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Od Redakcji

22

maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej oraz wniosek Komisji Europejskiej przyjęła zalecenia, z których wynika, że państwa członkowskie powinny
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W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

–

EUROPEJSKIE RAMY ODNIESIENIA ”. 1

Kompetencje to inaczej połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw. Kształcenie ich jest
obowiązkiem każdego nauczyciela. Ministerstwo Edukacji Narodowej, a co za tym
idzie Kuratoria w każdym
województwie, co roku
wśród swoich priorytetów
wskazują realizację kompetencji
kluczowych
(wszystkich bądź kilku
w sposób szczególny). Dlatego
niniejszy
numer
„Doskonalenia Otwartego”
poświęcony jest w całości konieczności
kształcenia
w praktyce edukacyjnej
ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie. Kompetencje są równorzędne, ale
w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej zostały zapisane w określonej kolejności i taki również przyjęliśmy układ numeru. Zaczynamy od tekstów,
które w sposób ogólny odnoszą się do wszystkich
ośmiu kompetencji, a następnie koncentrujemy się
po kolei na realizacji:
 kompetencji

w zakresie
i tworzenia informacji,

 kompetencji w zakresie wielojęzyczności,
 kompetencji matematycznych oraz kompeten-

cji w zakresie nauk przyrodniczych,
 technologii i inżynierii,
 kompetencji

osobistych, społecznych
i w zakresie umiejętności uczenia się,

 kompetencji obywatelskich,
 kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
 kompetencji

Cały dokument jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

rozumienia

w zakresie
i ekspresji kulturalnej.

świadomości

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania
się z zawartością numeru.

Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (dostęp
z dnia 23.03.2020 r.)
1
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B EATA G ADOMSKA
KONSULTANT DS . KADRY KIEROWNICZEJ I JĘZYKA
POLSKIEGO

Kompetencje kluczowe okiem
dyrektora szkoły

K

ompetencje kluczowe, choć nienowe, pojawiły się ostatnio jako ważny element kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratoriów Oświaty poszczególnych województw, mimo że szkoły nie czuły się do tego
przygotowane. Jak dotąd w centrum naszego zainteresowania stała zawsze realizacja przedmiotowych podstaw programowych, a nagle do świadomości wszystkich dotarły kompetencje kluczowe
zapisane co prawda w podstawie programowej,
ale w części ogólnej czytanej dotychczas pobieżnie.
Ranga kompetencji kluczowych wzrosła również
z chwilą, kiedy pojawiły się one w zestawie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.
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Sam termin „kompetencje
kluczowe” pojawił się po
raz pierwszy w
lutym
1996 r. na Sympozjum Rady Europy w Bernie, kiedy
to zadano sobie pytanie:
Jakie kompetencje są najważniejsze dla wszystkich młodych Europejczyków i dla budowania wspólnej Europy?
Warto zauważyć, że wtedy
Polska do wspólnoty jeszcze nie należała. Jednak od
1998 r. w naszym kraju
podjęto szeroko zakrojone
prace nad nową podstawą
programową kształcenia
ogólnego, uwzględniającą
w systemie edukacji powstanie gimnazjów. Zdumiewające było to, że
utworzony wówczas dokument prawny, ogłoszony w 1999 roku
w Polsce (nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego), zawierał wyraźne odniesienie
do kompetencji kluczowych, nad którymi
w UE gorliwie prowadzono dyskusję. Polski
system edukacji nie był więc zaskoczony wydanymi w 2006 roku Zaleceniami Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie (2006/962/WE), gdyż
kompetencje kluczowe w naszym prawie zostały częściowo ujęte w zadaniach szkoły
i realizacji tzw. ścieżek edukacyjnych. Po kolejnej zmianie podstawy programowej w 2009
r. wybrzmiały one już bardzo wyraźnie,
zwłaszcza w preambule – w zestawie podstawowych umiejętności zdobywanych przez
uczniów w trakcie kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych.
Po co w ogóle jednak wprowadzono termin
„kompetencje kluczowe”? Oczywiście sam
wyżej wspomniany dokument (Zalecenia RE)
to świetnie tłumaczy, jednak w wielkim skrócie możemy powiedzieć, że kompetencje klu-
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czowe są takim zbiorem wiedzy, umiejętności
i postaw, które umożliwią każdemu obywatelowi wspólnoty europejskiej odnaleźć się
w bardzo dynamicznym współczesnym świecie, dlatego są one kluczem do powodzenia,
sukcesu i samokształcenia. Należy więc postarać się, by w systemie edukacji każdego kraju
należącego do UE uwzględniono konieczność
przygotowania wykształconego człowieka
zdolnego nadążać za zmianami. Wiemy też
dobrze, że szkoły nie są tak dynamiczne jak
otaczający je świat. Marzena Żylińska podsumowała to w ten sposób: „W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą
dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra1”. Jednak jakie będzie to jutro? Nikt
tego nie jest w stanie przewidzieć.
W 2018 r. uznano, że dynamika świata wymaga ponownego przyjrzenia się samym
kompetencjom kluczowym i postanowiono je
zmienić. Wprowadzono nowe Zalecenie Rady
Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r.
Kompetencje kluczowe 2006
porozumiewanie się w języku ojczystym
porozumiewanie się w językach obcych
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
kompetencje informatyczne
umiejętność uczenia się
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w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie (2018/
C 189/01).
Czytamy w tym dokumencie m.in.:
„Obecnie wymagania dotyczące kompetencji
uległy zmianie w związku z rosnącą liczbą
miejsc pracy poddanych automatyzacji, coraz
istotniejszą rolą technologii we wszystkich
dziedzinach pracy i życia oraz zwiększającym
się znaczeniem kompetencji społecznych, obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości,
które pozwalają zapewnić odporność
i zdolność dostosowania się do zmian2”. Nie
będziemy tu analizować dokładnie samego
dokumentu, warto jednak dokonać samodzielnej jego lektury. Jedno z najważniejszych zaleceń ujętych w dokumencie dotyczy konieczności rozwijania oferty kompetencji kluczowych
dla wszystkich w ramach strategii uczenia się
przez całe życie, w tym strategii osiągnięcia
powszechnej alfabetyzacji.

Kompetencje kluczowe 2018
Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia
informacji
Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
Kompetencje matematyczne oraz kompetencje
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii
Kompetencje cyfrowe

kompetencje społeczne i obywatelskie

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie
uczenia się
Kompetencje obywatelskie

inicjatywność i przedsiębiorczość

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

świadomość i ekspresja kulturalna

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji
kulturalnej

Żylińska M., Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce, https://osswiata.pl/zylinska/od-autorki/ (dostęp z dnia 23.03.2020
r.)
1

