej, opiekuńczej,
● wspieranie i wzmacnianie rodziny, jako środowiska społecznowychowawczego2.
Zdobycie pozytywnej atencji, serdeczności, zaufania, a nawet
przywiązania osób jest konieczne do funkcjonowania biblioteki. Rzadkością
jest posiadanie przez placówkę odrębnego budżetu, dlatego wdrożenie
komercyjnych sposobów działań często zastępowane jest „domowymi
sposobami” przy wykorzystaniu zasobów własnych placówki. Liczy się
inwencja i umiejętności. Pozytywny wizerunek biblioteki i pozyskanie
nowych sprzymierzeńców przyda się w sytuacji wdrażania innowacyjnych
działań. Nie bez znaczenia będą tu lokalne media, inne instytucje kultury
lub instytucje wspierające kulturę oraz więzi społeczne wytworzone
z biegiem lat.
Na przykładzie przedsięwzięć Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
w Wodzisławiu Śląskim można unaocznić pozytywną współpracę między
biblioteką a otoczeniem lokalnym, a także podkreślić ważność biblioteki
w środowisku lokalnym.
Pierwszym przykładem może być Mannequin Challenge. Sama
inicjatywa ma charakter zabawowy. Jej początków można szukać w Stanach
Zjednoczonych, gdzie jedna z uczennic z Jacksonville na swoim profilu
na Twitterze udostępniła filmik. Jego bohaterami byli koledzy i koleżanki jej
z klasy, którzy zastygając w bezruchu, przypominali manekiny.
Na naśladowców nie trzeba było długo czekać. Internauci prześcigają się
w pozach, aranżacjach i kolejnych pomysłach. Im trudniej i ciekawiej, tym
licznik wyświetleń szybciej bije. W akcję włączył się już m.in. Cristiano
Malinowska E., Społeczność lokalna - jej tradycje i współczesność [w:]
Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 155.
2
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Ronaldo. W marcu 2017 swoje nagranie opublikowała także wodzisławska
biblioteka3. Pomysłodawcą i realizatorem wymienionej zabawy było
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
które potrzebowało przestrzeni do realizowania swojego pomysłu.
W projekcie wzięli udział bibliotekarze i czytelnicy Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. Jego realizację można
zobaczyć między innymi na facebookowym profilu biblioteki 4.
W ramach projektu „Średniowieczne potyczki z Sienkiewiczem”
odbyły się aż 24 różnego rodzaju działania w bibliotece głównej oraz filiach,
a wśród nich spotkania autorskie, warsztaty, pokazy rycerskie, spektakle
teatralne, konkursy plastyczne i literackie. Łącznie z zajęć skorzystało 1.250
osób. Jednym z pomysłów na uatrakcyjnienie projektu była gra miejska,
która posłuży jako drugi przykład. „Nieznane tajemnice średniowieczne
w naszym mieście” to autorski pomysł pracowników MiPBP w Wodzisławiu
Śląskim, zrealizowany 20.05.2016 dzięki merytorycznej i technicznej
pomocy pracowników Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Wśród pytań,
na jakie dzieci miały znaleźć odpowiedzi, były ciekawostki dotyczące
najbliższego otoczenia Muzeum i Biblioteki, czyli wodzisławskiego Rynku.
Ostatnim przykładem współpracy jest Strefa relaksu z książką
w Parku Miejskim. Sam pomysł polegał na uatrakcyjnieniu okolicy Galerii
Karuzela i zagospodarowaniu terenu po rozebranej Muszli Koncertowej.
W przestrzeni parku wydzielono miejsce, gdzie można było usiąść na leżaku,
sięgnąć po książkę lub po prostu odpocząć, słuchając muzyki. Inicjatorem
i pomysłodawcą akcji był Urząd Miasta, któremu z pomocą innych, miejskich
instytucji udało się go zrealizować. Innymi współtwórcami były Służby
Komunalne Miasta, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz MiPBP
w Wodzisławiu Śląskim.
Wśród korzyści płynących ze współzależności między otoczeniem
lokalnym a byciem elementem środowiska lokalnego można wymienić
działanie na rzecz społeczności i przy udziale społeczności lokalnej.
Manekin Challenge wodzisławskiej biblioteki. Zastygnęli w bezruchu!
[dostęp cyfrowy 20.01.2017 http://www.naszwodzislaw.com/site/art/5aktualnosci/0-/16473-manekin-challenge-wodzislawskiej-biblioteki-zastygneli-w-bezruchu--zobacz-nagranie-.html]
3

4

https://www.facebook.com/pg/Biblioteka.Wodzislaw.Slaski/videos/?ref=pa
ge_internal [dostęp cyfrowy 20.01.2017]
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Biblioteka utrwala się w świadomości jako miejsce otwarte dla wszystkich,
będące placówką szanującą zarówno osoby korzystające jak i niekorzystające
z jej usług. Dzięki stałemu rozwojowi biblioteki jako instytucji, możliwe jest
wspieranie rozwoju poprzez kulturę i edukację. Otwartość na innowacyjne
sposoby działania sprzyja interesującej promocji usług. Wszystkie te
korzyści wpływają na stałe doskonalenie jakości działań.
Jako bibliotekarze mamy do realizowania ważną rolę i nie możemy
zapominać o tym, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność społeczna.
Jednak łącząc siły ze społecznością lokalną, z powodzeniem możemy sięgać
po coraz ciekawsze formy promocji instytucji. Dla zaktywizowanej
społeczności biblioteka staje się ważnym i interesującym miejscem,
a realizując swoją misję, biblioteka stale wpływa na różne obszary jej
funkcjonowania. W związku z czym należy pamiętać, że „dobry bibliotekarz
stanowi ¾ wartości biblioteki, książki zaś tylko ¼ jej wartości”
Współczesny bibliotekarz to osoba mądra, otwarta i twórcza,
która jest doradcą w doborze literatury, posiada wiedzę nie tylko
bibliotekoznawczą, ale także pedagogiczną, informatyczną, jest
innowatorem, a w skomputeryzowanej bibliotece to osoba wykorzystująca
multimedia i media w pracy. Biblioteka to dzisiaj centrum kultury,
informacji i centrum społeczne. W dzisiejszej rzeczywistości
wielofunkcyjność biblioteki ma zasadnicze znaczenie i wyznacza zakres
podejmowanych zadań, których celem jest zaspokojenie oczekiwań
zróżnicowanej społeczności.
Także druga placówka, biblioteka
przy Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli to miejsce spotkań,
dialogu, informacji i współpracy lokalnej.
Zachęcamy
do
korzystania
z
bogatego
księgozbioru
pedagogicznego i naukowego mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego,
nauczycieli i studentów.
LEGAMUS!!! Czytajmy!
Aleksandra Jamrozik i Sylwia Bańczyk
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KATARZYNA WEISS
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w pigułce.
W roku szkolnym 2018/2019 w kwietniu po raz pierwszy odbędzie
się nowy egzamin ósmoklasisty. Będzie on egzaminem obowiązkowym
dla każdego ucznia, jednak nie można go nie zdać, ponieważ nie określono
progu zdawalności. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się trzeciego
dnia egzaminów, a wyniki uczniowie poznają w dniu zakończenia roku
szkolnego.
Egzamin z języka angielskiego będzie obejmował poziom A2+/B1 i będzie
sprawdzał znajomość treści ujętych w podstawie programowej z języka
angielskiego na I i II etapie edukacyjnym oraz struktury gramatyczne, które
zostały przedstawione w informatorze egzaminacyjnym CKE z języka
angielskiego.
Arkusz egzaminacyjny
Egzamin będzie trwał 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się
od 45 do 55 zadań zamkniętych i otwartych. Zadania zamknięte będą
stanowiły 60 % arkusza, a pozostałe 40% to zadania otwarte. Arkusz
egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części i obejmie następujące
zadania:
• Rozumienie ze słuchu
• Rozumienie tekstów pisanych
• Znajomość funkcji językowych
• Znajomość środków językowych
• Wypowiedź pisemna
Jeśli chodzi o wymagania ogólne, to egzamin obejmie następujące
umiejętności:
• Znajomość środków językowych
• Rozumienie wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi
• Reagowanie na wypowiedzi
• Przetwarzanie wypowiedzi
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1. Rozumienie ze słuchu.
Źródłem
tekstów będą teksty adaptowane lub oryginalne, czytane
przez rodzimych użytkowników języka. Ta część będzie trwała ok. 20–25
minut. Udział w wyniku sumarycznym całego egzaminu wyniesie tu
ok. 20–25%.
2. Znajomość funkcji językowych.
Będą to krótkie teksty lub materiał ikonograficzny oraz wysłuchane krótkie
(jednozdaniowe, dwuzdaniowe) wypowiedzi. Udział w wyniku
sumarycznym to ok. 15–20%.
3. Rozumienie tekstów pisanych.
Źródłem tekstów będą tu teksty adaptowane lub oryginalne, część będzie
oparta na materiale ikonograficznym. Łączna długość tekstów wyniesie
do 850 wyrazów. Udział w wyniku sumarycznym wyniesie ok. 25–30%.
W trzech powyższych kategoriach zadań znajdą się takie same typy zadań
zamkniętych i otwartych, tj. :
- zadania zamknięte – wybór wielokrotny, dobieranie
- zadania otwarte – zadanie z luką/lukami, odpowiedzi na pytania
4. Znajomość środków językowych.
Tu również, jak we wcześniejszych kategoriach, źródłem tekstów będą teksty
adaptowane lub oryginalne. Zadania będą oparte na pojedynczych zdaniach
lub krótkich tekstach, a część dotyczyć będzie materiału ikonograficznego.
Udział w wyniku sumarycznym – ok. 15–20% W tej kategorii zadania
zamknięte są tego samego typu, co we wcześniejszych kategoriach,
czyli wybór wielokrotny i dobieranie, natomiast jest tu szerszy zakres zadań
otwartych:
- zadanie z luką/lukami
- parafraza zdań
- tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
- układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
Nowością w zadaniach na rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków
językowych jest przekazanie w języku polskim informacji zawartych
w języku angielskim lub przekazanie w języku angielskim informacji
zawartych w materiale wizualnym.
W każdej opisanej wyżej kategorii znajdzie się od trzech do czterech zadań,
w tym przynajmniej jedno będzie zadaniem otwartym.
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5. Wypowiedź pisemna.
Będzie to krótki (50 – 120 wyrazów) tekst informacyjny z elementami opisu,
opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp., zgodnie
ze wskazówkami podanymi w poleceniu. Tekst będzie miał formę notatki,
ogłoszenia, zaproszenia, wiadomości, e-maila lub wpisu na blogu.
Wypowiedź pisemna to ok. 20% w wyniku sumarycznym. W arkuszu
egzaminacyjnym pojawi się jedno zadanie tego typu (więc nie będzie
możliwości wyboru). Polecenie będzie w języku polskim i złożą się na nie
trzy punkty, które uczeń musi rozwinąć zgodnie z podanym początkiem
wypowiedzi.
Zasady oceniania.
W zadaniach zamkniętych obowiązywać będzie prosta, znana wszystkim
zasada: poprawna odpowiedź – 1 punkt, niepoprawna odpowiedź lub jej brak
– 0 punktów.
Natomiast w ocenie zadań otwartych należy przestrzegać kilku zasad:
1. Odpowiedź musi być komunikatywna.
2. Odpowiedź nie jest akceptowana, jeśli:
- błędy zmieniają znaczenie słowa, np. meet zamiast meat
- użyte słowo nie byłoby zrozumiane przez odbiorcę jako słowo,
którym zdający powinien uzupełnić tekst, np. hiken zamiast chicken
- odpowiedź jest dwuznaczna lub wieloznaczna
- użyty jest zapis fonetyczny w języku polskim
- odpowiedź jest w innym języku niż język angielski
3. W rozumieniu ze słuchu i rozumieniu tekstów pisanych ważne jest
przekazanie komunikatu, natomiast błędy ortograficzne i językowe są
dopuszczalne.
4. W znajomości funkcji językowych ważna jest zarówno komunikatywność
jak i poprawność.
5. W wypowiedzi pisemnej uczeń może uzyskać maksymalnie 10 punktów,
a ocenie podlegają następujące elementy:
- treść – od 0 do 4 pkt
- spójność i logika wypowiedzi – od 0 do 2 pkt
- zakres środków językowych – od 0 do 2 pkt
- poprawność środków językowych – od 0 do 2 pkt
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Praca nie będzie podlegała ocenie, jeśli:
- jest nieczytelna,
- jest niezgodna z poleceniem,
- jest niekomunikatywna (np. napisana fonetycznie),
- jest odtworzona z podręcznika lub innego źródła,
- zawiera 40 słów lub mniej,
- jeśli uczeń otrzyma 0 pkt za treść, to również w pozostałych
kryteriach przyznajemy 0 pkt,
- jeśli uczeń otrzyma 1 pkt za treść, to w pozostałych kryteriach
możemy przyznać maksymalnie po 1 pkt.
Wszystkie niezbędne i szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, jego
struktury, zasad oceniania oraz przykładowych zadań są już dostępne
w informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku
szkolnego 2018/2019. Harmonogram i wszelkie informacje związane
z przyszłorocznym egzaminem pojawią się 1 września 2018 roku.

Katarzyna Weiss
nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych
doradca metodyczny z języka angielskiego
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JOANNA DZIWOKI
Postawa twórcza na lekcji języka angielskiego.
Kurs English and Methodology: A 21st Century Approach
for English Teachers odbywający się w Jaén w Hiszpanii w ramach
programu Erasmus + pozwolił nam spojrzeć z dystansu na naszych uczniów,
ich możliwości i ograniczenia wynikające z realiów współczesnego świata,
ale i na nasze metody nauczania w kontekście wyzwań, przed którymi stoi
każdy nauczyciel. Jak połączyć światy ucznia i nauczyciela? Jak sprawić,
aby w efekcie naszych działań uczeń był przygotowany do egzaminów
językowych, a nauczyciel pewny, że w atrakcyjny, niebanalny, a przede
wszystkim skuteczny sposób ucznia do egzaminów przygotował?
Pobudzanie kreatywności ucznia okazało się być odpowiedzią na te
pytania. Postawa twórcza, budowana przez odniesienia do świata sztuki,
rozbudzanie ciekawości ucznia i stwarzanie sytuacji, w których nauczyciel
nie ma monopolu na dobre odpowiedzi to ciekawa propozycja
dla pedagogów, którzy nie boją się eksperymentować i poszukiwać nowych
metod pracy. Zapraszamy do skorzystania z poniższych propozycji ćwiczeń,
które mają na celu pobudzać postawę twórczą wśród uczniów.
Spread the news.
Czas trwania:
Język:

1.

około 20 minut
czasy przeszłe, okresy warunkowe, czasowniki
modalne (spekulowanie na temat przeszłości)

Nauczyciel przedstawia uczniom trzy informacje na swój temat – dwie
z nich są prawdziwe, jedna fałszywa. Zadaniem uczniów jest odgadnąć,
która z podanych informacji jest nieprawdziwa.
Treść podanych informacji powinna być dostosowana do wieku
uczniów, ich biegłości językowej; zależy również od relacji,
jakie nauczyciel ma z daną grupą uczniów.

Przykładowe zdania:
•
I was able to turn double somersault in midair when I was 11.
•
When I was flying to Crete in 2003 I was given a chance to visit
the cockpit.
•
I regularly wear a size 43 shoes.
str. 34

BIULETYN METODYCZNY nr1 (37) II semestr 2017/2018

2.
3.
4.
5.
6.

Uczniowie dyskutują w parach, spekulują, podejmują wspólną decyzję.
Na forum całej klasy uczniowie dzielą się swoimi uwagami
co do wybranej fałszywej informacji.
Nauczyciel ujawnia nieprawdziwą informację, podaje kontekst
wszystkich sytuacji.
Uczniowie przygotowują zestaw trzech informacji na swój temat
(w tym jedną fałszywą.)
PRACA W GRUPIE – uczniowie przedstawiają informacje na swój
temat pozostałym członkom grupy, którzy próbują odgadnąć,
która z nich jest nieprawdziwa i z jakiego powodu.
Guided visualisation.

Czas trwania:
Język:

około 10 minut
czasy przeszłe; opis miejsca, uczuć, percepcji
zmysłowej

1. Ćwiczenie ma na celu pobudzenie wyobraźni uczniów. Przygotowujemy
instrumentalny utwór muzyczny, który wykreuje konkretny nastrój.
2. Polecamy uczniom zamknąć oczy, włączamy muzykę (niezbyt głośno tak,
żebyśmy mogli do nich mówić, nie zaburzając nastroju), staramy się
wyciszyć ich emocje zanim zaczniemy podawać instrukcje.
3. Uczniowie słuchają muzyki i instrukcji, wyobrażają sobie to, o czym
do nich mówimy. Ich zadaniem będzie później opowiedzieć o miejscu,
które sobie wyobrazili oraz rzeczy, którą stamtąd „przynieśli.”
Let the music surround you.
You are in the music, you are in the place the music creates in your mind.
Are you on land? On water? Under water? In the air?
Are you moving? Sitting? Standing very still?
If you are moving is it by your own energy or a vehicle of some kind?
What time of day is it? What season is it?
What are the main colours you see?
Are you alone or with other people?
Are you in a real or an imagined landscape?
Which of your senses are you most aware of? Sight? Hearing? Smell?
Taste? Touch? Movement? How do you feel?
Breathe deeply and slowly
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Look slowly around you. Stop and pick something up from the ground,
from a tree, from the water…
Hold it gently in the palm of your hand. How does it feel? Hard? Soft? Light?
Heavy? Warm? Cool? Smooth? Rough? Does it have a perfume? Does it
remind you of anything? Move your object gently in your hand.
Now put one hand over the other to enclose the thing you have collected.
Soon you are going to bring it back here with you. Enjoy a few more seconds
in your imagined place, then, when you are ready, gently return to this room
and when you are ready, open your eyes.
4. Uczniowie otwierają oczy, wracają do rzeczywistości. Pracują w parach,
opisują miejsce, w którym się znaleźli i przedmiot, który ze sobą zabrali.
5. Nauczyciel prosi kilku uczniów o zrelacjonowanie swojej „podróży”
na forum całej grupy.
6. Uczniowie mogą opisać swoje doświadczenie w ramach zadania
domowego.
Art and literature
Czas trwania:
Język:

45 minut
opis ilustracji; spekulowanie; analiza fragmentu
wiersza

1. Nauczyciel wyświetla obraz Davida Inshaw’a ‘She did not turn’.
Uczniowie w parach opisują obraz, posługując się przykładowymi
wyrażeniami:
In the picture I can see…
The painting makes me think of …
It makes me feel …
It reminds me of …
I wonder if …
2. Nauczyciel zadaje uczniom dodatkowe pytania dotyczące obrazu:
Where is the woman going?
What impression does the painting leave you with?
How would you entitle the picture? Why?
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3. Nauczyciel rozdaje uczniom kopie wiersza Thomasa Hardy’ego,
który zainspirował malarza do namalowania obrazu. Zadaniem uczniów jest
porównanie ich interpretacji obrazu z treścią podanej strofy.
She did not turn Thomas Hardy
She did not turn,
But passed foot-faint with averted head
In her gown of green, by the bobbing fern,
Though I leaned over the gate that led
From where we waited with table spread;
But she did not turn:
Why was she near there if love had fled?
4. Zadaniem uczniów jest stworzenie opowiadania, które opisuje sytuację,
która doprowadziła do zakończenia opisanego w wierszu.

Joanna Dziwoki
nauczycielka języka angielskiego
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim
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PATRYCJA SWIERCZYNA, SYLWIA BIZOŃ
Technologia informacyjno - komunikacyjna
w nowoczesnej szkole.
Wzrok utkwiony w ekran telefonu lub komputera to znak
rozpoznawczy dzisiejszego licealisty…
Czy w dobie powszechnej
mediatyzacji, królowania Internetu i telewizji możliwe jest znalezienie
wspólnego języka z młodzieżą, czy można dotrzeć do młodych, nie narażając
się na zarzut o staroświeckość? Pytania te są o tyle pilne, że dręczą nie tylko
w obliczu codziennych, powszechnych kontaktów, relacji międzyludzkich,
ale również w sytuacji pedagogicznej, szkolnej, w jakiej znaleźli się obok
uczniów także nauczyciele. Trudno udawać, będąc odpowiedzialnym
i twórczym nauczycielem, że można zignorować potrzebę unowocześnienia
swojego warsztatu pracy.
Wobec tak postawionego problemu skuteczne rozwiązanie daje
program Erasmus+, w ramach którego nauczyciele i dyrektorzy mogą
skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych
i specjalistycznych. Erasmus+ to doskonała okazja do udoskonalenia
umiejętności językowych i nowatorskiego spojrzenia na metodykę
nauczania, pozwala też poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nowe
doświadczenia zawodowe oraz nawiązać współpracę międzynarodową
między szkołami.
Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śląskim wzięli udział w projekcie:
„Szkoła nauczycielem stoi”,
czyli doskonalenie zawodowe kadry - kluczem rozwoju Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Projekt dał możliwość
wyjazdu na Maltę 7 nauczycielom różnych przedmiotów, by tam podnosili
swoje kompetencje zawodowe z zakresu wykorzystania technologii
informacyjno - komunikacyjnych.
Pobyt na Malcie okazał się nie tylko sposobnością do spotkania
z historią, inną kulturą, niesamowitymi miejscami, nowymi ludźmi
i prażącym słońcem. Był to dla uczestników czas intensywnej pracy w trakcie kursu poznali kilka nowych i atrakcyjnych w swojej formie
programów użytkowych, bardzo przydatnych w pracy nauczyciela:
• Szkolenie rozpoczęło się od przyjrzenia się działaniu platformy
eTwinning, która pozwala na nawiązywanie kontaktów ponad
granicami, na wymianę doświadczeń, materiałów, informacji
między uczniami i nauczycielami szkół europejskich i nie tylko.
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Nauczyciele mieli okazję przetestować jej możliwości i poznać jej
funkcje, służące szybkiemu pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu
ciekawych pomysłów, inspiracji. Platforma mobilizuje uczniów
do podnoszenia umiejętności językowych w kontakcie
z rówieśnikami, do wykorzystania takich narzędzi jak aparaty,
kamery, różnorodne oprogramowania, nauczycielom umożliwia
zintegrowanie wybranego projekt z podstawą programową.
W bezpłatnym programie Shotcut nauczyciele opanowywali
umiejętność edycji materiałów wideo. Aplikacja pokazuje,
jak w prosty i szybki sposób edytować klipy wideo, nagrania
utworzone przy użyciu kamery cyfrowej, a także standardowe filmy
znajdujące się na dysku twardym komputera, jak dodawać efekty
specjalne, jak obsługiwać wiele różnych formatów graficznych.
Efektem ćwiczeń praktycznych było zmontowanie przez każdego
uczestnika z wyszukanych elementów autorskiego materiału
filmowego.
Nauczyciele pracowali też z Moovly, narzędziem online,
które pozwala tworzyć nowe animowane treści lub zmienić
istniejącą zawartość prezentacji multimedialnych, dodając efekty
wizualne. Dzięki temu można zrezygnować z nudnych pokazów
slajdów i stworzyć coś naprawdę nietuzinkowego.
Następnie przyszła kolej na Prezi, czyli tworzenie prezentacji
multimedialnej w chmurze, na zasadzie mapy myśli. Jest to program
chętnie używany przez uczniów – dlatego możliwość poznania jego
działania jest bardzo cenna dla nauczycieli. Aplikacja umożliwia
stworzenie efektywnie wyglądających prezentacji przy niewielkim
nakładzie czasu i wysiłku, a przy tym przygotowanie wystąpień
publicznych w bardziej kreatywny sposób.
Z programem Stop Motion Animation nauczyciele, ucząc się
animacji poklatkowej, mogli poczuć się jak filmowcy rodem
ze stolicy amerykańskiego przemysłu filmowego. Nie było łatwo:
trzeba było wymyślić historię, własnoręcznie stworzyć „plan
filmowy”, a potem tak zaplanować robienie zdjęć, aby powstała
animacja.
W programie PhotoStory służącym do tworzenia multimedialnych
pokazów zdjęć można było posiadane zdjęcia zaprezentować
w atrakcyjnej formie "multimedialnej opowieści", poddać je
podstawowej obróbce (przycinanie, obrót, redukcja efektu
tzw. czerwonych oczu, nakładanie filtrów i dodawanie napisów),
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nagrać własną narrację, wzbogacić całość o wybrany podkład
muzyczny.
• Na szkoleniu omówiono także coraz bardziej popularny Kahoot!,
narzędzie do tworzenia i rozwiązywania testów – świetny przykład
na to, że na lekcjach można w ciekawy i praktyczny sposób
wykorzystywać smartfony do sprawdzania wiedzy nie w tradycyjnej
i dla niektórych nudnej już postaci.
W ocenie nauczycieli kurs maltański był intensywny, wymagał uwagi
i zaangażowania ze strony każdego uczestnika, którego zadaniem było
zdobyć nowe umiejętności nie tylko z korzyścią dla siebie czy całego zespołu
nauczycieli, ale przede wszystkim ze względu na ucznia. To on stawia nam
coraz wyższe wymagania, zarówno w pracy dydaktycznej,
jak i w kontaktach interpersonalnych. Aby poczuć satysfakcję z dobrze
wykonywanej pracy i jej skuteczności, konieczne jest otwieranie się
na nowoczesne, atrakcyjne metody uczenia.

Patrycja Swierczyna
nauczycielka języka polskiego
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim
Sylwia Bizoń
nauczycielka matematyki oraz informatyki
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim
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DARIA PIWOWCZYK
Gdy Power Point staje się rutyną.
We współczesnym „wyścigu zbrojeń” - podążaniu za nowymi
technologiami - jako nauczyciele jesteśmy z góry skazani na porażkę. Często
nie potrafimy dorównać naszym uczniom pod względem znajomości
programów czy aplikacji. Co więc zrobić, gdy Power Point staje się nudną
codziennością edukacyjną, a tablica interaktywna swoją atrakcyjnością
dorównuje już zielonemu polu i kredzie? Od rutynowych (czyt. nudnych)
prezentacji i klasycznych rozwiązań może nas uchronić sięgnięcie
do rozwiązań częściowo już znanych, ale jeszcze sporadycznie
wykorzystywanych, więc dających odrobinę świeżości i niosących element
nowości. Przedstawione poniżej narzędzia stanowić mogą uatrakcyjnienie
tradycyjnych metod prowadzenia zajęć, być elementami wzbogacającymi
przekazywane treści i zachęcającymi uczniów do poszukiwania nowych,
często niestandardowych rozwiązań. Uczestnicy kursu „ICT for
Collaborative, Project – Based Teaching and Learning” mieli okazję poznać
wiele ciekawych programów, które na pewno włączą w swój warsztat pracy.
*PREZI
Chyba najlepszą i najczęściej stosowaną alternatywą dla Power
Point’a jest Prezi – aplikacja do tworzenia i prezentowania materiału.
Opracowana została w 2009 roku przez węgierskiego architekta i od tego
czasu dynamicznie się rozwija. W licencji podstawowej program jest
bezpłatny, zapisane w chmurze prezentacje dostępne są online. Nie ma
możliwości zapisania materiału na dysku czy też w formie PDF, ograniczono
również opcje wydruku. W aplikacji podejście do tworzenia prezentacji jest
zupełnie inne niż w rozwiązaniach oferowanych przez Microsoft. Zamiast
pojedynczych slajdów w układzie liniowym otrzymujemy ogromną
przestrzeń, na której dowolnie rozkładamy elementy naszej prezentacji.
Tworząc poszczególne „slajdy”, korzystamy z układu mapy, swobodnie
animując przejścia, modyfikując połączenia pomiędzy elementami.
Pierwszym krokiem, który umożliwi nam pracę w programie jest oczywiście
rejestracja. Nie musimy pobierać
ani instalować
dodatkowego
oprogramowania, gdyż praca odbywa się za pomocą przeglądarki.
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Oczywiście twórcy oferują aplikację „desktopową” dla Windows i macOS
oraz mobilne systemy iOS i Android, jednak wymaga to migracji do płatnego

już konta PREMIUM. Po utworzeniu profilu i zalogowaniu się mamy
do dyspozycji gotowe schematy, z których możemy korzystać, dowolnie je
modyfikując lub też samodzielnie stworzyć naszą prezentację, wybierając
opcję BLANK TEMPLATE.
Prezi dostępne jest dla użytkowników indywidualnych jak
i grupowych. Dla kont indywidualnych do wyboru są licencje:
*Basic - najbardziej okrojony dostęp do programu - oferuje tworzenie
i zapisywanie prezentacji w chmurze. Mamy do dyspozycji 100 MB,
które wystarczy na około 15 prezentacji. W ramach tej opcji możemy dokupić
opcję PLUS umożliwiającą kontrolę prywatności, wstawianie własnego logo
i praca offline.
*Individual - dedykowane zarówno do użytkowników standardowych jak
i klientów biznesowych. W najbardziej popularnym wariancie PLUS za 19 €
miesięcznie otrzymujemy nieograniczony magazyn Prezi, możliwość pracy
offline czy zaawansowane narzędzia prezentera.
*Teams - dający pełny dostęp do narzędzi, umożliwiający pracę zespołową
nad projektem.
Do zalet Prezi niewątpliwie zaliczyć należy:
• dostęp do ogromnej liczby prezentacji online i możliwość
korzystania z nich w połączeniu np. z dziennikiem elektronicznym
LIBRUS,
• dzielenie się ze współpracownikami i możliwość pracy online,
• nowatorskie podejście do prezentacji, ciekawe rozwiązania
graficzne, łamiące stereotyp klasycznej i przewidywalnej
prezentacji;
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•

bogate wsparcie w Internecie, spora ilość gotowych rozwiązań
i trików.

Wady:
• wymaga czasu na dostosowanie się użytkownika do nowego
interfejsu i rozwiązań, co jest trudnym procesem dla standardowego
użytkownika PowerPoint’a,
• ograniczona możliwość zapisu i wydruku materiałów – bark takich
opcji jak konspekt czy materiały informacyjne, oferowanych
przez Power Point czy Impress,
• konieczność przechowywania danych w sieci i dzielenia się nimi,
• brak możliwości edytowania materiału audio i wideo bezpośrednio
w programie, stąd konieczność korzystania z narzędzi
zewnętrznych;
• niewątpliwie wysoka cena za roczny dostęp – około 230 € rocznie.
*PHOTO STORY 3
Darowy program Microsoft’u do tworzenia prezentacji multimedialnych.
W kilku krokach umożliwia stworzenie ciekawej animacji ze zdjęć,
co z łatwością zastąpi mozolne wkładanie i animowanie fotografii
w klasycznych programach do tworzenia animacji. Niewątpliwym plusem
Photostory jest polski interfejs, ogromna intuicyjność i łatwość pracy
w programie a także możliwość edycji zdjęć bezpośrednio z interfejsu
użytkownika – nie ma konieczności korzystania z programów zewnętrznych
w celu retuszu bądź nakładania filtrów na zdjęcia. Ponadto, można oddzielnie
nagrać narrację, a także wzbogacić pokaz o gotowy podkład muzyczny
lub własną ścieżkę audio.