2

Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (dostęp
z dnia 23.03.2020 r.)
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Jak zmieniono kompetencje?
Każda z podanych nowych grup kompetencji została w dokumencie szczegółowo omówiona. Ważne jest, by pamiętać, że:
1. Kompetencje kluczowe uważane są za
jednakowo ważne, ponieważ każda
z nich może przyczynić się do udanego
życia w społeczeństwie wiedzy.
2. Zakresy wielu kompetencji częściowo się
pokrywają i są powiązane.
3. Aspekty w jednej dziedzinie wspierają
kompetencje w innej.
4. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca
zespołowa, umiejętności komunikacyjne
i negocjacyjne, umiejętności analityczne,
kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych.
Zatem podstawowym i koniecznym działaniem każdego dyrektora szkoły jest zaznajomienie się z nowymi zaleceniami RE, gdyż nie
tylko powinny one wpływać na kształt i formy
nadzoru pedagogicznego pełnionego przez
dyrektora, ale przede wszystkim powinny one
stanowić wytyczne do organizacji całego nauczania w szkole. Dlatego też drugi krok należy
uczynić w kierunku zapoznania wszystkich
nauczycieli z tym dokumentem.
Jeśli chcemy, by było to skuteczne, powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że polecenie
skierowane do nauczycieli: „Przeczytajcie zalecenia” podziała tak, jak na uczniów – przeczytają nieliczni, a jeszcze mniejsza grupa się
przejmie zapisami i je zastosuje. Dlatego, moim zdaniem, konieczna jest diagnoza szkoły
pod kątem realizacji i rozumienia samych
kompetencji kluczowych. Ponadto ważne jest,
by nauczyciele rozpoznawali obecność kompetencji kluczowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Widzę zatem następującą kolejność działań na etapie początkowym:

1. Dyrektor zapoznaje się osobiście
z zaleceniami dotyczącymi kompetencji
kluczowych. Wystarczy samodzielna,
lecz pogłębiona lektura. Można też znaleźć dla siebie (jako dyrektora) odpowiednie szkolenie.
2. Dyrektor kieruje pracami rady pedagogicznej nad zapoznaniem się przez
wszystkich nauczycieli z w/w dokumentem i charakterystyką poszczególnych
grup kompetencji.
3. Nauczyciele odnajdują w podstawie programowej kształcenia ogólnego zapisy
nakazujące im kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole. Trzeba to zrobić
na dwóch poziomach: a) analiza zapisów
Preambuły, b) analiza zapisów przedmiotowych. Tę czynność można wykonać
w zespołach przedmiotowych.
4. Dokonujemy analizy realizacji kompetencji kluczowych na zebraniu rady pedagogicznej. Nauczyciele wskazują, które z kompetencji realizują najczęściej
i jak. z zestawienia powinno wyniknąć,
które kompetencje są w szkole przez nauczycieli dostrzegane i kształtowane częściej, a które pomijane i właśnie te pomijane powinny stać się w pierwszej kolejności przedmiotem pracy całej rady pedagogicznej.
5. Kompetencje kluczowe najsłabiej realizowane w szkole przez nauczycieli dyrektor włącza do planu nadzoru pedagogicznego w kolejnym roku szkolnym.
Proponuję włączyć jedną na cały rok lub
jedną na semestr, co sprawi, że zajmiemy
się dwiema grupami kompetencji
w jednym roku szkolnym.
Co powinno się znaleźć w działaniach dyrektora ujętych w planie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym, w którym decydujemy
się pracować nad kompetencjami kluczowymi? Po pierwsze proponuję, by zawsze spojrzeć na kierunki polityki oświatowej państwa
na nowy rok szkolny, bo może się okazać, że
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świetnie się wpisujemy w wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu będzie nam łatwiej znaleźć pewne podpowiedzi
na stronie internetowej MEN, np. jakieś kwestionariusze ankiet, karty kontroli itp.
Po drugie powinniśmy zaplanować szkolne
działania wszystkich nauczycieli mające na
celu popularyzację danych kompetencji na ich
lekcjach. Działania ogólnoszkolne też mogą
być, ale lepiej, by były to działania osobiste
każdego nauczyciela, takie jak dostosowywanie treści lekcji do kształtowania wskazanych
kompetencji, włączanie nowych metod pracy
sprzyjających ich nauczaniu, zdobywanie
przez samych nauczycieli wiedzy na ich temat, czyli indywidualny dobór szkoleń.
Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie na
poziomie szkolnym wspomagania nauczycieli
w zakresie zdobywania przez nich wiedzy na
temat wybranych kompetencji (czyli może jakieś szkolenie zewnętrzne czy wewnętrzne
wykorzystanie zasobów w postaci nauczyciela, który świetnie rozwija na swoich lekcjach
dane kompetencje i zechciałby przeszkolić
swoich kolegów z pracy), a także zaplanowanie obserwacji lekcji pod kątem realizacji kompetencji kluczowych. Nauczyciele powinni
mieć informację od dyrektora, że obserwacja
lekcji w danym roku szkolnym obejmuje
kształtowanie kompetencji kluczowych ze
szczególnym uwzględnieniem jednej z nich,
tej wybranej do szczególnej obserwacji na dany rok szkolny.
Na końcu uwzględniamy w swoim sprawozdaniu z pełnionego nadzoru pedagogicznego realizację wybranych kompetencji na obserwowanych lekcjach oraz stopień realizacji
planu działań szkoły (wszystkich nauczycieli)
w tym zakresie i przedstawiamy wnioski nauczycielom. Teraz możemy wyznaczać następne kompetencje do szczególnego monitorowania czy kontroli na kolejny rok szkolny lub jeśli nie widzimy poprawy, kontynuujemy pra-
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cę nad kompetencjami do tej pory kształtowanymi, gdy wyniki nas nie zadowalają.
Kompetencje kluczowe rozwijamy nie poprzez to, CZEGO uczymy, a poprzez to JAK
uczymy! Dlatego też warto przyjrzeć się metodom pracy stosowanym na lekcjach przez nauczycieli. Dyrektor skoncentrowany na kształceniu kompetencji kluczowych powinien podczas obserwacji lekcji na nich (metodach) skupić swą uwagę. Warto też wiedzieć, które metody pracy w szczególny sposób sprzyjają
rozwijaniu kompetencji uczniów. a są to niewątpliwie:






















Analiza SWOT;
Burza mózgów;
CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), czyli nauczanie zintegrowane treści i języka;
E-learning (Moodle i in.);
Flipped classroom (odwrócona klasa) + Khan
Academy;
JIGSAW (puzzle, układanka);
Kapelusze de Bono;
LdL (niem. Lernen durch Lehren), czyli
uczenie przez nauczanie;
Mapa myśli;
Metafora;
Metoda grup eksperckich;
Metoda stacji zadaniowych;
PBL (ang. Problem Based Learning), czyli
nauczanie problemowe;
Portfolio językowe;
Projekt edukacyjny;
Storytelling ;
Śnieżna kula;
Webquest;
World Cafe (stoliki kawiarniane)
Z wykorzystaniem aplikacji takich jak
np. Kahoot, Mentimeter itd.

W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego warto poczynić starania, by kompetencje
kluczowe znalazły się w centrum zainteresowania nauczycieli, by stały się przedmiotem
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dyskusji i wymiany doświadczeń, pracy zespołów przedmiotowych, obserwacji koleżeńskich, wewnętrznego doskonalenia, by ich
kształtowanie uwzględniano przy ocenie pracy nauczyciela, awansie zawodowym itp.
Dlaczego kształtowanie kompetencji kluczowych jest dla szkoły takie ważne? Gdy rozmawiam o tym z członkami rad pedagogicznych podczas szkoleń, lubię przywoływać
dwa ważne spostrzeżenia. Jedno z nich sformułowali pedagodzy z Finlandii: „Możemy
przygotować dzieci do egzaminów lub do ży-
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cia. Wybieramy to drugie3”. Drugie pochodzi
ze wspomnień Johna Lennona: „Kiedy miałem
5 lat, moja mama zawsze mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy
poszedłem do szkoły, spytali mnie, kim chcę
być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę
«być szczęśliwy». Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie
rozumieją życia4”. Tak rzadko, myśląc
o edukacji, myślimy o kształtowaniu szczęśliwego człowieka, a czy to nie powinno być
podstawowym działaniem szkoły?

Puczko I., System edukacji w Finlandii, http://www.forumkreatywni.pl/index.php?topic=2315.0 (dostęp z dnia 23.03.2020 r.)
Joh Lennon, https://www.wielkieslowa.pl/3079-kiedy-mialem-5-lat-moja-mama-zawsze-mowila-mi.html (dostęp z dnia
23.03.2020 r.)
3
4
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H ALINA U ŹLUK
KONSULTANT DS . AWANSU ZAWODOWEGO

Kompetencje nauczycieli
wynikające z wymagan awansu
zawodowego

W

większości krajów reformujących
oświatę zostały ustalone standardy
kompetencji zawodowych nauczycieli. Jako
przykład tych działań mogą posłużyć standardy kwalifikacji nauczycieli ustalone
w niektórych stanach USA. Standardy te
uwzględniają staż pracy nauczycieli nowo powołanych i nauczycieli doświadczonych.
Natomiast standardy jakości pracy nauczy-

7.

8.
9.

10.

ciela
określone
w angielskim systemie
OFSTED związane z pracą
nauczyciela to:
1. Uczniowie pozyskują
wiedzę,
umiejęt ności
i zrozumienie w sposób
progresywny.
2. Lekcje mają jasne cele
i zadania.
3. Sytuacje edukacyjne są
odpowiednio dostosowane
do sposobu uczenia się
dzieci o różnych możliwościach i zainteresowaniach.
4. Sytuacje edukacyjne
umożliwiają współuczestnictwo wszystkich.
5. Metody nauczania są
dostosowane do wieku
i przedmiotu.
6. Przebieg lekcji zaspokaja wysokie wymagania wszystkich
uczniów i stawia im wysokie, lecz realne
oczekiwania.
W sytuacjach edukacyjnych występuje
naturalne sprzężenie zwrotne, które
wspomaga postępy uczniów – zarówno
przez stawiane stopnie, jak i dyskusje
z uczniami.
Stosunki są pozytywne i powiększają
motywację uczniów.
Cele narodowych programów nauczania
są brane pod uwagę.
Tam, gdzie jest to właściwe, praca domowa jest zadawana regularnie i wspomaga
pracę na lekcjach. 1

W naszej rzeczywistości trudno jest rozpatrywać kompetencje polskiego nauczyciela,
nie uwzględniwszy warunków panujących
w polskiej szkole. Podaję zatem za B. Niemier-

Perzycka E., Nowotniak J. (2001), o standardach kompetencji zawodowych nauczycieli, „Edukacyjne Dyskursy”, 15 marca
[online] (http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/standardy.htm).
1
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ką kluczowe kompetencje nauczyciela, konieczne do sukcesu reformującej się rzeczywistości edukacyjnej.
1. Umiejętność konstruowania programów
nauczania.
2. Umiejętność zespołowego działania.
3. Umiejętność budowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Umiejętność organizowania. 2

W przypadku zawodu nauczyciela założenie o pełnym przygotowaniu do zawodu i tym
samym pełnych kwalifikacjach zawodowych
pozostaje w sprzeczności z istotą pracy nauczycielskiej. Kompetencje, których ona wymaga, ciągle się zmieniają i wymagają nieustannego doskonalenia, ponieważ mamy do czynienia z żywym organizmem – uczniem i nie
można stosować stałych reguł postępowania.
Trudno jest przewidzieć pytania, problemy
i zadania, jakie uczniowie postawią nauczycielowi do rozwiązania. 3
W naszej obecnej rzeczywistości obowiązujące umiejętności i kompetencje nauczycieli
odnajdziemy w przepisach prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj.
ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215)
oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1574, Dz. U. z 2019 r.
poz. 1650).
Założenia awansu zawodowego zmierzają
do:

podwyższenia kwalifikacji kadry pedagogicznej (rozwoju konkretnych kompetencji zawodowych),

wyższej jakość pracy szkół,

lepszego przygotowania uczniów.

2 Niemierko

D OSKONALENIE O TWARTE

Nauczyciel ubiegający się o awans powinien
wykazać się
umiejętnościami
i kompetencjami merytorycznymi, które zdobywa w trakcie studiów danego przedmiotu
(bloku przedmiotów), a także poprzez ustawiczne doskonalenie i samokształcenie w tym
zakresie.
Równie ważne jest posiadanie kompetencji
psychologiczno-pedagogicznych, czyli wiedzy
z
zakresu psychologii rozwojowej
i wychowawczej, a także umiejętności wykorzystywania jej w procesie organizowania
kształcenia i wychowania uczniów w szkole.
Należy wspomnieć także o kompetencjach
diagnostycznych, związanych z poznawaniem
uczniów i ich środowiska. Obok cech rozwojowych i indywidualnych uczniów konieczna
jest również znajomość ich środowiska społeczno-wychowawczego, zwłaszcza zaś ich
rodziny i grupy rówieśniczej.
Istotną dla nauczyciela jest wiedza na temat
zasad i metod realizacji procesu kształcenia,
całokształt czynności nauczyciela i uczniów,
w którym nauczyciel przede wszystkim stwarza warunki do samodzielnego zdobywania
wiedzy przez uczniów oraz uruchamiania różnego rodzaju aktywności.
Niezbędne nauczycielowi są również kompetencje dotyczące kontrolowania, oceniania
osiągnięć uczniów oraz dokonywania jakościowego pomiaru pracy szkoły. Zgodnie
z rozporządzeniem kompetentny nauczyciel
potrafi opracować narzędzia ewaluacji odpowiednio do rodzaju podejmowanych działań
dydaktycznych, stosować narzędzia pomiaru
osiągnięć uczniów oraz interpretować uzyskane wyniki, wykorzystywać wyniki ewaluacji
osiągnięć uczniów w codziennej pracy, zbudo-

B., Kodeks etyczny oceniania szkolnego. [w:] Tarnowski Biuletyn Oświatowy ,1997, nr 5, s. 18-19
Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, ,,Studia
Pedagogiczne” LXI, KNP PAN, Warszawa 1995, s. 32
3