Rys.1

Rys.2
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Gotowy film można zapisać w formacie wmv. lub np. wysłać
e-mailem. Aby stworzyć nowy projekt, wystarczy wybrać odpowiedni
katalog ze zdęciami (rys 1), ułożyć je w odpowiedniej kolejności (rys.2),
dodać podkład i zapisać w odpowiednim formacie. Na uwagę zasługuje
również możliwość szerokiej edycji podkładów dźwiękowych. Producent
oferuje kilka gatunków – od country, jazz, funk, dance do muzyki klasycznej,
które to fragmenty możemy modyfikować pod kątem nastroju, tempa
czy natężenia.
Łatwość, z jaką program tworzy nasze filmy, szeroki wybór
podkładów dźwiękowych i narzędzi do obróbki plików JPG sprawia,
że Photosroty może być z łatwością wykorzystywane zarówno przez uczniów
podczas zajęć informatyki, jak i nauczycieli do tworzenia pomocy
naukowych czy materiałów promocyjnych.
* Moovly
Jest to belgijski produkt, stworzony w 2012 roku, którego hasło
brzmi: "Zaproś wszystkich do tworzenia atrakcyjnych treści
multimedialnych, czyniąc je przystępnymi, intuicyjnymi i prostymi".
Moovly stanowi ciekawe narzędzie do tworzenia animowanych
filmów i interaktywnych prezentacji, korzystając z niecodziennych
rozwiązań. Stworzone przez nas filmiki możemy przechowywać w 100 MB
chmurze, mieszczącej około 20 elementów lub eksportować do serwisów
YouTube czy Facebook lub galerii Google+. Użytkownika ogranicza
praktycznie tylko maksymalna długość – 10 minut na prezentację. Edytor
działa bez żadnych ograniczeń we wszystkich przeglądarkach, bez potrzeby
wtyczek, pobierania lub instalowania oprogramowania. Producent oferuje
nam 30-dniowy okres próbny, po którym dostęp kosztuje 5 € miesięcznie.
Moovly oferuje jednak specjalne plany nauczycielom, studentom użytkownicy z domen edukacyjnych otrzymują bezpłatną licencję
edukacyjną. Twórcy programu oferują użytkownikowi ogromną ilość form
i kształtów, które można dowolnie modyfikować, animować i łączyć.
Do dyspozycji są również gotowe, krótkie klipy. Praca w programie, pomimo
angielskojęzycznego interfejsu jest stosunkowo intuicyjna – opiera się
na zasadzie „przeciągnij i upuść” oraz na manewrowaniu elementami na osi
czasu.
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Dla nauczycieli korzystających z rozwiązań mobilnych dedykowane
są aplikacje pracujące pod systemami iOS i Android. Umożliwiają one:
• robienie zdjęć lub nagrań wideo i natychmiastowe używanie ich
w Moovly Studio do edytowania i wzbogacania innych obiektów,
• nagrywanie głosu urządzeniem przenośnym i natychmiast
udostępnianie go w Moovly Studio, aby dodać do swojego Moova,
• przesyłanie dowolnych zdjęć przechowywanych w urządzeniu
do biblioteki osobistej,
• dzielenie się efektami swojej pracy z innymi użytkownikami.

*Jelly Cam
Jednym z najciekawszych rozwiązań prezentowanych podczas kursu ITC
for Collabrorative, Project – Based Teaching and Learning był program
przeznaczony do animacji poklatkowej Jelly Cam. Pracę rozpoczyna się
od pobrania i zainstalowania Adobe Integrated Runtime, który jest
wieloplatformowym środowiskiem uruchomieniowym dla aplikacji RIA
tworzonych za pomocą HTML, Ajax, Flash i Flex. Jest ono niezbędne
do instalacji Jelly Cam. Następnie ze strony producenta można pobrać
oprogramowanie Jelly Cam V4. Koniczne jest oczywiście korzystanie
z kamerki internetowej, za pomocą której wykonuje się cykl fotografii. Jelly
Cam przechwytuje zdjęcia z kamery, pozwala na ich duplikowanie
lub przestawianie ich na osi czasu, umożliwia podłożenie muzyki
oraz napisów.
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Tworzenie animacji poklatkowych zawrzeć można w 5 prostych krokach:
- wymyśl dobrą historię,
- stwórz rekwizyty i scenografię (wykorzystać można plastelinę, masę solną,
modelinę),
- zrób zdjęcia,
- podłóż dźwięki,
- zapisz.
Do budowania scenariusza używa się arkuszy storyboard.

Zapisuje się na nich historię, przedstawioną najczęściej wizualnie podobnie jak w komiksie. Jest to swoiste „planowanie” filmu i może zawierać
wskazówki i dialogi.
Program Jelly Cam stanowić może uzupełnieni zajęć technicznych
czy informatyki. Bazuje nie tylko na umiejętnościach informatycznych
uczniów, ale kształci też zdolności manualne czy umiejętność
chronologicznego ujmowania zdarzeń.
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*Shotcut
Jest to darmowa aplikacja przeznaczona do edycji materiałów wideo, stanowi
dobrą alternatywę dla Windows Movie Maker.

Dostarcza narzędzi pozwalających między innymi na wyostrzanie
i rozmywanie obrazu, zmianę bilansu bieli, czy nadawanie filmom
określonego wyglądu, dzięki wtyczce umożliwiającej modyfikację kolorów
w materiałach wideo. Dostępne są oczywiście również tradycyjne funkcje,
takie jak łączenie kilku materiałów w całość, przycinanie ich, zmiana tempa
odtwarzania czy podkładu muzycznego. Oprogramowanie zawiera
wieloformatową oś czasu, pozwalającą na edycję i dopasowanie różnych
formatów klipów wideo, a także ich rozdzielczości i częstotliwości
odświeżania. Niewątpliwą zaletą jest również wbudowany edytor dźwięków
w edytowanych materiałach wideo. Program oferuje menu w języku
polskim, a jego obsługa jest
intuicyjna, choć dla użytkowników
przyzwyczajonych do pracy z Movie Maker’em pierwsze kroki mogą być
kłopotliwe. Jednakże pomimo początkowy trudności warto przekonać się
do tego narzędzia, gdyż oferuje ono bardzo bogaty zasób możliwości
w bezpłatnym wydaniu.
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Przedstawione powyżej programy stanowić mogą zarówno
uzupełnienie warsztatu pracy nauczyciela w codziennym przygotowywaniu
materiałów na zajęcia, jak również mogą być ciekawą alternatywą
dla uczniów. Na pewno warto jest bliżej zapoznać się z możliwościami,
jakie oferują, by móc swobodnie wybierać optymalne rozwiązania
dostosowane do potrzeb nauczyciela, uczniów czy placówki.
Autorka artykułu, Daria Piwowarczyk, pracuje jako nauczyciel informatyk
oraz nauczyciel wspomagający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 7 w Wodzisławiu Śląskim. W sierpniu 2017r. brała udział w kursie
doskonalącym dla nauczycieli o temacie: „ICT for Collaborative, Project–
Based Teaching and Learning”, który odbył się w ramach
projektu ”Nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności
zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą
do sukcesu edukacyjnego uczniów”. Projekt powstał w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Mobilność kadry
edukacji szkolnej”
i był finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Daria Piwowczyk
nauczyciel informatyki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śl.
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ANNA GOLDA, JOANNA SZCZYGIEŁ
Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze
pełne przygód”.
Filmy edukacyjne i scenariusze lekcji chemii przygotowane w ramach
projektu „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód”

W I Liceum Ogólnokształcącym im.14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim realizowany jest projekt „Matematyka i nauki
przyrodnicze pełne przygód” w ramach programu Erasmus+ KA2 ( numer
projektu: 2017-1-PL01-KA219-038448). Uczniowie i nauczyciele tej szkoły
wezmą udział w wyjazdach szkoleniowych na Litwę oraz do Włoch.
Spotkania międzynarodowe poświęcone będą matematyce i przedmiotom
ścisłym. Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli na Litwie dotyczyć będzie
najnowszych technologii w uczeniu i nauczaniu. Spotkanie uczniów
we Włoszech będzie poświęcone naukom przyrodniczym, ich zastosowaniu
w życiu codziennym, ochronie środowiska oraz rozsądnemu wykorzystaniu
zasobów naturalnych, a spotkanie uczniów w Polsce matematyce i jej
obecności w różnych dziedzinach życia. W czasie spotkania odbędzie się
finał międzynarodowego konkursu matematycznego. Spotkanie uczniów
na Litwie przybliży najnowsze technologie wykorzystywane w uczeniu się
i nauczaniu. W ramach projektu przygotowano filmy edukacyjne z chemii
zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz odpowiednie scenariusze
lekcji, których filmy te dotyczyły. Filmy zostały zamieszczone w Internecie
na stronach:
1. „Badanie własności nadmanganianu potasu”
https://www.youtube.com/watch?v=5Fq0Uxb1oOc wersja polska
https://www.youtube.com/watch?v=BwetYSHRcwI wersja angielska
2. „Własności związków chromu”
https://www.youtube.com/watch?v=SlQIcY1yXzU wersja polska
https://www.youtube.com/watch?v=HijkbwJACaM&t wersja angielska
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Scenariusze lekcji
TEMAT: BADANIE WŁASNOŚCI NADMANGANIANU POTASU.
Cele lekcji:
dydaktyczny –
• pogłębienie wiedzy o przebiegu reakcji redoks;
• poznanie zależności właściwości manganianu(VII) potasu
od środowiska reakcji;
• badanie zachowania się nadmanganianu potasu w obecności
glicerolu, nadtlenku wodoru czy etanolu;
wychowawczy –
• kształtowanie umiejętności: obserwacji, logicznego myślenia,
wyciągania wniosków;
• rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.
Po zajęciach uczeń powinien:
• projektować doświadczenia pozwalające zbadać utleniające
właściwości KMnO4 w zależności od środowiska reakcji;
• zapisywać równania zachodzących reakcji w formie cząsteczkowej
i jonowej wraz z odpowiednim bilansem elektronowym;
• znać barwy związków manganu na różnych stopniach utlenienia.
Metody:
• doświadczalna;
• ćwiczeniowa.
Sprzęt i odczynniki: probówki, statyw, moździerz, kolba stożkowa,
wkraplacze, KMnO4(S) , roztwory: KMnO4 , H2SO4, KOH, Na2SO3, woda,
glicerol, 30% H2O2, etanol.
Tok lekcji:
część wprowadzająca:
• utrwalenie poznanych wcześniej wiadomości,
• omówienie wzorów i nazw związków manganu na różnych
stopniach utlenienia;
część realizacyjna:
• wykonanie przez grupy uczniów doświadczeń chemicznych:
• zapisywanie obserwacji i wniosków w kartach pracy;
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•

zapisywanie równań reakcji w formie jonowej oraz dokonanie
bilansu elektronowego;
• określenie barwy związków manganu na różnych stopniach
utlenienia;
Doświadczenie 1: Działanie roztworu KMnO4 na roztwór Na2SO3
w środowisku kwasowym.
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór KMnO4 dodać kilka kropli
roztworu H2SO4, a następnie kroplami dolewać roztwór Na 2SO3. Całość
ostrożnie wstrząsnąć.
Obserwacje: podczas przebiegu reakcji następuje odbarwienie fioletowego
roztworu.
Wnioski: w środowisku kwasowym mangan redukuje się z VII do II stopnia
utlenienia.
Związki manganuVII przyjmują zabarwienie fioletowe, a związki manganuII
są bezbarwne.
2 MnO4- + 5SO32- + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42- + 3H2O
fioletowy
bezbarwny
2 KMnO4 + 5 Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O
Doświadczenie 2: Działanie roztworu KMnO4 na roztwór Na2SO3
w środowisku obojętnym.
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór KMnO4 dodać roztwór Na2SO3
i wymieszać.
Obserwacje: podczas przebiegu reakcji strąca się drobniutki, brunatny osad.
Wnioski: w środowisku obojętnym mangan redukuje się z VII do IV stopnia
utlenienia. Związki manganu IV przyjmują zabarwienie brunatne i występują
w postaci osadu.
2 MnO4- + 3SO32- + H2O → 2MnO2↓ + 3SO42- + 2OHfioletowy
brunatny
2 KMnO4 + 3Na2SO3 + H20 → 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH
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Doświadczenie 3: Działanie roztworu KMnO4 na roztwór Na2SO3
w środowisku zasadowym.
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór KMnO4 dodać roztwór KOH,
a następnie dolać kroplami roztwór Na2SO3 i wymieszać.
Obserwacje: podczas przebiegu reakcji powstaje klarowny zielony roztwór,
który wkrótce mętnieje i strąca się brunatny osad.
Wnioski: w środowisku zasadowym mangan redukuje się z VII do VI stopnia
utlenienia. Związki manganu VI przyjmują zabarwienie zielone.
2 MnO4- + SO32- + 2OH- → 2MnO42- + SO42- + H2O
fioletowy
zielony
2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O
Obserwujemy tu przykład reakcji dysproporcjonacji.
3 MnO42- + 2H2O → 2MnO4- + MnO2↓+ 4OH3 K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH

Doświadczenie 4: Działanie glicerolu na KMnO4
Przebieg: do moździerza porcelanowego wsypać stałego KMnO4 i rozetrzeć
na drobny pył, następnie wlać glicerol.
Obserwacje: reakcja zachodzi gwałtownie,
w moździerzu powstaje czarna substancja stała.

pojawia

się

płomień,

Wnioski: zaszła reakcja egzotermiczna, mangan zmienił stopień utlenienia
z VII na III, czarny proszek to tlenek manganu(III).
14KMnO4 + 4C3H5(OH)3 → 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 + 16H2O
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Doświadczenie 5: Działanie perhydrolu na KMnO4
Przebieg: do kolby stożkowej wsypać odrobinę stałego KMnO4 następnie
wlać odrobinę perhydrolu (doświadczenie wykonywać pod wyciągiem)
Obserwacje: reakcja zachodzi gwałtownie, z koby wydziela się para,
wydziela się również ciepło, w kolbie pojawia się brunatna substancja.
Wnioski: zaszła reakcja egzotermiczna, wydziela się para wodna, KMnO 4
jako katalizator przyspieszył rozkład nadtlenku wodoru. Mangan zmienił
stopień utlenienia z VII na IV.
2KMnO4 + 3H2O2 →2 MnO2 + 2KOH + 2H2O + 3O2 + energia
Doświadczenie 6: Działanie KMnO4 na etanol w środowisku kwasowym
– burza w probówce.
Przebieg: do probówki wlać stężony roztwór H2SO4, następnie dolać etanolu
i wsypać kilka kryształków KMnO4 .
Obserwacje: reakcja zachodzi gwałtownie z wydzieleniem ciepła, na dno
probówki opadają zielone smugi, pojawia się brunatny osad, po pewnym
czasie wewnątrz widoczne są iskry.
Wnioski: zaszła reakcja egzotermiczna, zielone smugi tworzy Mn2O7,
powstaje również MnO2.
Pojawiające się iskry spowodowane są utlenianiem alkoholu.
H2SO4 + 2KMnO4 → K2SO4 + Mn2O7 + H2O
2Mn2O7 → 4MnO2 + 3O2
3O2 + CH3CH2OH → 2CO2 + 3H2O

część podsumowująca:
• podsumowanie nowo poznanych wiadomości;
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KARTA PRACY UCZNIA
Równania reakcji należy zapisać w formie jonowej.
Doświadczenie 1: Działanie roztworu KMnO4 na roztwór Na2SO3
w środowisku kwasowym.
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór KMnO4 dodać kilka kropli
roztworu H2SO4, a następnie kroplami dolewać roztwór Na2SO3. Całość
ostrożnie wstrząsnąć.
Schemat doświadczenia: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Obserwacje: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Wnioski:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu utleniania: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu redukcji: …………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Sumaryczne równanie reakcji: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Doświadczenie 2: Działanie roztworu KMnO4 na roztwór Na2SO3
w środowisku obojętnym.
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór KMnO4 dodać roztwór Na2SO3
i wymieszać.
Schemat doświadczenia: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Obserwacje: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Wnioski:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu utleniania: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu redukcji: …………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Sumaryczne równanie reakcji: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
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Doświadczenie 3: Działanie roztworu KMnO4 na roztwór Na2SO3
w środowisku zasadowym.
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór KMnO 4 dodać roztwór KOH,
a następnie dolać kroplami roztwór Na2SO3 i wymieszać.
Schemat doświadczenia: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Obserwacje: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Wnioski:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu utleniania: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu redukcji: …………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Sumaryczne równanie reakcji: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………..