N R 2020/1

wać trafne, oparte na pomiarze dydaktycznym, procedury oceniania osiągnięć uczniów
wyrażone w stopniach szkolnych, przedstawiać wyniki ewaluacji uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły i innym nauczycielom.
Wraz z pojawieniem się awansu zawodowego nauczycieli w 2000 r. zostały opracowane wymagania dla poszczególnych stopni
awansu, tj. nauczyciela stażysty ubiegającego
się o stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego. Wymagania zostały w niewielkim stopniu zmodyfikowane w kolejnych latach rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Z moich dotychczasowych doświadczeń
wynika, że nauczyciele stażyści, poza niewielkimi wyjątkami, są grupą pedagogów rozpoczynających swoją karierę zawodową. Posiadają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z uczniami oraz przygotowanie
pedagogiczne, brakuje im jedynie doświadczenia i kompetencji wychowawczych, które będą
nabywać w trakcie codziennej pracy
z uczniami w szkole lub placówce.
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela stanowi, że dyrektor
szkoły z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy
o pracę na czas określony na jeden rok szkolny
w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto art. 10 ust. 3 ustawy przewiduje, że w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą legitymującą
się wymaganym poziomem wykształcenia,
lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do
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uzyskania przygotowania pedagogicznego
w trakcie odbywania stażu. w przypadku gdy
nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy
w szkole, nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych,
z nauczycielem może być zawarta umowa
o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego przedłuża się do
czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.
Jak wynika z art. 10 ust 7 ustawy - tylko
w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku
szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę
w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub
z
nauczycielem
mianowanym
i dyplomowanym, stosunek pracy nawiązuje
się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Jak pokazuje praktyka szkolna, zdarza się,
że przywołane wyżej zapisy ustawy bywają
nieprzestrzegane. Pracodawca, kierując się
względami ekonomicznymi, zatrudnia nauczyciela do końca zajęć szkolnych, co często
uniemożliwia mu zdobycie stopnia nauczyciela kontraktowego.
Ustawodawca przewidział, iż nauczyciel
stażysta rozpoczynający pracę w szkole
z mocy prawa rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel ten nie
ma
obowiązku składania
wniosku
o rozpoczęcie stażu. Ma również 20 dni na
przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego, czyli znacznie więcej czasu niż pozostali nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Ważną czynnością spoczywającą na dyrektorze szkoły jest przydzielenie nauczycielowi
opiekuna stażu, który jest jego mentorem
i przewodnikiem. Powinien to być nauczyciel
szczególnie doświadczony i kompetentny, po-
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siadający zarówno wiedzę merytoryczną, jak
i umiejętności wychowawcze, którymi będzie
dzielił się ze swoim podopiecznym podczas
rozwiązywania codziennych problemów
z uczniami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być to zarówno nauczyciel tego
samego przedmiotu lub rodzaju wykonywanych zajęć, co nauczyciel stażysta, jak też nauczyciel innego przedmiotu, jeśli nie ma innej
możliwości. Takie sytuacje zdarzają się często
w małych szkołach, gdzie jest zatrudnionych
niewielu nauczycieli.
Obecnie obowiązujące standardy kompetencji zawodowych zostały opisane
w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego nauczycieli. Chciałabym
zwrócić państwa uwagę na niektóre aspekty
kompetencji nauczyciela stażysty przewidziane w tym akcie prawnym.
Zgodnie z zapisem rozporządzenia nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności zapoznać się z organizacją, zadaniami i zasadami
funkcjonowania szkoły. a mianowicie posiadać znajomość przepisów prawa dotyczących
organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Niewątpliwie, aby sprostać temu wymaganiu, powinien zapoznać się przede wszystkim ze statutem szkoły, regulaminami funkcjonującymi
w szkole (bhp, ppoż., rady pedagogicznej, oceniania, pracy itp.), dokumentacją przebiegu
nauczania i wychowania, poznać przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów.
Jak wynika z powyższego nauczyciel stażysta
„uczy się” poruszania pośród gąszczu przepisów, których znajomość potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania w warunkach
szkoły/placówki, buduje swój warsztat pracy.
Ten aspekt wymagań wielu nauczycielom
sprawia problemy, dlatego też widzę tu
ogromną rolę opiekuna stażu i dyrektora
szkoły, którzy wskażą mu właściwą drogę,
wyposażając nauczyciela w odpowiednie
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kompetencje umożliwiające realizację codziennych obowiązków oraz zadań z zakresu nauczania i wychowania powierzonych jego opiece uczniów.
Obowiązkiem nauczyciela jest również
uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym
zgodnym z potrzebami szkoły, zwłaszcza
w zakresie doskonalenia metod i form pracy
oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności
zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego w pracy z uczniami czy stosowania
w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poznanie środowiska
uczniów i ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciel powinien również posiąść umiejętność
omawiania obserwowanych i prowadzonych
zajęć, a także umiejętność korzystania
w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych
zajęć, z narzędzi multimedialnych
i informatycznych. Są to jedynie wybrane wymagania. Pozostałe, nie mniej ważne, znajdują
się w przywołanym rozporządzeniu
w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
z którym każdy nauczyciel rozpoczynający
staż powinien się zapoznać.
Osiągając kolejny stopień awansu zawodowego, nauczyciel zdobywa dodatkowe kwalifikacje i doskonali się zawodowo, zdobywa
również kompetencje rzeczowo-metodyczne
oraz kompetencje osobowe i społeczne. Mają
one na celu uzyskanie zawodowych umiejętności działania w zakresie samodzielnego planowania realizacji procesu dydaktycznowychowawczego i kontrolowania.
Kompetencje każdego nauczyciela należy
rozpatrywać z uwzględnieniem warunków
panujących w szkole o obowiązującym
w naszym kraju pojmowaniu jakości pracy nauczyciela. Musimy jednak pamiętać, że kryteria mogą być zmieniane. Zatem i standard
kompetencji nauczycieli – nie ma raz na zawsze ustalonej wartości.
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się
5. matematyczne
6. cyfrowe
7. przedsiębiorczości
8. obywatelskie

A LICJA G UŁA
KONSULTANT DS . WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Edukacja przedszkolna to
powazna zabawa
W maju 2018 roku określono osiem kompetencji kluczowych (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie), zmieniając dotychczasowe lub nieco je modyfikując. Te regulacje prawne dotyczą również edukacji przedszkolnej.
Są to kompetencje:
1. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
2. w zakresie wielojęzyczności
3. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
4. osobiste, społeczne i w zakresie uczenia

Nie ma większego sensu
dociekać, czy któreś z nich
są ważniejsze od innych,
jednak w procesie uczenia
się doświadczenia zewnętrzne zawsze są przetwarzane w procesy wewnętrzne dzięki zastosowaniu języka. Warto zatem
przyjrzeć się kompetencjom
rozumienia
i tworzenia informacji od
początku włączenia dziecka w system edukacji, czyli
od edukacji przedszkolnej.
Kompetencje te obejmują
umiejętność czytania i pisania oraz prawidłowego rozumienia informacji pisemnej
i w ogromnym stopniu rzutują na dalszą edukację dziecka. Maria Tyszkowa mówi, że podstawą powodzenia szkolnego jest wczesne
i sprawne opanowanie cichego czytania, bowiem ułatwia ona naukę już w klasach niższych i jednocześnie lepiej przygotowuje do
systematycznej nauki w klasach następnych.
Neurobiologia pokazuje, że czytanie jest
procesem
bardziej
angażującym
i wymagającym niż analiza obrazów lub mowy. Czytanie absorbuje jednocześnie wiele obszarów mózgu, które odpowiadają za widzenie, język i przyswajanie pojęć. Czytanie
usprawnia zapamiętywanie i wspomaga koncentrację, tworząc w mózgu nowe połączenia
nerwowe zwane synapsami. Lata spędzone
w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły
podstawowej uważa się za najważniejsze dla
rozwoju umiejętności komunikacyjnych,
w tym języka. Już w przedszkolu koncentrujemy się na przygotowaniu do czytania
i pisania. Trzeba pamiętać, że jest to dopiero
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początek drogi ciągłego wzbogacania umiejętności językowych. i właśnie o to chodzi, aby
dziecko mogło doświadczać prawdziwej radości z powodu nabywania nowych umiejętności i korzystania z nich. Dlatego też od początku powinno doświadczać sensu uczenia
się czytania, bo przecież czytania uczymy się
PO COŚ!
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Jak można to zrobić? Może zamiast narzucania dziecku sposobu uczenia się czytania,
można stworzyć bogate środowisko dla jego
motywacji wewnętrznej do odkodowywania
potrzebnej informacji i wypracowania własnej,
najbardziej przyjaznej strategii. Przecież
w nauczaniu czytania szczególnie istotny jest
jego funkcjonalny cel, czyli uwydatnienie faktu czytania „po coś”, tj. aby zdobyć jakieś ważne informacje. Dzieci uczą się czytać nie po to,
żeby tylko ładnie coś przeczytać, ale po to, aby
dowiedzieć się, co jest napisane i aby się nad
tym zastanowić, wyciągnąć z tego wnioski,
a czasem po to, aby się powzruszać lub pośmiać… i w ten sposób nadają temu, co czytają, osobiste znaczenia, a odkrywanie znaczeń
jest fascynujące.
Niestety zbyt często dowiadują się, że najistotniejsze jest „ładne” czytanie, czyli jego
aspekt techniczny. Dopóki to, jak dziecko czyta, będzie ważniejsze od tego, po co to robi,
dla zbyt wielu dzieci nabywanie umiejętności
czytania będzie drogą przez mękę okupioną
uszczerbkiem w pewności siebie.

Od wielu lat najczęściej stosowaną metodą
nauki czytania w przedszkolach jest metoda
analityczno-syntetyczna. Czasem wzbogacona
zostaje o elementy innych metod (np. globalnego czytania, odimiennej metody czytania I.
Majchrzak, metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, glottodydaktyki B. Rocławskiego...).
Jednak wieloletnie doświadczenia pokazują,
że żadna jednolita metoda nauczania czytania
nie zdaje i nie będzie zdawać egzaminu. Konieczna jest indywidualizacja sposobów nauczania czytania.

Lew Wygotski, psycholog, mówi o zasadzie
pedagogicznej, wg której dorosły powinien
rozbudzić zainteresowanie dziecka, zanim zaproponuje mu jakieś ćwiczenie. Jeśli dziecko
będzie chciało z całych sił wykonać je samodzielnie, rolą dorosłego będzie tylko kierowa-

N R 2020/1

nie jego działaniem tak, aby podążało we właściwym kierunku.
Co za tym idzie, chęć odkodowania informacji musi być dla dziecka istotnym elementem jakiegoś atrakcyjnego działania. To tłumaczyłoby fakt, że dzieci, głównie chłopcy,
z łatwością odczytują nazwy marek samochodów (nie tylko na podstawie logo), często pomimo różnic w zapisie i brzmieniu. Natomiast
odczytywanie sylab typu la, lo, li, ma, mu, mo,
pomimo ich prostoty, nastręcza trudności.
Dziecko zastanawia się, po co ma odczytywać
z niczym niezwiązane sylaby. Oczywiście będzie próbowało to robić z powodu wrodzonej
chęci
współpracy
z
dorosłymi
(nauczycielami), którzy niestety zbyt często
przywiązują nadmierną wagę do technicznego
aspektu czytania i jednego z jego elementów,
czyli analizy i syntezy głoskowej. Nie oznacza
to, że te procesy są nieistotne, ale zbyt duży
nacisk na ćwiczenia z tego zakresu, w dodatku
przy użyciu abstrakcyjnych poleceń ze strony
nauczyciela (np. podaj głoskę na początku czy
na końcu słowa), sprawia, że wiele dzieci,
chcąc zdobyć uznanie w oczach nauczyciela,
robi to bez większej refleksji.
Irena Majchrzak mówi: ...bo to nie litery się
czyta, tylko sens (...) Głoski (…) nie występują jako
elementy niezależne. Próba wyizolowania ich jest
zawsze trudna, a efekt niedoskonały. (…) Dlatego
też wymóg głoskowania bywa poważną barierą,
której wielu uczniów nie może przekroczyć bezboleśnie. (…) o nabyciu umiejętności czytania decydują
umysł i wzrok. Dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter.1
Trudne ćwiczenia w wymienianiu poszczególnych głosek w słowach można zastąpić zabawami, które pomogą dziecku zobaczyć to,
co „niewidoczne”. Prosta zabawa z użyciem
spinaczy biurowych pozwala „unaocznić” głoski (nadać im fizyczną formę). Łatwiej też wy1
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jaśnić, że w niektórych słowach (np. imionach:
Michał, Agnieszka, Mateusz…) znajdują się
takie głoski, które „kryją w sobie” dwie litery.
Ponadto połączenie spinaczy pomaga zobrazować łączenie głosek i nadać kierunek odkodowywaniu. Dzieci najczęściej przyjmą to jako
oczywistość bez zbędnego wyjaśniania, ale też
bez konieczności uczenia ich głoskowania tylko na słowach fonetycznie zgodnych
z zapisem. a przecież to dość powszechna
praktyka w materiałach przygotowanych dla
dzieci. Często wiąże się to z prezentowaniem
tekstów bardzo prostych, czasem prymitywnych (z liter wyłącznie znanych dzieciom),
a to pogłębia poczucie bezsensu czytania
z użyciem wyrazów, które nie przywołują
w głowie dziecka żadnych znanych obrazów
(smyk, syk, cuma, palto, tatarak).
Jeśli dzieci dowiadują się o tym, że ćwiczenia w analizie głoskowej słów są po to, aby
łatwiej im było pisać bezbłędnie, to jak to wytłumaczyć w przypadku takich wyrazów jak
np. łabędzie [łabendźe], więc [wjenc], ksiądz
[kśonc]... Może warto pokazać dzieciom zapis
słowa (wyraz), a potem bawić się
w przyporządkowywanie dźwięków do liter
i wyjaśniać „niespodzianki” w zapisie.
Preferowanie nauki czytania opartej na analizie
słuchowo-wzrokowej wyrazów
i wyodrębnianiu pojedynczych liter
(pozostawianie na później rozumienia
i przeżywania), to uczenie biegłego transponowania znaków pisma (liter) na dźwięki
(głoski), które pozbawia satysfakcji czytelniczej i rodzi ryzyko zniechęcenia do czytania.
Dziecko, które jedynie poprawnie nazywa litery, rozumie znaczenie pojedynczych słów,
a nie potrafi odtworzyć treści, nie umie czytać. w dodatku dziecko, które już zna litery nie
powinno być ich uczone, a jest to niestety dość
częsta praktyka w edukacji przedszkolnej.
w warunkach do realizacji podstawy programowej istnieje zapis o tym, aby nauczyciel wy-

Majchrzak I., Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania, MAC Edukacja, 2004 r.
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ją dziecku uniezależnienie się od dorosłych.
Uczą odpowiedzialności i pokazują sprawczość dziecka. a jeśli dziecko odczuje, że świat
pisma drukowanego wnosi znaczące wartości
do jego życia, damy mu szansę stać się człowiekiem czytającym. Będzie wtedy gotowe
bez przymusu pokonać techniczne i językowe
trudności, by odkryć tajemnicę w nieznanym
tekście.

M OGĄ TO BYĆ ZABAWY W ODKODOWANIE ZAPISU
NUTOWEGO I GRANIE MELODII Z WYKORZYSTANIEM
BUM , BUM .