TEMAT: WŁASNOŚCI ZWIĄZKÓW CHROMU.
Cele lekcji:
Dydaktyczny
• pogłębienie wiedzy o przebiegu reakcji redoks;
• poznanie właściwości utleniających dichromianu(VI) potasu;
• badanie zachowania się chromianów w zależności środowiska
reakcji;
wychowawczy
• kształtowanie umiejętności: obserwacji, myślenia, wyciągania
wniosków;
• rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.
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Po zajęciach uczeń powinien:
• projektować doświadczenia pozwalające zbadać utleniające
właściwości K2Cr2O7 w środowisku kwasowym w obecności
różnych reduktorów;
• określać trwałość chromianów i dichromianów w zależności
od środowiska reakcji;
• zapisywać równania zachodzących reakcji w formie cząsteczkowej
i jonowej wraz z odpowiednim bilansem elektronowym;
• znać barwy związków chromu na różnych stopniach utlenienia.
Metody:
• doświadczalna;
• ćwiczeniowa.
Sprzęt i odczynniki: probówki, statyw, moździerz, wkraplacze, palnik,
wstęga magnezowa, (NH4)2Cr2O7(s), roztwory: H2SO4, KOH, Na2SO3, woda,
etanol, K2Cr2O7, K2CrO4
Tok lekcji:
część wprowadzająca:
• utrwalenie poznanych wcześniej wiadomości,
• omówienie wzorów i nazw związków chromu różnych stopniach
utlenienia;
część realizacyjna:
• wykonanie przez grupy uczniów chemicznych:
• zapisywanie obserwacji i wniosków w pracy;
• zapisywanie równań reakcji w formie jonowej dokonanie bilansu
elektronowego;
• określenie barwy związków chromu na stopniach utlenienia
oraz w zależności od środowiska reakcji.
Doświadczenie 1: Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
wobec Na2CO3 oraz wobec etanolu.
Przebieg: Przygotować dwie probówki z zakwaszonymi H2SO4 roztworami
dichromianu(VI) potasu, do jednej dolać roztwór Na2CO3, do drugiej roztwór
etanolu.
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Obserwacje: w obydwu probówkach pomarańczowy roztwór zmienił
zabarwienie na zielone.
Wnioski: K2Cr2O7 jest silnym utleniaczem, chrom zmienił stopień utlenienia
z VI do III.
K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 4H2O
K2Cr2O7 + 3CH3CH2OH + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3CH3CHO + 7H2O
Doświadczenie 2: Zmiana chromianów w dichromiany i odwrotnie
w zależności od środowiska.
Przebieg: 1) Do dwóch probówek wlać roztwór dichromianu(VI) potasu,
następnie do pierwszej dodać roztwór H2SO4 a do drugiej dodać roztwór
KOH.
2) Do dwóch probówek wlać roztwór chromianu(VI) potasu,
następnie do pierwszej dodać roztwór H2SO4 , a do drugiej dodać roztwór
KOH.
Obserwacje:
1) W pierwszej probówce nie zaobserwowano żadnych zmian, zaś w drugiej
probówce nastąpiła zmiana barwy roztworu z pomarańczowej na żółtą.
2) W pierwszej probówce nastąpiła zmiana barwy roztworu z żółtej
na pomarańczową, a w drugiej probówce nie zaobserwowano żadnych zmian.
Wnioski:
1) Dichromiany są trwałe w środowisku kwasowym i nietrwałe w środowisku
zasadowym.
K2Cr2O7 + 2KOH → 2K2CrO4 + H2O
2) Chromiany są trwałe w środowisku zasadowym i nietrwałe w środowisku
kwasowym.
2K2CrO4 + H2SO4 → K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O
Doświadczenie 3: Rozkład termiczny dichromianu(VI) amonu
(wulkan chemiczny)
Przebieg: W moździerzu porcelanowym umieszczamy porcję
dichromianu(VI) amonu, następnie zapalamy wstążkę magnezową
i przykładamy do soli.
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Obserwacje: Rozpoczyna się reakcja, która dalej biegnie samorzutnie
z wytworzeniem kaskady iskier i wyrzucaniem szarozielonego pyłu.
Wnioski: Zachodzi reakcja, w wyniku której powstaje tlenek chromu(III)
oraz azot.
NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O
część podsumowująca: - podsumowanie nowo poznanych wiadomości;

KARTA PRACY UCZNIA
Równania reakcji należy zapisać w formie jonowej.
Doświadczenie 1: Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
wobec Na2 SO3
Przebieg: do probówki zawierającej roztwór K2Cr2O7 dodać kilka kropli
roztworu H2SO4, a następnie kroplami dolewać roztwór Na 2SO3.Całość
ostrożnie wstrząsnąć.
Schemat doświadczenia: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Obserwacje: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Wnioski:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu utleniania: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Równanie procesu redukcji: …………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Sumaryczne równanie reakcji: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
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Doświadczenie 2: Zmiana chromianów w dichromiany i odwrotnie
w zależności od środowiska.
Przebieg: 1) Do dwóch probówek wlać roztwór dichromianu(VI) potasu,
następnie do pierwszej dodać roztwór H2SO4 , a do drugiej dodać roztwór
KOH.
2) Do dwóch probówek wlać roztwór chromianu(VI) potasu, następnie
do pierwszej dodać roztwór H2SO4 , a do drugiej dodać roztwór KOH.
Schemat doświadczenia:

Obserwacje:
1) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Wnioski: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Równania zachodzących reakcji:
………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………….
Zadanie:
Za pomocą odpowiednich równań reakcji zapisanych w formie
cząsteczkowej i jonowej skróconej wykaż amfoteryczny charakter tlenku
chromu(III).
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Joanna Szczygieł-doradca metodyczny z chemii
Anna Golda,
nauczycielki chemii I LO w Wodzisławiu Śl.
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IWONA FIOŁKA
Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej
Domy zwierząt.
Temat bloku: Mój dom rodzinny
Temat dnia: Domy zwierząt. (lekcja dla klasy I)
Temat edukacji polonistycznej: Łączenie domów zwierząt z ich
mieszkańcami. Wypowiedzi uczniów na temat zwierząt żyjących w ich
otoczeniu. Rozwiązywanie zagadek.
Temat edukacji przyrodniczej: Określenie warunków życia zwierząt
żyjących w otoczeniu ludzi.
Temat
edukacji
plastycznej:
pt. „Dom dla mojego zwierzątka”.

Wykonanie

pracy

plastycznej

Cel główny: Poznanie zwierząt oraz ich domów.
Cele sformułowane w języku ucznia
Na dzisiejszej lekcji :
• Poznasz cechy łączące domy ludzi i domy zwierząt.
• Połączysz w pary zwierzęta żyjące w bliskim otoczeniu człowieka
z ich domami.
• Wybierzesz ilustracje na podstawie opisu.
• Będziesz współpracować z innymi członkami grupy w czasie
wykonywania zadania.
• Wykonasz model domu dla wybranego zwierzęcia.
Nacobezu:
•
•
•
•

wymienienie cech łączących domy ludzi i zwierząt
słuchanie pomysłów innych i wspólnie podejmowanie decyzji.
właściwe dobranie ilustracji do opisu
właściwe dobranie ilustracji do dźwięku
str. 60

BIULETYN METODYCZNY nr1 (37) II semestr 2017/2018
Metody i techniki nauczania: pogadanka, pokaz ilustracji, działania
praktyczne, zabawa
Środki dydaktyczne: kolorowanka, karty ze zdjęciami zwierząt, ilustracje
domów zwierząt z podpisami, plastelina, wykałaczki, włóczka, bibuła
karbowana, kolorowe kartki, komputer, rzutnik
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie
2. Wprowadzenie do zajęć – wykonanie zadania na karcie pracy,
które zostało zakodowane metodą zero - jedynkową (dzieci kolorują pola
z cyfrą 1 czerwonym kolorem). Po wykonaniu zadania nauczyciel zadaje
pytania dotyczące rozkodowanego obrazka – zał.1
3. Zabawa z wykorzystaniem platformy e-Nauczanie: test „Zwierzęta i ich
domy” – nauczyciel prosi chętne dzieci do komputera, aby połączyły
w pary: zwierzęta z ich domami, odgłosy zwierząt ze zwierzętami,
napisy z obrazkami – zał.2.
4. Zaproszenie dzieci do koła – rozmowa o domach zwierząt, które żyją
w otoczeniu człowieka.
- Jak można nazwać wymienione wyżej zwierzęta?
- Czym te zwierzęta różnią się od zwierząt dzikich?
- W jakim celu człowiek udomowił zwierzęta?
- Kto tym zwierzętom buduje domy?
- Musicie wiedzieć, że nie wszystkie zwierzęta zostały udomowione
przez człowieka. Wiele z nich żyje na wolności.
- Jak myślicie w jaki sposób te zwierzęta budują swoje domy?
- Gdzie dzikie zwierzęta budują swoje domy?
- Z czego dzikie zwierzęta budują swoje domy?
5. Rozwiązywanie przez uczniów zagadek dotyczących domów
zwierząt, następnie dopasowanie tych domów do zwierząt – zał. 3.
6. Zabawa ruchowa „Zwierzęta i ich mieszkania” - uczniowie losują
karteczki z obrazkami zwierząt, następnie przy muzyce spacerują po sali,
gdy muzyka milknie szukają ilustracji przedstawiającej dom zwierzątka,
które wylosowali i siadają obok niej (zabawa powtarza się kilka razy,
za każdym razem nauczyciel zmienia położenie ilustracji).
7. Wykonanie pracy w grupach – Dom dla mojego zwierzątka.
8. Omówienie powstałych prac.
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9.

Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna: uczniowie podnoszą
odpowiednią kartkę: zielona – wszystko rozumiem, żółta – mam pewne
wątpliwości, nie wszystko zrozumiałem/am, czerwona – nie wiem,
o co chodzi/nie rozumiem.
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Zał. 1.
Zamaluj pola zawierające cyfrę 1, a dowiesz się co przedstawia obrazek.
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Zał.2.
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Zał. 3.
Idąc lasem ujrzał Romek,
na polanie dziwny domek,
nie niszcz domku tego kijem,
bo w nim skrzętny ludek żyje (mrowisko).

To schronienie to duży dół,
znajdujący się w pobliżu przewróconego drzewa lub w jaskini.
Wyścielony jest liśćmi, suchą trawą i sierścią zwierzęcia (gawra).
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Lis mieszka w norze
w kotlince śpi zając,
a gdzie wiewiórki rude mieszkają? (dziupla)

Jaskółka pod dachem buduje je z gliny,
a kaczka z niewielkich gałązek i trzciny,
zaś bocian na słupie, a nawet kominie
z ogromnych gałęzi buduje olbrzymie (gniazdo).
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Ten dom to wykopane w ziemi schronienie,
które może mieć kilka metrów długości.
Często znajduje się pod drzewem,
wyścielone jest sierścią, suchą trawą (nora).

Przykładamy ją do ucha,
aby szumu morza słuchać (muszla).

Iwona Fiołka
nauczyciel mianowany
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
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AGATA STRÓJWĄS
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Temat bloku: Skarby ukryte w ziemi.
Temat dnia: Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. (lekcja dla kl.III)
Temat edukacji polonistycznej: Rozmowa uczniów na temat Praw
Dziecka, Konwencji Praw Dziecka, Rzecznika Praw Dziecka. Interpretacja
wiersza pt.”Pentliczek” (Marcin Brykczyński). Układanie obrazków w pary
na zasadzie przeciwieństw.
Temat edukacji społecznej: Wypowiedzi na podstawie ilustracji
i własnych doświadczeń. Poznanie praw ucznia. Znaczenie tolerancji wobec
osób innej narodowości , dla ich tradycji i kultury.
Temat edukacji matematycznej: Rozwiązywanie zadań na mnożenie
w zakresie 100.
Temat edukacji muzycznej: Śpiewanie piosenki Majki Jeżowskiej
„Wszystkie dzieci nasze są”.
Cel główny: Poznanie Praw Dziecka.
Cele sformułowane w języku ucznia
Na dzisiejszej lekcji :
• Poznasz Prawa Dziecka obowiązujące na całym świecie.
• Ułożysz obrazki w jedną całość- dzieci różnych narodowości.
• Zilustrujesz ruchem treść wiersza.
• Dobierzesz ilustracje na zasadzie przeciwieństw.
• Rozwiążesz zagadki dotyczące zabawek.
• Będziesz współpracować z innymi członkami grupy w czasie
wykonywania zadania.
• Zaśpiewasz piosenkę o dzieciach.
Nacobezu:
• zapamiętanie kilku praw dziecka
• słuchanie pomysłów innych i wspólne podejmowanie decyzji.
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•
•

właściwe układanie obrazków w pary
rozwiązanie zagadek tematycznych

Metody i techniki nauczania: pogadanka, pokaz ilustracji, działania
praktyczne, W. Sherborne, zabawa
Środki dydaktyczne: treść hasła „Małe dziecko...” oraz wiersz „Pentliczek”,
karty ze zdjęciami przeciwieństw, ilustracje dzieci różnych narodowości,
zagadki, przedmioty związane z zawodem lekarza, brystol z narysowanym
uśmiechniętym i smutnym dzieckiem, obrazki ilustrujące Prawa Dziecka,
magnetofon, komputer, rzutnik.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Powitanie klasowe (zumki).
Wprowadzenie do zajęć – rozwiązanie zadań matematycznych
w pamięci (mnożenie), odsłonięcie hasła na tablicy. (Mały człowiek duża
sprawa, mały człowiek ma swe prawa. Strzegąc praw swych należycie,
ułatwiamy dziecku życie). Po wykonaniu zadania nauczyciel zadaje
pytania dotyczące rozkodowanego hasła (Co to są prawa?). Dzieci
ilustrują ruchem treść hasła.
„Wszyscy jesteśmy równi pomimo różnic”. Praca w grupach - uczniowie
szukają kolorowych karteczek ze swoimi imionami, zgodnie z kolorami
siadają do stolików. Wybieranie lidera grupy. Układanie obrazków
w pary na zasadzie przeciwieństw: chudy-gruby, wesoły-smutny – zał.1.
Rozmowa: zwrócenie uwagi na prawo do akceptowania nas takimi,
jakimi jesteśmy, bez względu na różnice w wyglądzie, kolorze skóry,
włosów itp.
„Prawo do miłości i wychowania w rodzinie” .Zaproszenie rodziców
do koła – zabawy dzieci z rodzicami wg metody Weroniki Sherborne
(Kołyska, Masażyki itp.)Rozmowa o relacjach z rodzicami i o poznanym
prawie.
„Prawo do imienia i narodowości”. Praca w grupach – sklejanie
obrazków z kilku elementów w jedną całość (dzieci różnych
narodowości-Europejczyk, Afrykańczyk, Chińczyk) – zał.2. Rozmowa
o kolejnym prawie.
„Prawo do opieki i schronienia”. Zabawa na dywanie „Czarodziejski
worek”. Podczas słuchania muzyki dzieci podają sobie worek
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po obwodzie koła, gdy muzyka milknie, dziecko za pomocą dotyku
poznaje przedmiot wyjęty z worka, podaje jego nazwę. Przedmioty
dotyczą zawodów: pielęgniarka, lekarz( stetoskop, strzykawka, plaster
itp.)
7. „Prawo do zabawy”. Praca w grupach rozwiązywanie zagadek (lalka,
miś, piłka). Rozmowa o tym, czym i w co lubicie się bawić.
8. Rozmowa o tym, do kogo możecie zwrócić się o pomoc. gdy nie są
przestrzegane Wasze prawa (wychowawca, pedagog, dyrektor).
Wyświetlenie / odkrycie haseł: Konwencja Praw Dziecka, Rzecznik
Praw Dziecka, UNICEF. Wyjaśnienie ich znaczenia dzieciom.
9. Podsumowanie wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka.
Odczytanie wiersza „Pentliczek”- zał.3
10. Wspólne zaśpiewanie (dzieci i rodzice) piosenki Majki Jeżowskiej
„Wszystkie dzieci nasze są”.
11. Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna – uczniowie przyklejają swoje
imię na brystolu, gdzie namalowane są buźki (smutna, uśmiechnięta).