T O TEŻ CZYTANIE . J EST PRZYJEMNE

W książce „Twoje kompetentne dziecko”
Jesper Juul mówi: Kiedy dzieci przestają współdziałać, to dzieje się tak dlatego, że albo zbyt mocno
i zbyt długo starały się do tej pory, albo została na-

I PROSTE DLA DZIECI , CZEGO NIE MOŻNA POWIEDZIEĆ O TRUDNYM KODZIE LITEROWYM .

korzystywał każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną, skutkującą zabawami,
aby doprowadzić dziecko do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, a więc „przy okazji’ innych
działań, a nie poprzez celowe zajęcia uczenia
liter i ich odczytywania. Choćby dlatego, że
ćwiczenie bezmyślnego czytania tworzy
i utrwala nawyk takiego właśnie kontaktu
z tekstem.
Troską nauczyciela powinno więc być to,
jak pomóc dziecku przeżyć radość z nauki
czytania i pisania i to, jak nauczyć radości korzystania z tych umiejętności. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, co w nauce czytania i pisania najistotniejsze. Można skupić się
na proponowaniu dzieciom jedynie słusznej
metody uczenia się czytania (jedna dla wszystkich) lub zorganizować przyjazne okazje do
odkodowywania i
wspierać dzieci
w poszukiwaniu własnej strategii.
Takie funkcjonalne zadania pozwalające
zakodować lub odkodować potrzebną informację to sensowne działania, które umożliwia2

Juul J., Twoje kompetentne dziecko, wyd. MIND, 2007 r.

D ZIAŁANIEM ATRAKCYJNYM DLA DZIECI JEST ŁOWIENIE LITER , NAPISÓW , OBRAZKÓW , ZADAŃ DO
ODKODOWANIA I WYKONANIA .
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ruszona ich integralność osobista. Nigdy nie dzieje
się to z braku chęci do współdziałania.2
To z powodu tej właśnie chęci współdziałania dziecko stosuje logikę przetrwania i udaje,
że umie i wie albo nie umie i nie wie, bo nauczyciel tego oczekuje. Jeśli w większym stop-
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ści. Uczymy dla życia, nie dla szkoły…
Warto stale uświadamiać rodzicom, że
wspólne czytanie i wspólne oglądanie ilustracji przygotowuje i pobudza dzieci do samodzielnego czytania i pisania, rozwija wyobraźnię, uczy przewidywania, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę i pamięć, wzbogaca słownictwo, uczy posługiwania się językiem. Kontakt
z pismem jako źródłem ciekawych informacji
połączony ze wzmacniającym serdecznym
kontaktem z bliską dziecku osobą jest bezcenny.
Pamiętajmy, że za pierwsze doświadczenia
czytelnicze odpowiedzialni są dorośli i że są
one dla dziecka trampoliną do pozyskiwania
i wytwarzania informacji w jego dalszym życiu.
Bibliografia
1.
2.
3.
4.

M OŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ SAMODZIELNE
„ ZAPISANIE ” PRACY DOMOWEJ NP . PIKTOGRAMA-

niu docenimy starania dzieci i skupimy się na
ich wysiłku i pracy, to samoistnie nastąpi rozwój dziecięcych kompetencji. Jeśli zaprojektujemy zajęcia tak, aby dzieci miały czas na eksperymentowanie, mierzenie wyników tych
eksperymentów, to wzmocnimy w nich pewność siebie i przekonanie, że mogą w dużym
stopniu rozwinąć (poprawić) swoje umiejętno-

5.

Brzeziński M., Paisner D., Moja pasja. Moja rodzina, Wyd GWP, 2015 r.
Juul J., Kryzys szkoły, wyd. MIND, 2014 r.
Juul J., Twoje kompetentne dziecko, wyd.
MIND, 2007 r.
Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy
i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, wyd.
WSiP, 2005 r.
Majchrzak I., Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania, MAC Edukacja,
2004
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kształcenia: „punkt 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, arg u m e n t o w a n i a
i wnioskowania”.
Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem każdego nauczyciela
i z każdego jej punktu nauczyciel jest rozliczany. Czy
nauczyciel wczesnej edukacji jest w stanie wskazać,
które konkretnie aktywności ucznia rozwijają MK?
Mamy głębokie przekonanie, że wielu nauczycieli
wczesnej edukacji rozwija
elementy MK, nie będąc
przy tym świadomymi, że
je właśnie realizuje.

A GATA U RBAŃSKA
KONSULTANT DS . WCZESNEJ EDUKACJI

K AROLINA W ITKOWSKA
DORADCA METODYCZNY DS ..

W CZESNEJ EDUKACJI

Myslenie krytyczne, czyli
zabawy na serio.

W

maju 2018 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej
określiły osiem nowych kluczowych kompetencji, zmieniając obowiązujące
dotychczas lub nieco je modyfikując
(2006/962/WE). w kompetencji pierwszej, tj.
kompetencji w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji, wśród umiejętności
znalazła się umiejętność krytycznego myślenia, przetwarzania informacji, formułowania
argumentów w mowie i piśmie. Nie bez powodu MK (myślenie krytyczne) znalazło się
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, poczynając od pierwszego etapu edukacyjnego i wyznaczone zostało jako jeden z celów

Definicji myślenia krytycznego jest wiele
i trudno wybrać z nich tę najlepszą.
z pewnością łatwiej powiedzieć, czym MK nie
jest. Na pewno nie jest krytykowaniem czy
krytykanctwem, bo tylko zbieżność brzmieniowa wskazywałaby na to. Nie jest też metodą czy techniką, której się można nauczyć
podczas jednej lekcji. To długotrwały proces
zmieniający nasze postawy, nasz sposób patrzenia na rzeczywistość.
Umiejętności myślenia należy uczyć dzieci
od najmłodszych lat tak samo, jak czytania,
pisania czy rachowania. Zwłaszcza zaś MK
jest umiejętnością, która wymaga ciągłego treningu. Możemy je stosować zawsze
i wszędzie, w każdym rodzaju edukacji,
w każdym momencie. Nigdy nie przesadzimy
z jej treningiem i nigdy nie jest na tę naukę za
wcześnie, wręcz przeciwnie, szkoda by było
w pierwszych trzech latach edukacji pozbawić
dziecko możliwości kształcenia tejże umiejętności.
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Wybrane cechy myślenia krytycznego:
I.
II.
III.
IV.
V.

Logiczne argumentowanie swojego zdania.
Rozpoznawanie emocji i potrzeb.
Przewidywanie konsekwencji
swoich decyzji.
Odróżnianie faktów od opinii.
Kwestionowanie rzeczywistości.

I. Logiczne argumentowanie swojego zdania.
W MK nie ma właściwie jednej dobrej
i poprawnej odpowiedzi. Możliwa jest sytuacja, gdzie odpowiedzi jest tyle, ilu uczniów
w klasie i wszyscy mają rację. Warunkiem odpowiedzi prawidłowej jest właściwa, tzn. logiczna argumentacja. Jeżeli uczeń potrafi uzasadnić swoje zdanie, decyzję, stanowisko, to
znaczy, że myśli krytycznie. Przy okazji otwiera się przestrzeń w głowie dziecka na zauważenie nowych, innych argumentacji. Dostrzeganie innego spojrzenia na problem pozwala
dziecku spostrzec, że inni też mają rację. Rozszerza się tym samym perspektywa ucznia.
Pojawia się uważność na wypowiedzi innych,
otwartość na odmienne argumenty
i uzasadnienia. To nie zawsze „ja” wiem najlepiej.
Ważne, aby nauczyciel pozwolił dziecku
samodzielnie dojść do odpowiedzi na nurtujące pytania, samodzielnie poszukać rozwiązań.
To proste i zdumiewająco skuteczne, bo dziecko samo musi przejść tę drogę ku odkryciu,
a nauczyciel powinien tylko ukierunkować,
pomóc w sformułowaniu wniosków
i wspierać. Jedynie osobiste zaangażowanie
dzieci sprawia, że dostarczają mózgowi bodźców zapobiegających naturalnemu zmęczeniu.
Oto kilka ćwiczeń rozwijających u dzieci
logiczne argumentowanie:
1.

Zabawa pn. „Podaj argumenty za
tym, że…”:

wakacje są potrzebne.
warto chodzić do szkoły
należy się zdrowo odżywiać itp.
Zabawa pn. „Za i przeciw”.
Stawiamy przed dziećmi problem,
np. „Za i przeciw posiadaniu
psa.”, następnie rozdajemy dzieciom karteczki w dwóch kolorach.
Na karteczkach jednego koloru
zapisują argumenty „za”, na karteczkach drugiego koloru argumenty „przeciw”. Dzieci umieszczają swoje karteczki w tabeli. Następnie analizują tabelę, zastanawiają się i podejmują decyzję.




2.


Za

Przeciw

II. Rozpoznawanie emocji i potrzeb.
Praca nad emocjami to kolejny element
kształcenia MK. Nie bez powodu mówi się, że
to emocje żądzą światem. Często pod wpływem emocji robimy rzeczy, których nigdy byśmy nie zrobili w innej sytuacji. Ważne jest
więc, żeby dzieci rozpoznawały swoje emocje
i potrzeby, bo tylko wtedy będą w stanie rozpoznać emocje i potrzeby innych, istotne
zwłaszcza w pracy zespołowej. Mechanizm
jest prosty: gdy pojawia się bodziec, do głosu
niemal jednocześnie dochodzą emocje
i następuje reakcja. Jedno z haseł MK brzmi:
Zatrzymaj się i pomyśl! Jednym słowem, nie reaguj pod wpływem emocji, dopuść do głosu
myślenie. Twoja reakcja i twoje działanie będą
wtedy zupełnie inne, będziesz miał nad nimi
pełną kontrolę.
Wychodząc od najprostszych ćwiczeń
z użyciem emotikonów dotyczących samopo-
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czucia dziecka, np. po weekendzie, po sprawdzianie, przed klasowym występem itp., dajemy dziecku znów możliwość indywidualnej
wypowiedzi. Pokazujemy, że koledzy w tej
samej sytuacji mogą czuć się zupełnie inaczej,
np. jeden uczeń przed sprawdzianem jest pozytywnie podekscytowany, bo może się pochwalić tym, co już potrafi, inny zaś jest smutny lub odczuwa lęk. Poprzez wskazanie palcem emotikonu dziecko pokazuje, co myśli
i jak myśli. Łatwiej pokazać niż wyartykułować swoje emocje, zwłaszcza dziecku nieśmiałemu i wycofanemu.
Pozwalajmy dziecku przeżyć szeroki wachlarz emocji, doświadczyć każdej z nich. To
buduje empatię i zrozumienie zachowania innych ludzi oraz poszerza perspektywę dziecka.

Propozycje zabaw
Zabawa pn. „Znajdź parę”:
 Na stoliku leżą odwrócone obrazkami do
dołu karteczki z emocjami. Kartki
z emocjami powtarzają się.
 Uczniowie podchodzą do stolika
i wybierają jedną karteczkę.
 Przyglądają się jej i swoją mimiką pokazują, jaką emocję wylosowali.
 Następnie odnajdują inne dzieci z taką
samą emocją, rozpoznając je po wyrazie
twarzy i tworzą pary albo grupy.
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szkole jest dużo radosnych osób.
w naszej szkole wszyscy często się
uśmiechają.

Zabawa pn. „Kostka pełna emocji”.
 Dzieci rzucają kostką z emocjami. (Na
początku wspólnie w kręgu, potem mogą
robić to w parach).
 Odczytują emocję, która wypadła
i mówią, jak się zachowują albo jak sobie
radzą, gdy doświadczają danej emocji.
Zabawa pn. „Niedokończone zdania”:
 Na dywanie rozłożone są emotikony
przedstawiające różne emocje oraz obrazki z pozytywnymi i negatywnymi zachowaniami (kłótnię, kradzież, wspólną
zabawę, wycieczkę itp.)
 Nauczyciel wybiera jeden z obrazków
i prosi uczniów o dokończenie zdania,
np. „Kiedy pokłócę się z koleżanką, to …
Kiedy zabiorę komuś jego rzecz, to …
 Uczniowie wskazują emotikon odpowiadający zdarzeniu i uzasadniają swój wybór.
 Początkowo wszyscy uczniowie wykonują ćwiczenie wspólnie z nauczycielem,
potem mogą pracować w grupach lub
parach.

III. Przewidywanie konsekwencji swoich decyzji.

Zabawa pn. „Tropimy emocje”:
 Dzieci dostają od nauczyciela kartę pracy, na której w tabeli znajdują się emotikony przedstawiające różne emocje.
 Ich zadaniem jest wytropić jak najwięcej
emocji podczas spaceru po szkole.
 Po powrocie do klasy dzieci dokonują
analizy, z jaką emocją spotkały się najczęściej, których emocji było najmniej itp.
Następnie wyciągają wnioski: w naszej

Przewidywanie konsekwencji swoich decyzji, zachowań to kolejna cecha MK. Zawsze
jest tak, że każda decyzja ma swoje konsekwencje, każda przyczyna ma swój skutek.
Zastanawianie się nad nimi, stawianie hipotez
rozwija MK. Pytanie brzmi, jak daleko nasi
uczniowie są w stanie przewidzieć konsekwencje swoich decyzji i zachowań? Nasze
doświadczenia podpowiadają, że dzisiejsze
dzieci są bardzo w tym zakresie krótko-
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wzroczne. a przecież tego typu symulacje zachowań możemy robić bardzo często. Najpierw na przykładzie bohatera książki czy
opowiadania, a potem w odniesieniu do sytuacji
osobistych
ucznia.
Pytania
o przewidywane konsekwencje (Do czego mogło doprowadzić takie zachowanie?) albo
o przyczyny takiej sytuacji (Co doprowadziło do
tego, że główny bohater znalazł się w takiej sytuacji?) uświadamiają naszym uczniom zależności przyczynowo-skutkowe, które często wybiegają w przyszłość dużo dalej.