Zał.1
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Zał. 2
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Zał. 3
Marcin Brykczyński - O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Agata Strójwąs
nauczyciel mianowany
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie

str. 71

BIULETYN METODYCZNY nr1 (37) II semestr 2017/2018

ALINA SPANDEL - SKUPIŃ
Scenariusz lekcji wychowawczej:
Dlaczego szkoła jest podobna do drzewa?
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 4
Temat: Dlaczego szkoła jest podobna do drzewa?
Konieczność przystosowania się do odmiennego systemu
organizacji pracy w klasie czwartej bywa dla wielu uczniów bardzo trudna.
W związku z tym od września 2017 roku na lekcjach wychowawczych
realizuję, opracowany przez siebie i dostosowany do potrzeb klasy sportowej,
program adaptacyjny „Czwarta na piątkę”, którego głównym założeniem
jest wspomaganie uczniów i rodziców przez zmniejszanie stresu szkolnego,
wskazywanie mocnych stron osobowości ucznia, wzmacnianie pozytywne,
budowanie życzliwych relacji interpersonalnych, wspieranie ucznia
w podejmowanych wysiłkach, akcentowanie roli klasy i grupy rówieśniczej
w procesie doskonalenia wiedzy i umiejętności.
Prezentowany scenariusz zajęć jest przykładem realizacji założeń programu.
Cele operacyjne i wychowawcze:
Uczeń potrafi:
• rozwiązać rebus,
• zastosować się do reguł pracy w zespole klasowym,
• umieścić elementy konstytuujące szkołę na schemacie drzewa,
• odczytać sensy metaforyczne ( bez stosowania terminologii),
• podać korzyści płynące ze współpracy w grupie,
• zauważyć niebezpieczeństwa wynikające z wykluczenia
w środowisku szkolnym
Metody pracy:
• wykład
• heureza
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Techniki pracy:
• schemat
• rysunek
• doświadczenie praktyczne
Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna z załącznikami
• rysunek drzewa z kolorowymi liśćmi
• zapałki
• karteczki w kształcie listków
• laptop
• rzutnik multimedialny
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne.
2. Rozwiązanie rebusu (zał. nr 1) określającego tematykę zajęć.
3. Przedstawienie problemu: Dlaczego szkoła podobna jest do drzewa?
(zał. nr 2).
4. Prezentacja kryteriów sukcesu - (zał. 3).
5. Zaproszenie do zabawy z wykorzystaniem wcześniej przygotowanej
planszy (zał. nr 4) - powitanie z kolegą przez dodanie do jego imienia
zalety rozpoczynającej się na tę samą literę, co imię.
6. Sprawdzenie wiedzy uczniów o szkole (niezbędne jest przygotowanie
wcześniej listy pytań dotyczących placówki - np. o imię dyrektora,
numery sal, adres szkoły itp.).
7. Rozmowa na temat elementów budowy drzewa i zmian kolorów liści.
8. Prezentacja części drzewa i elementów środowiska szkolnego
(zał. nr 5), dobieranie ich w pary ( uczniowie - kolorowe liści, których
barwa uzależniona jest od wieku, gałęzie - nauczyciele, pień - zasady
panujące w szkole, tradycja - korzenie), zawieszenie nazw elementów
środowiska szkolnego na schemacie drzewa.
9. Rozmowa na temat znaczenia uczniów, nauczycieli, zasad i tradycji
w życiu szkoły, odniesienie ich do budowy drzewa ( uczniowie to liście,
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10.

11.

12.
13.
14.

nauczyciele to gałęzie przekazujące liściom życiodajne soki
czyli wiedzę, konar to zasady pozwalające szkole właściwie się rozwijać,
korzenie to tradycja, która pozwala czerpać z dobrych wzorców).
Rozdanie uczniom karteczek w kształcie liści, zabarwienie ich
wybranym kolorem (w przypadku klasy czwartej - zielonym),
zawieszanie przez uczniów listków na schemacie.
Rozdanie uczniom pojedynczych zapałek - prośba o ich złamanie,
następnie ponowienie próby z większą ilością - sformułowanie wniosku
(W JEDNOŚCI SIŁA).
Rozmowa na temat wartości dialogu, współpracy i zaufania, wskazanie
zagrożeń wynikających z odrzucenia przez grupę.
Zabawa w kalambury przedstawiające czynności wykonywane w szkole.
Ewaluacja zajęć - indywidualne wypowiedzi uczniów (zał. nr 6).

Zał. nr 1

SZ

+

Zał. nr 2

Na dzisiejszej lekcji
porozmawiamy o tym,
kto i co tworzy szkołę
i dlaczego podobna jest ona do …
drzewa?!
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Zał. nr 3

Kryteria sukcesu
•
•
•
•
•
•
•

słuchamy siebie nawzajem
jesteśmy cierpliwi i czekamy na swoją kolej
nie przeszkadzamy innym ani nauczycielowi
staramy się dobrze pracować
rzetelnie wykonujemy polecenia
nie tracimy czasu
dobrze się bawimy

Zał. nr 4

Witam Cię miły Marku!
AMBITNA, ATRAKCYJNY, AKTYWNA,
OBOWIĄZKOWY ,ODPOWIEDZIALNA, ODWAŻNY,
KOMUNIKATYWNY, KREATYWNA, KONSEKWENTNY
TOWARZYSKA, TAKTOWNY, TOLERANCYJNA,
WESOŁA, WIERNY, WSPANIAŁA, WYROZUMIAŁY
MIŁA, MĄDRY, MYŚLĄCA
FANTASTYCZNA ,FASCYNUJĄCY
DOBRA, DOJRZAŁY, DOBRODUSZNA, DYSKRETNY
PIĘKNA, PRZYSTOJNY, PUNKTUALNY, POWABNA
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Zał. nr 5

• NAUCZYCIELE
• TRADYCJE
• ZASADY
• UCZNIOWIE

• KORZENIE
• PIEŃ
• LIŚCIE
• GAŁĘZIE

Zał. nr 6

Na dzisiejszej lekcji
zrozumiałam/ zrozumiałem,
że …

Alina Spandel- Skupiń
nauczyciel mianowany
nauczyciel języka polskiego
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
im. KEN w Radlinie
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EWA CZERWIŃSKA, URSZULA ŁACH
Polsko - czeski wieczorek czytelniczy
„Reading together - the evening event”.
Wydarzenie to odbyło się w Szkole podstawowej w Turzy Śląskiej
w grudniu 2017r. i przeznaczone było dla uczniów klas VII i II oddziałów
gimnazjalnych. Jest to jedno z zadań w ramach współpracy szkół
z pogranicza polsko - czeskiego, które podniosło motywację uczniów
i zachęciło ich do dalszych wspólnych działań.
Czas trwania : 14.30 – 20.00,
Uczestnicy: Grupa uczniów ze szkoły w Ostrawie z opiekunem oraz grupa
polskich uczniów z klas VII i II gimnazjum,
Metody: słowna, problemowa, praktycznego działania,
Formy: zbiorowa, grupowa,
Środki:
• prezentacja multimedialna;
• autentyczne materiały źródłowe - skrócony tekst utworu Charlesa
Dickensa „Opowieść wigilijna” w języku angielskim, czeskim
i polskim;
• quiz; karty pracy z zaszyfrowanymi tytułami książek w języku
angielskim, polskim i czeskim;
• kartki z wydrukowanymi tytułami książek;
• kartki papieru; długopisy; markery; balony.
Cele:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
• poznanie głównego przesłania powieści „Opowieść wigilijna”,
• budowanie empatii, otwartości, wrażliwości, bezinteresowności
wśród uczniów,
• zaznajomienie uczniów z różnorodnością tradycji świątecznych,
• wytwarzanie więzi koleżeńskiej podczas pracy w grupie,
• integracja młodzieży z Czech i Polski,
• rozwijanie kompetencji językowych uczniów.
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Podstawa programowa:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
1) odbiera komunikaty pisane, mówione,
2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie
fragmenty tekstu.
II.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
9) kultura np. twórcy i ich dzieła, tradycje i ich zwyczaje,
II.1. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne:
4) znajduje w tekście określone informacje,
II.1.6 Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach,
II.1. 9 Uczeń posiada:
2) świadomość związku pomiędzy kulturą własną i obcą,
II.1.11 Uczeń współdziała w grupie.
Przebieg imprezy:
1. Powitanie gości.
2. Zwiedzanie szkoły prowadzone w języku angielskim.
3. Warsztaty kulturowo - językowe z absolwentką bohemistyki. Prezentacja:
„Czy jahoda to jagoda, czyli jak nie popełnić błędu nie tylko w Boże
Narodzenie...”
„Je jagoda jahoda, aneb jak neudělat chybu nejen o Vánocích”.
4. Praca z tekstem.
Uczniowie wysłuchują tekstu „Opowieści wigilijnej” czytanego w językach
angielskim, czeskim i polskim, a następnie rozwiązują quiz dotyczący treści.
5. Zakładka do książki.
Uczniowie wykonują samodzielnie zakładkę do książki w kształcie serca
metodą origami.
6. Szyfry.
Uczniowie w parach rozszyfrowują ukryte tytuły książek. Uczniowie
ze szkoły czeskiej rozwiązują zadania w języku polskim, uczniowie ze szkoły
str. 78

BIULETYN METODYCZNY nr1 (37) II semestr 2017/2018
polskiej - w języku czeskim, następnie pary czesko - polskie rozwiązują
szyfry w języku angielskim. Po rozwiązaniu wszystkich szyfrów uczniowie
dopasowują tytuły tych samych książek w trzech językach, zawieszają je
na tablicy.
7. Ewaluacja spotkania.
Uczniowie dmuchają balony, rysują uśmiechniętą lub smutną twarz
jako ewaluację po spotkaniu, podpisują się na nich i wręczają sobie
na pamiątkę.
8. Wręczenie certyfikatów
zaproszonych gości.

uczestnictwa,

pamiątek

i

pożegnanie

Załączniki:
1. Skrócony tekst utworu,
2. Quiz dotyczący „Opowieści Wigilijnej”
3. Zaszyfrowane tytuły książek,
4. Tytuły książek w trzech językach
można znaleźć w serwisie profesor.pl pod adresem:

http://www.profesor.pl/publikacja,33512,Scenariusz-spotkania-polskoczeskiego-wieczorku-czytelniczego-_#8222;READING-TOGETHER

Ewa Czerwińska, nauczyciel języka angielskiego
Urszula Łach, bibliotekarz
Szkoła Podstawowa im. ks. E. Kasperczyka w Turzy Śląskiej
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MAREK GRYT
Niezwykłość świata w opowiadaniach B. Schulza - „Sklepy cynamonowe”.
Cele ogólne:
• ćwiczenie umiejętności kluczowych w kontekście egzaminu
maturalnego (stawianie tezy, argumentacja),
• ćwiczenie rozpoznawania konwencji i kategorii literackich,
• doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła
literackiego.
Cele operacyjne:
uczeń:
• zna opowiadanie „Sklepy cynamonowe” B. Schulza,
• odczytuje tekst literacki na kilku poziomach,
• potrafi postawić tezę i zbudować rzeczową argumentację,
• potrafi scharakteryzować nakreślony w utworze obraz
rzeczywistości,
• potrafi określić wpływ rzeczywistości na bohatera oraz nazwać
emocje, jakie wywołuje obraz świata,
• rozumie znaczenie terminów „oniryzm”, „groteska”,
• potrafi określić funkcje tych terminów w kontekście wskazanych
utworów,
• rozwija umiejętność analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Metody pracy: dyskusja, praca z tekstem, wykład.
Formy pracy: praca indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: zeszyt, fragmenty utworu literackiego, materiały
wyświetlane za pomocą projektora.
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Przebieg lekcji:
Część wstępna:
1. Przywitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Wyświetlenie tematu lekcji.
Część zasadnicza:
1. Wprowadzeniem do właściwej części lekcji są ćwiczenia przygotowane
pod kątem zadań maturalnych. Pozwalają one sprawdzić, czy młodzież
przyswoiła zagadnienia i motywy omówione podczas wcześniejszych lekcji
i czy jest w stanie wykorzystać nabytą wiedzę.
Nauczyciel, rozpoczynając zajęcia, wyświetla polecenie na ekranie zadaniem uczniów jest wskazanie konwencji, jaką B. Schulz wykorzystał
w „Ulicy krokodyli” (lekcję poprzedza omówienie dwóch innych opowiadań
Schulza - „Ptaków” i „Ulicy krokodyli”). Młodzież, określając konwencję,
powinna postawić tezę i potwierdzić ją trzema argumentami.
Ćwiczenie 1.
Jaką konwencję / jaki sposób kreowania rzeczywistości wykorzystał
B. Schulz w „Ulicy krokodyli”?
Postaw tezę i sformułuj trzy argumenty na jej poparcie (odwołaj się
do konkretnych przykładów z opowiadania).
Wskazany uczeń przedstawia efekty pracy. Jeżeli pozostała część grupy
postawiła
podobną
tezę,
argumentacja
zostaje
poszerzona
przez zgłaszających się uczniów bądź osoby wskazane przez nauczyciela.
Nauczyciel sprawdza, czy pojawiły też inne propozycje i wspólnie z grupą
weryfikuje, czy pojawiające się konwencje można powiązać
ze wspomnianym opowiadaniem.
Młodzież powinna wskazać
oraz przedstawić stosowne
postawionych tez.

obrazowanie oniryczne lub groteskę
argumenty potwierdzające słuszność
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2. Nauczyciel prosi, by młodzież określiła cel lub funkcję wykorzystania
poetyki oniryzmu i groteski we wspomnianym opowiadaniu.
Ćwiczenie sprawdza, czy młodzież rozumie, w jakim celu artysta posłużył
się wspomnianymi kategoriami.
3. Uczniowie proszeni są o wskazanie motywów, które pojawiły się
w poznanych już opowiadaniach i sygnalizuje, że podczas lekcji pojawią się
kolejne istotne motywy – nauczyciel nie ujawnia, o jakich motywach będzie
mowa, pyta, czy młodzież domyśla się, jakie toposy będą obecne
w opowiadaniu. W przypadku braku propozycji prowadzący naprowadza
uczniów, informując, że jednym z wiodących motywów będzie „podróż”
i prosi, by uczniowie, odwołując się do treści opowiadania, wyjaśnili, o jakiej
„podróży” mowa.
4. Wprowadzeniem do pracy z tekstem jest ustalenie podstawowych faktów,
które powinny być znane młodzieży po przeczytaniu dzieła.
Uczniowie powinni określić, kto „podróżuje”, co jest powodem wędrówki
bohatera, czy udaje się osiągnąć zamierzony na wstępie cel wędrówki.
Istotne jest, by młodzież spróbowała wskazać konkretne etapy wspomnianej
wędrówki.
5. Nauczyciel informuje, że podczas lekcji uczniów pracujących z tekstem
szczególnie interesować będzie przestrzeń, w której funkcjonuje bohater
oraz jej oddziaływanie na postać.
Prowadzący dzieli klasę na dwie grupy i wyświetla na ekranie
tabelę. Omawia, jak będzie wyglądała praca z tekstem - przygotowane
fragmenty przedstawiają dwa etapy wędrówki bohatera (fragmenty załącznik nr 1). Każda z grup przeanalizuje jeden z fragmentów, zwracając
uwagę na wygląd świata, który wyłania się z tekstu (zadaniem uczniów jest
wynotować z tekstu elementy pozwalające scharakteryzować rzeczywistość).
Kolejnym etapem pracy będzie określenie, jaki wpływ nakreślona wcześniej
rzeczywistość może mieć na dziecko (nim jest bohater wędrujący ulicami
miasta). Młodzież spróbuje też określić emocje, jakie wywoływać może
świat otaczający bohatera. Podczas omawiania efektów pracy w grupach,
młodzież wymienia się informacjami i na bieżąco uzupełnia poszczególne
kolumny tabeli.
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etap
podróży

obraz świata

postrzeganie rzeczywistości;
wpływ rzeczywistości
na bohatera / jego emocje

Młodzież pracująca z pierwszym fragmentem ustala,
że początkowym etapem wędrówki jest poszukiwanie „sklepów
cynamonowych”. W drugiej części tabeli uczniowie opisują świat, jaki widzi
bohater, określając i przedstawiając konkretne jego elementy – np. zwracają
uwagę na księżyc, który „demonstruje” wszystkie fazy; odnotowują, że śnieg
„skurczył się” w białe baranki, a niebo iluminuje barwami. W trzeciej części
tabeli uczniowie swoimi słowami starają się określić, w jaki sposób świat
oddziałuje na bohatera – zauważają, że świat jest niezwykły, kolorowy,
wydaje się bezpieczny i przyjazny, fascynujący i ciekawy, zaprasza
do poznawania go, do przeżycia przygody.
Druga grupa pracuje w sposób analogiczny; ustala, że bohater
zagubił się w mieście (etap podróży), miasto przypomina labirynt, ulice
„plączą się ze sobą”, zatracił się ich porządek, domy pozbawione są wejść,
ich okna odbijają światło księżyca (mieszkania muszą więc być ciemne) –
taki świat przytłacza i przeraża bohatera, sprawia, że czuje się zagubiony
i bezradny.
6. Wyprowadzając wnioski, uczniowie komentują obraz świata wyłaniający
się z utworu. Próbują wskazać epitety, za pomocą których można by określić
tak wykreowaną rzeczywistość.
Młodzież powinna zwrócić uwagę, że przedstawiona w utworze
rzeczywistość jest niezwykła, niesamowita, magiczna, bajkowa, ale również
przerażająca.
7. Nauczyciel pyta, czy w odniesieniu do „Sklepów cynamonowych” można
mówić o tej samej konwencji, co w przypadku „Ulicy krokodyli”.
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Po ustaleniu, że w omówionym fragmencie zastosowano identyczne sposoby
kreowania rzeczywistości, nauczyciel prosi, by uczniowie spróbowali
określić, czemu służy tego rodzaju przedstawianie świata.
Nauczyciel naprowadza uczniów pytaniami pomocniczymi np.:
• Z jakiej perspektywy obserwujemy świat?
• Co może mieć wpływ na postrzeganie rzeczywistości?
• Czy istotna jest pora dnia, o jakiej odbywa się wędrówka?
• Jaki wpływ na kształt rzeczywistości ma „przefiltrowanie” jej
przez wrażliwość dziecka?,
• Jak na obraz świata przekładają się oczekiwania dziecka
oraz jego wyobraźnia?
Młodzież powinna ustalić, że wykorzystanie wspomnianych
konwencji pozwala zobrazować, w jaki sposób może patrzeć na świat
dziecko, które znalazło się w konkretnej sytuacji i ma konkretne oczekiwania.
Uczniowie zaznaczają, że w kontekście postrzegania rzeczywistości
nie bez znaczenia są też pora dnia i pora roku.
Wskazówką bądź ilustracją do ustaleń może być „schemat”, np.
ULICE

„zwielokrotniają się, plączą i wymieniają jedne z drugimi,
otwierają się w głębi miasta ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice
kłamliwe i zwodne”

„oczarowana i zmylona
wyobraźnia wytwarza złudne
plany miasta”

„noc w niewyczerpanej swej
płodności dostarcza wciąż
nowych i urojonych
konfiguracji”
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8. Prowadzący pyta, czy w przypadku „Sklepów cynamonowych” można
wytłumaczyć znaczenie
niezwykłych elementów, a przynajmniej
wytłumaczyć sobie, co widzi wędrujący miastem chłopiec. Uczniowie,
próbując opisać, co mógł zobaczyć bohater, dostrzegają, że niemalże
wszystkie elementy (wyodrębnione z tekstu w ramach poprzedniego
ćwiczenia) pozwalają osadzić się w rzeczywistości i powiązać
z realistycznymi figurami, pod warunkiem, że zdejmiemy z nich
niezwykłość, jaką naznaczyła je wyobraźnia dziecka.
9. Nauczyciel prosi, by uczniowie zweryfikowali, czy poetyka oniryzmu
obecna jest też w pozostałej części tekstu – uczniowie powinni wskazać
konkretne przykłady z utworu.
Prowadzący pyta, czy wszystkie przykłady można interpretować w ten sam
sposób, co wcześniej omówione elementy rzeczywistości.
Uczniowie powinni dostrzec, że nie jest to możliwe – świat staje się
niezwykły, gdyż zmienia go dziecięca wyobraźnia.
10. Po zapisaniu wniosków następuje ustalenie, jakie motywy pojawiły się
w kolejnym z omawianych opowiadań Schulza.
Młodzież powinna zauważyć, że w odniesieniu do „Sklepów
cynamonowych” można mówić np. o motywach wędrówki, świata
postrzeganego z perspektywy dziecka, rzeczywistości onirycznej (marzenie
senne).
B. Schulz Sklepy cynamonowe (fragmenty)
Fragment 1
„Wyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. […]
Uszedłszy parę kroków, spostrzegłem, że jestem bez płaszcza. Chciałem
zawrócić, lecz po chwili wydało mi się to niepotrzebną stratą czasu, gdyż noc
nie była wcale zimna, przeciwnie - pożyłkowana strugami dziwnego ciepła,
tchnieniami jakiejś fałszywej wiosny. Śnieg skurczył się w baranki białe,
w niewinne i słodkie runo, które pachniało fiołkami. W takie same baranki
rozpuściło się niebo, w którym księżyc dwoił się i troił, demonstrując w tym
zwielokrotnieniu wszystkie swe fazy i pozycje.
Niebo obnażało tego dnia wewnętrzną swą konstrukcję w wielu
jakby anatomicznych preparatach, pokazujących spirale i słoje światła,
przekroje seledynowych brył nocy, plazmę przestworzy, tkankę rojeń
nocnych.
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W taką noc niepodobna iść Podwalem ani żadną inną z ciemnych
ulic […] i nie przypomnieć sobie, że o tej późnej porze bywają czasem
jeszcze otwarte niektóre z owych osobliwych a tyle nęcących sklepów,
o których zapomina się w dnie zwyczajne. Nazywam je sklepami
cynamonowymi dla ciemnych boazeryj tej barwy, którymi są wyłożone. [...]
Trzeba się było zapuścić według mego obliczenia w boczną uliczkę,
minąć dwie albo trzy przecznice, ażeby osiągnąć ulicę nocnych sklepów.
To oddalało mnie od celu, ale można było nadrobić spóźnienie, wracając
drogą na Żupy Solne.
Fragment 2
„Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny
jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał i podzielił
na labirynt odrębnych niebios, wystarczających do obdzielenia całego
miesiąca nocy zimowych i do nakrycia swymi srebrnymi i malowanymi
kloszami wszystkich ich nocnych zjawisk, przygód, awantur i karnawałów.
[...]
Jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego
chłopca z misją ważną i pilną, albowiem w jej półświetle zwielokrotniają się,
plączą i wymieniają jedne z drugimi ulice. Otwierają się w głębi miasta,
żeby tak rzec, ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice kłamliwe i zwodne.
Oczarowana i zmylona wyobraźnia wytwarza złudne plany miasta, rzekomo
dawno znane i wiadome, w których te ulice mają swe miejsce i nazwę, a noc
w niewyczerpanej swej płodności nie ma nic lepszego do roboty,
jak dostarczać wciąż nowych i urojonych konfiguracji. […]
Uskrzydlony pragnieniem zwiedzenia sklepów cynamonowych,
skręciłem w wiadomą mi ulicę i leciałem więcej, aniżeli szedłem, bacząc,
by nie zmylić drogi. Tak minąłem już trzecią czy czwartą przecznicę,
a upragnionej ulicy wciąż nie było. W dodatku nawet konfiguracja ulic nie
odpowiadała oczekiwanemu obrazowi. Sklepów ani śladu. Szedłem ulicą,
której domy nie miały nigdzie bramy wchodowej, tylko okna szczelnie
zamknięte, ślepe odblaskiem księżyca. Po drugiej stronie tych domów musi
prowadzić właściwa ulica, od której te domy są dostępne- myślałem sobie.
Z niepokojem przyspieszałem kroku, rezygnując w duchu z myśli zwiedzenia
sklepów. Byle tylko wydostać się stąd prędko w znane okolice miasta.”
Marek Gryt, nauczyciel j. polskiego
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
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LUCYNA JENDRYSIK
Topos wędrowca
w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.
1. Cel główny: kształcenie umiejętności analizy i interpretacji
utworu lirycznego.
2. Cele szczegółowe:
a. poziom wiadomości:
•
uczeń zna okoliczności powstania „Sonetów krymskich”.
b. poziom umiejętności:
uczeń potrafi:
• omówić kontekst biograficzny i genezę „Sonetów krymskich”,
• scharakteryzować różne role podmiotu lirycznego,
• wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcje,
• wyjaśnić, na czym polega dosłowny i metafizyczny wymiar
wędrówki.
3. Metody pracy: analiza i interpretacja tekstu literackiego
4. Formy pracy: indywidualna, z cała klasą.
5. Materiały dydaktyczne:
A. Mickiewicz Sonety krymskie; materiały dodatkowe (karta pracy)
6. Przebieg lekcji:
a. Wprowadzenie:
Krótkie omówienie kontekstu biograficznego i genezy Sonetów krymskich.
Na podstawie różnych źródeł, m.in. podręcznika, uczniowie przedstawiają
przyczyny i okoliczności pobytu Mickiewicza na Krymie. W celu
wizualizacji doznań poety uczniowie oglądają widoki stepów i wybrzeża
krymskiego.
b. Rozwinięcie:
Po głośnym odczytaniu przez nauczyciela wiersza Stepy akermańskie
uczniowie określają budowę strof.
W celu samodzielnej interpretacji uczniowie wykonują polecenie z karty
pracy nr 1,2,3
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1.

Jakie środki poetyckie poeta wykorzystał, by opisać step? Jakie cechy
stepowej przestrzeni w ten sposób podkreślił? Odpowiedź zapisz.

Cytat
Suchy ocean

Środek poetycki
oksymorn

Cecha przestrzeni
w kwestii obrazowania
nakładają się obrazy oceanu
i stepu, czyli dwóch
bezkresnych przestrzeni
skojarzonych ze sobą
ze względu na wrażenie
ogromu oraz falistego ruchu
w naturze. Świat jest
ogromny zarówno
w wymiarze horyzontalnym,
jak i wertykalnym

Wóz nurza się w
zieloność i jak łódka
brodzi

metonimia,
porównanie

Kwiatów powodzi
Koralowe ostrowy
burzanu

metafora
epitet

porównanie łączy
słownictwo akwatyczne
z określeniami przyrody
stepu, odnoszą się do obu
sfer, tworząc „podwójny
obraz”
duża ilość kwiatów
funkcja obrazotwórcza stepu

1.
•

•

Nazwij nastroje podmiotu mówiącego i określ, jakimi środkami
stylistycznymi są kreowane.
zmienność stanów emocjonalnych, początkowy spokój wywołany
monotonną jazdą przez stepy (onomatopeje, eufonia samogłoskowa,
paralelizm składniowy, regularna średniówka, epitety obrazowe)
potem niepokój spowodowany zagubieniem na stepie, bezskutecznym
szukaniem wskazówki wiodącej do celu (krótkie frazy, zaburzona
średniówka), kontemplacja natury (eufonia spółgłoskowa, powtórzenia),
w końcu smutek spowodowany osamotnieniem (nocna pora symbolem
mroku w duszy, niepełne zdanie warunkowe, eksklamacja).
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2.

Zapisz po dwa argumenty uzasadniające każdą z tez dotyczących roli
podmiotu mówiącego.
•
•
•

Podmiot jest podróżnikiem zachwycającym się orientalną
przyrodą.
Podmiot jest romantykiem rozważającym miejsce człowieka
w świecie.
Podmiot jest emigrantem tęskniącym za utraconą przeszłością.

Uzasadnieniem kolejnych tez mogą być argumenty:
Podmiot jest podróżnikiem poznającym nową krainę
1. zwraca uwagę na orientalną przyrodę (step, burzan),
2. wymienia konkretne nazwy topograficzne (Dniestr, Akerman),
3. jest wrażliwy na piękno natury, opisuje ją poetyckim językiem,
4. jest jednym z grupy wędrowców przemierzających step (stójmy,
jedźmy).
Podmiot jest romantykiem rozważającym miejsce człowieka w świecie.
1. dokonuje autoanalizy w ciemności i w ciszy,
2. odznacza się nadwrażliwością, odbiera naturę „uchem
wewnętrznym”, słyszy to, czego normalnie zmysły nie uchwycą,
3. przeżywa stany samotności, wyobcowania, także w wymiarze
egzystencjalnym,
4. dostrzega małość człowieka wobec ogromu świata.
Podmiot jest emigrantem tęskniącym za utraconą przeszłością.
1. jest wygnańcem oderwanym od rodzinnej Litwy, przeżywającym
stany nostalgii za rodzinnymi stronami,
2. jest człowiekiem zasmuconym brakiem pamięci o sobie
wśród najbliższych,
3. jest poetą rozczarowanym zapomnieniem o pozycji na Parnasie.
c. Podsumowanie: Omówienie karty pracy.
Uczniowie określają , na czym polega dosłowny i metaforyczny wymiar
podróży.
Lucyna Jendrysik
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
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ANNA HOŁOMEK, BARBARA PARUZEL
Regionalizm w Powiatowym Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
W naszej szkole cyklicznie odbywa się „Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Regionie”, który skierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Jego głównym zadaniem jest propagowanie wiedzy
o naszej „małej ojczyźnie” – Ziemi Wodzisławskiej.
XV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O REGIONIE
Cele:
• propagowanie wiedzy o regionie,
• rozwijanie świadomości regionalnej,
• wzbudzanie zainteresowań problemami społecznymi
i gospodarczymi powiatu wodzisławskiego,
• poznanie ciekawych miejsc i zakątków powiatu wodzisławskiego,
• poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,
• zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i interesujące
wydarzenia,
• przybliżenie kultury i tradycji „małej ojczyzny”,
• znajomość gwary śląskiej,
• rozwijanie umiejętności współdziałania i szlachetnej rywalizacji.
Metody:
• podające (prelekcja)
• praktyczne (pokaz, ćwiczenia)
• występ gościa
Formy:
• praca grupowa – 3 osobowe zespoły
Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna, na której zostały przedstawione pytania
• pytania na kartkach
• plan Wodzisławia Śląskiego
• akordeon – akompaniament muzyczny
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Przebieg konkursu:
1. Przywitanie i przedstawienie gości
W tym roku gośćmi specjalnymi byli: naczelnik Wydziału Oświaty, pani
Katarzyna Zöllner-Solowska, dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl., pan
Sławomir Kulpa, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. pani Danuta Mielańczyk i pani Ewelina
Sokół – Galwas, Ślązaczka roku 2013.
2. Prelekcja na temat „Stanu czystości powietrza w naszym regonie”
Prelekcję wygłosiła pani Małgorzata Pompa, nauczycielka PCKZiU,
a dotyczyła ona aktualnego problemu naszego miasta
smogu
w Wodzisławiu Śląskim i okolicach, nawiązała do akcji pod hasłem:
„Nie truj sąsiada”, w której bierze aktywny udział nasza szkoła.
3. Rywalizacja drużyn
Trzyosobowe drużyny, reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu
wodzisławskiego rywalizowały w 11 konkurencjach. Odpowiadały
na pytania dotyczące Wodzisławia Śląskiego, który w 2017 roku obchodził
760. rocznicę powstania. Uczestnicy wykazywali się znajomością naszego
regionu, jego zabytków i postaci z nim związanych, a także umiejętnością
posługiwania się gwarą. Uczniowie w trakcie rywalizacji wykazali się też
kreatywnością i wielkim zaangażowaniem.
Przykłady konkurencji:
Zad.1 Podaj elementy wyposażenia kuchni, posługując się gwarą śląską.
Punktacja:
3-4 elementy – 1 pkt, 5-6 elementy - 2 pkt., 7-8 elementy – 3 pkt., 9-10
elementy – 4 pkt, 11 -12 elementy - 5 pkt.
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1. kredens –
2. sztućce –
3. naczynie do fermentacji wina –
4. obrazek –
5. butelka 6. zasłonka –

7. lamperia –
8. szmatka –
9. piekarnik –
10. miednica –
11. chochla –
12. węglarka –

Zad. 2 Jedna z konkurencji nawiązywała do aktualnego problemu
nurtującego obecnie nasze miasto - smogu. Zadaniem młodzieży było
napisanie listu do sąsiada, w którym należało zaapelować, aby sąsiad nie
spalał śmieci i dbał o środowisko. Oto najciekawsze propozycje uczestników:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
Roztomiły Somsiedzie!
Pisza do Ciebie skuli czornego dymu, kery leci z Twoigo kumina. Ty wisz,
jak to na płuca siodo? Moja Hilda od miesionca już kucko i tego wycharlać
nie umi.
Luft gorszy niż na grubie! Ty wisz, co w tym dymie je? Roztomaite chymiczne
one i inne pieroństwa, kere powodują tego raka.
Przaja Ci, jak yno umia, ale skończ nas truć!
Somsiod
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Liceum Ogólnokształcące w Rydułtowach
Drogi Somsiedzie!
Pisza do Cia, boch słyszoł, że jak bydymy hajcować w piecu plastikowymi
flaszkami i śmieciami z hasioka, nie bydymy mieli czym dychać!
Słyszoł żech też, że i jeżdżynie autym syfi luft. Jak hajcujesz szlymom,
to też nom pieronisz luft. Zacznij hajcować gryfnym wonglym z Marcela.
Twój somsiod Ziga

Zad.3 Podaj nazwy obiektów zaznaczonych na planie Wodzisławia Śl.
Punktacja : za 3-4 obiekty -1 pkt., za 5-6 obiektów - 2 pkt, za 7-8 obiektów
- 3 pkt, za 9 obiektów - 4pkt

A.
B.
C.
D.
E.

Budynek Urzędu Miasta
Rynek Staromiejski
Obelisk – cyrkiel
Kościół i klasztor franciszkański
Budynek poczty

F. Figura św. Jana
Nepomucena
G. Budynek Sanepidu
H. Kościół pw. WNMP
I. Pałac
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4. Zakończenie rywalizacji drużyn i podliczanie punktów
W trakcie prac jury, wystąpił nasz gość - pani Ewelina Sokół – Galwas,
Ślązaczka Roku 2013, zwyciężczyni XXIII Konkursu Gwary "Po naszymu,
czyli po śląsku", która ujęła młodzież swym gawędzeniem o smogu, kozach,
czatach i komórkach, nawiązując do śląskich tradycji i miejsc naszego
regionu.
6. Zakończenie konkursu – podziękowania, gratulacje dla zwycięzców
oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków dla zwycięzców
Wyniki XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie:
I miejsce: Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Wodzisławiu Śl.: Katarzyna Maron, Adam Kafliński,
Dominik Lelek
II miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.: Monika
Firla, Katarzyna Pukowiec, Kamil Dudek
III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach:
Sandra Bank, Paweł Benisz, Patryk Wojtczyk
7.Podsumowanie:
Konkurs stanowił ciekawy przykład wzmacniania poczucia tożsamości
regionalnej i narodowej oraz poszerzenia wiedzy uczniów o dziedzictwie
kulturowym regionu.

.
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Fot. Prelekcja na temat Stanu czystości powietrza w naszym regionie,
którą przeprowadziła pani Małgorzata Pompa, nauczycielka PCKZiU.

Fot. Jury konkursu: dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl. pan Sławomir
Kulpa, pani Ewelina Sokół – Galwas, Ślązaczka roku 2013, nauczyciele
PCKZiU pani Barbara Paruzel i pani Agata Rymer
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Fot. Zwycięska drużyna Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Wodzisławiu Śl.

Fot. Występ pani Eweliny Sokół – Galwas, Ślązaczki Roku 2013
Anna Hołomek, Barbara Paruzel
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
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ANNA HOŁOMEK, BARBARA PARUZEL,
MAŁGORZATA POMPA
Szkolna profilaktyka ekologiczna.
Kreatywność i zaangażowanie młodzieży oraz nauczycieli PCKZiU
w Wodzisławiu Śl. w pracę na rzecz ochrony środowiska zaowocowały
szeregiem działań. Zostały one podjęte w związku z autentyczną troską o stan
środowiska, w którym żyjemy. Wszystkie podjęte czynności świadczą
o dojrzałości i odpowiedzialności młodego pokolenia.
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Działania prowadzone w naszej szkole:
Inscenizacja przedstawienia dla najmłodszych
Międzyklasowa debata
Lekcje wychowawcze
Heppening dla lokalnej społeczności
Ogródek antysmogowy

Multimedia sprzymierzeńcem w walce ze smogiem (filmy, piosenka
i teledysk)
http://pckziu.wodzislaw.pl/index.php/2018/01/10/truj-sasiedziedokumentarno-profilaktyczny-sposob-podsumowanie-wielkiejszkolnej-akcji-truj-sasiada/
http://pckziu.wodzislaw.pl/index.php/2017/12/28/dzwiekoczuly-smogmuzyka-uczniow-pckziu-sluzbie-ekologicznej/
Zajęcia na warsztatach szkolnych z projektowania ekologicznych
symboli za pomocą drukarek 3D.
Projektowanie gier edukacyjnych o tematyce ekologicznej
Projektowanie i tworzenie plakatów oraz ulotek
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Materiały do wykorzystania na lekcjach.
I.

Przedstawienie pt. „KRÓLEWNA ŚMIESZKA I
EKOLUDKI”

Cele zajęć:
Celem spotkania z przedszkolakami było zapoznanie najmłodszych
z problemem czystości powietrza naszego regionu i mechanizmem
powstawania SMOGU, a także poważnym skutkami zdrowotnymi
dla oddychających.
Metody pracy: metody aktywizujące, przedstawienie słowno-muzyczne,
warsztaty segregacji odpadów dla dzieci.
Środki dydaktyczne: stroje i rekwizyty postaci z przedstawienia, podkład
muzyczny, makieta pieca CO, różne rodzaje opału i odpady stałe,
modyfikacja przedstawienia z czasopisma „Eko świat nr 11, listopad 2002.
Pierwsza część to przedstawienie słowno-muzyczne pt. „Królewna Śmieszka
i Ekoludki”

Druga część to zajęcia interaktywne z wykorzystaniem różnych surowców
spalanych w piecach.
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II.

Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat lekcji: Jaki jest stan powietrza w naszym regionie?
Cele lekcji :
a. Cel ogólny : Wnikliwe rozważenie problemu, jakim jest stan
czystości powietrza w naszym regionie oraz znalezienie sposobów
jego rozwiązania.
b.
•
•
•
•
•

Cele szczegółowe :
Określenie stanu powietrza w naszym regionie w oparciu o dane
statystyczne,
Podanie czynników, które powodują zły stan powietrza,
Zaproponowanie możliwych rozwiązań problemu,
Podanie sposobów ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń,
Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły.

Metody pracy: metoda aktywizująca - metaplan
Formy pracy: praca w grupach
Środki dydaktyczne: arkusz papieru, flamastry
Tok lekcji:
I. Wprowadzenie:
• Czynności organizacyjno-porządkowe
• Podanie tematu i celów lekcji
• Nawiązanie do tematu – uczniowie wypowiadają się na temat
stanu powietrza w naszym regionie; nauczyciel podaje zestawienia
statystyczne https://map.airly.eu/pl/, www.slaskie.pl,
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
II. Realizacja:
1. Nauczyciel przedstawia problem oraz krótko objaśnia metodę
metaplanu, w oparciu o którą przeprowadzona będzie lekcja.
2. Podział klasy na grupy 5-osobowe; grupy otrzymują arkusz papieru,
flamastry.
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3.
4.
5.

Każda grupa tworzy plakat zawierający propozycję rozwiązania łącznie
z wnioskami. (czas pracy 15 min)
Lider każdej grupy prezentuje plakat.
Zespół klasowy dyskutuje na temat zaprezentowanych wniosków
oraz opracowuje kilka wspólnych.

III. Podsumowanie
Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie: Co ja mogę zrobić,
aby poprawić stan powietrza w naszym regionie?

Przykładowy metaplan
Temat:

Jaki jest stan
powietrza w
naszym regionie?

Jak jest?
- Wodzisław Śląski jest jednym z
najbardziej zanieczyszczonych miast
w Polsce (5 miejsce),
- Normy zanieczyszczeń powietrza są
kilkakrotnie przekroczone,
- Widoczny smog jako efekt niskiej emisji
Zanieczyszczeń,
- Większa podatność na choroby
górnych dróg oddechowych, mniejsza
odporność organizmu.

Jak powinno być?
- czyste powietrze, bez zanieczyszczeń,
- lepszy komfort życia,
- zakaz stosowania paliw, które emitują
zanieczyszczenia,
- stosowanie nowoczesnych systemów
grzewczych.

Dlaczego tak jest?
- mieszkańcy spalają śmieci i inne niedozwolone tworzywa i surowce,
- użytkowanie przestarzałych pieców,
- nieumiejętne spalanie od dołu, które emituje zanieczyszczenia,
- zbyt małe dofinansowanie ze strony władz gmin i województwa na zakup
najnowszych technologii grzewczych,
- rzadko przeprowadzane kontrole oraz niskie kary za spalanie śmieci.
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Wnioski:
• Zwiększenie dofinansowań przyczyni się do zakupu lepszego
paliwa oraz lepszych urządzeń grzewczych,
• Zwiększenie udziału alternatywnych rozwiązań w celu pozyskania
energii cieplnej i elektrycznej,
• Należy prowadzić edukację proekologiczną w zakresie sposobów
spalania, informować, czym wolno palić, gdzie szukać
dofinansowania itp.

III.

SCENARIUSZ DEBATY

Temat lekcji: Dlaczego smo(k)ga należy zwalczać?
Cele lekcji :
a. Cel ogólny : Wnikliwe rozważenie problemu jakim jest stan
czystości powietrza naszego regionu oraz znalezienie sposobów
jego rozwiązania.
b.
•

Cele szczegółowe :
Podanie czynników, które powodują zły stan powietrza w naszym
regionie,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Określenie skutków, oddziaływania zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie człowieka,
Zaproponowanie możliwych rozwiązań problemu,
Dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych i wyciąganie
wniosków,
Podanie sposobów ograniczenia zanieczyszczeń powietrza,
Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły,
Zwiększenie aktywności uczniów w działaniach mających na celu
zmianę zachowań dzieci i dorosłych oraz zdobywaniu pozytywnych
nawyków proekologicznych,
Uświadomienie, w jaki sposób można zamanifestować swoje
przekonania,
Rozwijanie aktywności społecznej,
Integracja społeczności uczniowskiej.

Metody pracy: metoda aktywizująca – śnieżna kula
Formy pracy: praca w grupach
Środki dydaktyczne: arkusz papieru, flamastry, kolorowe karteczki
Tok lekcji:
I. Wprowadzenie:
• Czynności organizacyjno-porządkowe
• Podanie tematu i celów lekcji
• Nawiązanie do tematu – wyjaśnienie uczniom na czym polega
metoda śnieżnej kuli.
(Charakteryzuje ją to, że uczniowie najpierw samodzielnie opracowują
problem, później jego rozwiązaniem zajmuje się coraz większa grupa,
a ostateczną decyzję, w ramach podsumowania dyskusji, podejmuje cała
klasa). Uczniowie wypowiadają się na temat stanu powietrza w naszym
regionie; nauczyciel podaje zestawienia statystyczne https://map.airly.eu/pl/
II. Realizacja:
1. Podział klasy na trzy 8-osobowe zespoły:
2. Nauczyciel podaje tematy dyskusji:
•
Dlaczego powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone?
•
Dlaczego smo(k)ga należy zwalczać?
•
Co byś zrobił aby powietrze było czyste?
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Każda grupa dostaje arkusz papieru (duży okrąg) oraz kolorowe
karteczki i flamastry.
Uczniowie samodzielnie znajdują sposoby rozwiązania problemu
i zapisują je na karteczkach pomarańczowych. Nauczyciel
przyczepia kartki z odpowiedziami na obwodzie koła.
Następnie uczniowie dobierają się w pary i wspólnie ustalają
rozwiązanie problemu. Zapisują je na kartkach żółtych
i przyczepiają na obwodzie okręgu, bliżej środka.
Kolejnym etapem dyskusji jest praca w 4-osbowych grupach,
które wspólnie uzgadniają stanowiska i zapisują je na kartkach
zielonych. Przedstawiciele grup, po prezentacji wykonanej pracy,
przyczepiają je na tablicy jeszcze bliżej środka koła.
Zakończeniem dyskusji jest podjęcie wspólnej decyzji przez każdą
z grup i zapisanie jej na kartce czerwonej i umieszczenie w centrum
okręgu.
Lider każdej grupy prezentuje plakat.
Zespół klasowy dyskutuje na temat zaprezentowanych wniosków.

Przykładowe odpowiedzi:
I.
Dlaczego powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone?
• mieszkańcy spalają śmieci i inne niedozwolone tworzywa
i surowce
• palenie mułem, flotem
• użytkowanie przestarzałych pieców
• nieumiejętne spalanie od dołu, które emituje zanieczyszczenia
• mała ilość ekologicznych rozwiązań (np. palenie gazem, pelet)
• zbyt małe dofinansowanie ze strony władz gmin i województwa
na zakup najnowszych technologii grzewczych
• rzadko przeprowadzane kontrole pieców
• niskie kary za spalanie śmieci
II.
Dlaczego smo(k)ga należy zwalczać?
• aby powietrze pachniało naturą, a nie spalenizną
• żebyśmy mogli swobodnie oddychać, bez obawy o nasze
zdrowie i naszych bliskich
• żeby powietrze było czyste i nie były przekraczane normy
zanieczyszczeń
• żebyśmy mogli swobodnie oddychać bez obaw o choroby
układu oddechowego, alergii i innych chorób
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Co mogę zrobić dla czystego powietrza?
• Jazda rowerem zamiast samochodem
• Korzystanie z komunikacji zbiorowej np. tramwaj, autobus,
trolejbus zamiast samochodu Właściwa segregacja śmieci
• Oszczędzanie energii w domu: gaszenie światła
w pomieszczeniach, gdzie nikt nie przebywa, wyłączanie
telewizora jeśli nikt nie ogląda, pozostawianie monitora
komputera w stanie wygaszenia
• Sadzenie drzew
• Palenie właściwym opałem w paleniskach domowych
• Konserwacja lub wymiana pieców na nowe
• Przykręcać w domu kaloryfer
• Zastosowanie sprawnych technologii spalania i oczyszczania
powietrza
Wnioski:
• Zwiększenie dofinansowania przyczyni się do zakupu lepszego
paliwa oraz lepszych urządzeń grzewczych.
• Zwiększenie udziału alternatywnych rozwiązań w celu pozyskania
energii cieplnej i elektrycznej.
• Należy prowadzić edukację proekologiczną w zakresie sposobów
spalania tego, czym wolno palić, gdzie szukać dofinansowania itp.
III.

III. Podsumowanie: Pytanie podsumowujące
Jak myślicie, czy działania przeprowadzane w naszej szkole w ramach akcji
„Nie truj sąsiada” przyczyniły się do większego zrozumienia problemu
jakim jest smog?

Anna Hołomek, Barbara Paruzel, Małgorzata Pompa
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
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MAŁGORZATA CHODURA
Innowacja pedagogiczna z matematyki.
Zacznijmy od tego, czym jest innowacja? Zwykle termin ten kojarzy
się z robieniem czegoś innego lub w inny sposób. I rzeczywiście innowacja
jest zmianą, ale nie każda zmiana staje się innowacją. Jakie cechy powinny
mieć nasze działania, by można byłoby o nich mówić, że wpisują się
w innowację?
Przede wszystkim innowacja w szkole powinna wynikać z potrzeby
udoskonalenia czegoś, przekształcenia na lepsze. Zatem potrzebna nam
diagnoza. Oczywiście wystarczy zaobserwować, że dotychczasowe
rozwiązanie się nie sprawdza lub daje niesatysfakcjonujące nas wyniki.
Czasami podpowie nam coś uczeń, a czasami wyniki sprawdzianów krzyczą,
że potrzebna jest zmiana.
W związku z diagnozą wiemy, co chcemy zmienić, zatem pojawiają
się cele, które sobie stawiamy. Cele pozwalają jasno i konkretnie określić,
jakie efekty chcemy uzyskać. Stąd krok do podjęcia działania, które najpierw
musimy zaplanować. Planowanie wymaga stworzenia przemyślanego
harmonogramu działań i czynności. Co z kolei narzuca nam konieczność
zorganizowania środków do realizacji, zapewnienia potrzebnej bazy
dydaktycznej, miejsca do realizacji oraz osób za tę realizację
odpowiedzialnych. W trakcie przebiegu innowacji z reguły najciekawsze jest,
jakie efekty już uzyskaliśmy, a jakie zobaczymy na końcu przedsięwzięcia?
Stąd wszelkie znane nam sposoby i narzędzia ewaluacji będą niezbędne.
Czy warto podejmować działania prowadzące do innowacji w nauczaniu
matematyki ?
Królowa nauk niestety nie jest lubiana przez uczniów, a szkoda,
bo rozwija kreatywne myślenie, uczy logiki i wyposaża w przydatne w życiu
umiejętności. Nauczyciele, którzy badają, ankietują poziom zainteresowania
uczniów matematyką, czy też poziom chęci uczenia się tego przedmiotu,
z reguły, z przerażeniem patrzą na wyniki ankiet. Stąd pomysł
na przełamywanie uczniowskiej awersji do matematyki z wykorzystaniem
innowacji o nazwie „Zadania geometryczne z krakowską historią w tle”
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów technikum w Zespole Szkół
str. 105

BIULETYN METODYCZNY nr1 (37) II semestr 2017/2018
Ponadgimnazjalnych w Pszowie i realizowane w pierwszym półroczu roku
szkolnego 2017/2018.
Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki sfinansowaniu
działań przez mFundację. mPotęga- to program grantowy, który popularyzuje
matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super
przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także
zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia
rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Fundacja mBanku
zakłada, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie
impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat
matematyki i logiki.
Na czym polegał projekt?
Projekt „Zadania geometryczne z krakowską historią w tle” oparty
został na obliczaniu pól powierzchni dachów oraz elewacji i kubatur budowli
historycznych miasta Kraków. Rozpoczął się jak zwykle, gdy naszym celem
jest stworzenie dobrze funkcjonującej wspierającej i wzajemnie uczącej się
od siebie grupy, czyli od zajęć integracyjnych oraz gier i zabaw logicznych.
Kolejny krok wymagał stworzenia małych zespołów oraz zaproponowania
zadań związanych z obliczaniem powierzchni i objętości brył tworzących
znane zabytki krakowskie. Młodzież sama wybrała, które budowle są dla niej
najciekawsze. Uczniowie postawili sobie cele i rozpoczęli zbieranie
materiałów na temat wybranych przez siebie obiektów. W celu podniesienia
temperatury i zaangażowania ogłoszony został konkursu na najrzetelniej
wykonaną pracę zespołową. Uczniowie nie tylko obliczali, ale także tworzyli
plakaty przedstawiające efekty pracy grupy służące do prezentacji wyników.
Poznali historię powstania obiektu, który wybrali, analizowali jego wygląd
zewnętrznym z wykorzystaniem map internetowych oraz zdjęć.
Początek realizacji innowacji obejmował ważny punkt: we wrześniu
odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa, której celem było
stworzenie dokumentacji fotograficznej wybranych budynków. Młodzież
próbowała dokonać pomiarów, twórczo poszukując sposobów na zdjęcie
miary z obiektów. Pomysły rodziły się różne: wykorzystanie podobieństwa
trójkątów na podstawie długości cienia człowieka i długości cienia budowli
(14 września był wyjątkowo ciepłym i słonecznym dniem w Krakowie).
Innym pomysłem wykorzystującym również podobieństwo było pobieranie
wymiarów z wykonanych zdjęć. Celem wizyty w Krakowie było również
poznanie historii miasta i jego zabytków i wstępne zebranie informacji
o budynkach. Wycieczka otworzyła oczy uczniom, jak złożoną budowę mają
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wybrane budynki (składają się z wielu sklejonych ze sobą graniastosłupów,
ostrosłupów, części kul...).
Kolejny etap wymagał od uczniów wyodrębnienia poszczególnych
elementów budowli i podzielenia pracy na etapy. Pomocny okazał się
darmowy program komputerowy używany głównie przez architektów
SketchUp. Program stanowi świetną pomoc dla nauczycieli matematyki
na lekcjach stereometrii. Pozwala na podglądanie bryły z różnych
perspektyw oraz pobieranie rzeczywistych wymiarów obiektów. Uczniowie
na podstawie danych pobranych z SketchUp sporządzali rzuty prostokątne
brył i obliczali kubatury i powierzchnie. W listopadzie młodzież
uczestniczyła w zajęciach warsztatowych oraz wykładzie na temat liczb
pierwszych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Instytucie
Matematyki oraz stosowała matematykę w praktyce, programując roboty
skonstruowane z klocków lego.
Innowacja zakładała omówienie wyników i podsumowanie
uczniowskich działań. Stąd duże znaczenie miało prezentowanie obliczeń.
Na tym etapie niezbędne były przygotowanie w formie graficznej efektów
pracy zespołów, omówienie trudności, jakie napotkali uczniowie
i jak poszukiwali ich rozwiązań. W założeniach innowacji to od członków
poszczególnych
zespołów
zależało
przygotowanie
prezentacji
multimedialnej, filmu lub plansz, w zależności od decyzji zespołów.
Projekt zakończony został hucznie Mikołajkowym Festiwalem
Maths & Fun, na który zaproszeni zostali uczniowie klas gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej w Pszowie, w Wodzisławiu Śląskim oraz młodzież
z Turzy Śląskiej. Impreza zaczęła się od przedstawienia celów projektu
i uzyskanych efektów. Młodzież zaprezentowała modele obiektów,
które stanowiły przedmiot obliczeń. Wystawa objęła także plakaty
przygotowane przez uczniów z klasy technik cyfrowych procesów
graficznych, wydrukowane w szkolnej klasopracowni.
Jakie cele przyświecały realizacji tej innowacji?
1. zainteresowanie młodzieży matematyką,
2. rozwój twórczego podejścia do zagadnień matematycznych,
3. pogłębienie rozumienia zagadnień matematycznych dotyczących
trygonometrii, planimetrii i stereometrii,
4.wzrost kompetencji w zakresie analizowania problemu matematycznego,
projektowania drogi jego rozwiązania oraz samego rozwiązywania problemu
matematycznego,
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5. pokazanie praktycznych zastosowań matematyki,
6.zaangażowanie młodzieży w aktywny proces wykorzystywania wiedzy
matematycznej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy rozwijanie
umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań problemów
matematycznych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie
umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania,
7. rozwój umiejętności zbierania i opracowywania danych,
8. wzrost umiejętności prezentowania efektów pracy w formie prezentacji
multimedialnej, filmu lub plakatu, rozwijanie umiejętności korzystania
z nowoczesnych technologii,
9. kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny, staranności,
krytycyzmu, korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym
rozumowaniem, tolerancji wobec innych, umiejętności współdziałania
w grupie.
Czy warto było podjąć się tej pracy?
Oczywiście każdemu nauczycielowi największą satysfakcję sprawia
uznanie i podziękowanie ze strony uczniów, ale podejmując się dodatkowych
działań musimy oczekiwać, by przyniosły one wymierne efekty w zakresie
postaw, a przede wszystkim podniosły poziom umiejętności i wiadomości.
W ewaluacji projektu pomocne bywają wszelkie ankiety, testy
podsumowujące, kwestionariusze i wywiady. Pozwalają one ocenić przyrost
kompetencji u uczniów, a zatem i trafność podjętych działań.
„Zadania matematyczne z krakowską historią w tle” uczniowie ocenili
bardzo wysoko. Testy diagnostyczne przeprowadzone na rozpoczęcie
innowacji i jej zakończenie wykazały konkretny przyrost wiedzy
matematycznej.
W mocnych stronach uczniowie wyróżnili organizację i przebieg innowacji,
wycieczki., podkreśli również, że oswoili się ze stereometrią, lepiej
wyobrażają sobie przestrzeń i dobrze liczy się im zadania związane
z geometrią przestrzenną.
Słaba stroną był krótki czas innowacji.
Chęć, która zrodziła się, by w kolejnej klasie kontynuować innowację jest
najlepszym dowodem na to, że było warto.
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Zachęcam nauczycieli do podejmowania inicjatyw, które ożywiają
lekcje, sprawiają, że uczeń z zainteresowaniem wchodzi do szkoły,
z nadzieją, że znowu coś ciekawego się wydarzy.
Przepisy prawa dotyczące innowacji:
Do września 2017r. w zakresie realizacji innowacji obowiązywało
rozporządzenie z dn. 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej (...)Zapisy tego rozporządzenia straciły moc
1 września 2017r., ale mogą pomóc w planowaniu działań przez szkołę
oraz dokumentowaniu przebiegu innowacji.
Nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły
przeniesiono na poziom ustawy, tj. ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017
r., poz. 60).
Zmiany polegają na:
• zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi
oświaty i organowi prowadzącemu,
• zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie
działalności innowacyjnej.
Zaproponowane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności
innowacyjnej określają:
• obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju
aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 3),
• wspieranie nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, w realizacji
zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych
rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich
działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
(art. 55 ust. 1 pkt 4),
• obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły warunków do działania
w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 68 ust. 1 pkt 9),
• warunki, na jakich w szkole lub placówce mogą działać, z wyjątkiem
partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
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działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły lub placówki (art. 86 ust. 1).
• warunki, na jakich w szkole lub placówce mogą działać, z wyjątkiem
partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły lub placówki (art. 86 ust. 1).
Przepisy nie określają, czy i jaką procedurę powinna przyjąć szkoła
w sprawie wprowadzania innowacji po 1 września 2017 r.
• Innowacje wymagające dodatkowych środków finansowych muszą być
uzgodnione z organem prowadzącym, jak każde działanie wykraczające
poza plan finansowy.
• Przepisy nie określają także, czy nauczyciele nadal mają wyrażać zgodę,
jednak takie zabezpieczenie także wydaje się uzasadnione.
Czego może dotyczyć innowacja?
• Poszerzania programów o nowe treści bez naruszania podstawy
programowej.
• Integrowania nauczania wokół bloków edukacyjnych (np. sztuka).
• Uzupełniania programu o moduły tematyczne.
• Realizacji programu własnego nauczanego przedmiotu, bądź tylko jego
części.
Jak każde wydarzenie w szkole, także innowacja powinna być
dokumentowana.
W dokumentacji szkolnej powinny znaleźć się:
• zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji
• opinię lub akceptację rady pedagogicznej
• pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej
prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były
wcześniej opublikowane
Proponowana dokumentacja dotycząca innowacji:
• Tytuł/nazwa innowacji pedagogicznej.
• Autor innowacji.
• Rodzaj innowacji (programowa, organizacyjna, metodyczna).
• Zakres innowacji, w tym informacja na temat: Kto zostanie objęty
innowacją – cała szkoła, klasa, grupa uczniów itp.
• Jakich zajęć edukacyjnych dotyczy innowacja.
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•
•
•
•
•
•

Obszar tematyczny innowacji.
Zapewnienie odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych,
niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
Przewidywany czas realizacji innowacji od ..................................
do ......................
Źródło działań innowacyjnych, w tym np. wyniki diagnozy
poprzedzającej wprowadzenie innowacji.
Cel innowacji (spodziewane efekty).
Spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności (pionierstwo,
prekursorstwo, odkrywczość, wynalazczość, odejście od stereotypów,
wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji).

Parę praktycznych uwag, jakie kroki pomagają w tworzeniu innowacji?
Zastanów się:
1. Co chcesz zmienić, co nowego chcesz wprowadzić?
2. Dlaczego chcesz coś zmienić, chcesz wprowadzić coś nowego
(cel innowacji)?
3. Jakie będą oczekiwane efekty tej zmiany, korzyści dla ucznia?
4. Jak sprawdzisz, czy cel innowacji został osiągnięty, czy może być
kontynuowana?
Małgorzata Chodura
konsultant PODN
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