Propozycje zabaw
Zabawa pn. „Podaj konsekwencje zachowania”:
 Co się za chwilę może wydarzyć?
 Dzieci siedzą w kręgu na dywanie.
 W środku kręgu stoi kuferek/pudełko
z obrazkami.
 Wybrane dziecko wyjmuje jeden obrazek
i pokazuje go całej klasie.
 Zadaniem dzieci jest przewidzenie konsekwencji zachowania przedstawionego
na obrazku.
Przykładowe obrazki: chłopcy kopią piłkę
przy ulicy, uczeń przyszedł do szkoły bez pracy domowej, nadciągają ciemne chmury, dzieci wyrywają sobie zabawkę itp.
Zabawa pn. „Jeżeli/Kiedy… to…”:
 Dzieci siedzą w kręgu.
 Nauczyciel rozkłada przed nimi różne
obrazki (nie muszą być powiązane ze sobą).
 Dzieci wybierają dwa i układają ciąg zależności, np. Jeżeli będzie padał deszcz,
wezmę parasol. Kiedy przyjdzie wiosna,
zakwitną tulipany.
 Ćwiczenia tego typu można też wykorzystać przy wykonywaniu eksperymentów. Nie trzeba wówczas przeprowadzać
ich wspólnie ze wszystkimi dziećmi. Wy-

S TR . 23

starczy, że uczniowie postawią hipotezę,
zapiszą ją, a doświadczenie wykona tylko sam nauczyciel.

Doświadczenie ze świeczką:
 Nauczyciel stawia przed dziećmi problem: Co się stanie, jeżeli przykryję płonącą świeczkę słoikiem?
 Uczniowie stawiają hipotezy i zapisują je
na karteczkach, odczytują i układają na
dywanie lub wieszają na tablicy.
 Następnie uczniowie obserwują doświadczenie, które przeprowadza nauczyciel.
 Dzieci zabierają hipotezy, które nie potwierdziły się.
 Wspólnie
wyciągają
wnioski
z przeprowadzonego doświadczenia.
IV. Odróżnianie faktów od opinii.
Cechą, która bardzo rozwija MK, jest umiejętność odróżnienia faktów od opinii. Nie
każdy komunikat, który trafia do odbiorcy,
jest precyzyjnym faktem. Jeżeli zawiera element osobistej emocji, przetworzony został
przez osobę, która to mówi, być może jest już
tylko subiektywną opinią tej osoby. Rozpatrzmy zdanie: Wczoraj była ładna pogoda. Czy to
jest opinia, czy fakt? Odpowiedź może zasugeruje pytanie pomocnicze: Co to znaczy ładna
pogoda? Dla niektórych 20 st. C jest pogodą
idealną (ładną), a dla innych dopiero 30 st. C
jest pogodą, którą nazwaliby ładną. Dla jeszcze innych nieważna jest temperatura powietrza, tylko obecność słońca na niebie jest gwarantem ładnej pogody. Zdecydowanie zatem
zdanie Wczoraj była ładna pogoda jest opinią
osoby, która to wypowiedziała. To jej subiektywne kryteria zadecydowały, że pogodę nazwała „ładną”. Faktami w tej sytuacji byłoby
oczywiście podanie wszystkich parametrów
pogody. Fakt jest konkretną informacją, która
nie podlega dyskusji, np. było 25 st. C. Nikt
tego już nie podważa i z tym nie dyskutuje.
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Jak nauczyć tego małe dzieci? Można zaproponować następujące ćwiczenia:
Zabawa pn. „Obrazek – opinia – fakt”:
 Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazek.
 Prosi o napisanie FAKTU na jego temat.
 Następnie uczniowie odczytują zdania
i ustalają, czy rzeczywiście opisują one
fakty.
Fakt: Dzieci bawią się w basenie z piłkami.
Chłopiec skacze do basenu. Kulkami bawią się
dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Dzieci
uśmiechają się. Dzieci porozrzucały kulki.
Opinia: Dzieci są szczęśliwe. Dzieci lubią
bawić się w basenie z kulkami. Dzieci będą
grzeczniejsze, jak wybawią się ze sobą.
Zabawa pn.”Opinia czy fakt?”:

 Dzieci siedzą w kręgu. Każde z nich ma
przed sobą dwie kartki. Jedną z napisem
OPINIA, drugą z napisem FAKT.
 Nauczyciel wypowiada po kolei zdania.
 Uczniowie po ich wysłuchaniu podnoszą
do góry kartki z odpowiednim napisem.
Przykładowe zdania:
 Drużyna Jasia jest słaba.
 Mecz odbędzie się w tę środę.
 Uwielbiam lody. Są najsmaczniejsze na
świecie.
 Klasa została wyremontowana, pomalowano ściany, wymieniono meble
i zamontowano nowe lampy.
 Maciek zachorował i nie będzie go do
końca tygodnia w szkole.
 Kuba to leń.
 Kuba trzeci raz w tym tygodniu nie
odrobił pracy domowej.
 Ola jest nieuczciwa.
 Ola nie oddała mi wczoraj 2 zł, chociaż
umówiliśmy się, że mi odda.
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Zabawa pn. „Znajdź parę”:
 W różnych miejscach klasy porozkładane
są karteczki. Połowa z nich to opinie, połowa to fakty.
 Zadaniem dzieci jest ich odnalezienie
(dla każdego dziecka jest jedna kartka).
 Po odnalezieniu wszystkich kartek dzieci
dobierają się parami: opinia – fakt, np.
Kasia jest bardzo dobrą uczennicą. Kasia
w tym tygodniu dostała dwie szóstki.
V. Kwestionowanie rzeczywistości.
Kwestionowanie tego, co robimy, to kolejna cecha MK. Czy w naszej szkole jest miejsce
na kwestionowanie, wydawałoby się, oczywistości? Tu też sprawdza się złota myśl MK Zatrzymaj się i pomyśl, po co to robisz? Zachęcamy
do stawiania tego pytania dzieciom w trakcie
zajęć. Dzieci, podobnie jak dorośli, chcą widzieć sens działania. Robienie czegoś dla samego robienia nie wnosi nic wartościowego
do pracy i rozwoju. Jest działaniem bez sensu.
Należy jednak pamiętać, że „Po co?” nauczyciela jest różne od „Po co?” ucznia. „Po co?”
nauczyciela to, uogólniając, zazwyczaj realizacja podstawy programowej, zaś „Po co?”
ucznia… sami możemy się często zdziwić, jaki
sens w proponowanym ćwiczeniu dostrzegą
uczniowie.

A oto propozycje ćwiczeń umożliwiających
uczniom kwestionowanie.
Zabawa pn. „Znajdź wyjątki od reguły”,
np. Zimą zawsze pada śnieg.
Zabawa pn. „A jeśli jestem w błędzie?”:
 Nauczyciel rozpoczyna zajęcia, proponując dzieciom zastanowienie się, czy ich
przekonania są prawdziwe. Jednym
z nich może być przekonanie, że:
„Codziennie należy zjadać pięć porcji
owoców i warzyw”, „Mleko jest zdrowe
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dla dzieci”.
Następnie
nauczyciel
p o d d a je
w wątpliwość słuszność ich przekonania,
prosząc, żeby zadały sobie pytanie Skąd
to wiem? a jeśli jestem w błędzie?
Dzieci w rozmowie z nauczycielem ustalają, skąd wiedzą, że tak jest, od kogo się
tego dowiedziały.
Potem mogą poszukać w krótkich tekstach (fragmentach), w filmach, podczas
obserwacji, w rozmowach z innymi potwierdzenia lub zaprzeczenia swojej teorii.
Na koniec zastanawiają się, czy ich przekonanie było prawdziwe. Jeżeli nie mają
co do tego pewności, należy zwrócić im
uwagę, że zanim wydadzą jakąś opinię,
mogą rozpocząć jej wygłaszanie od
zwrotów: Słyszałam, że… Nie wiem, czy
to prawda, ale … Może się mylę, ale…

Dlaczego warto uczyć dzieci MK?
Ponieważ ważne jest, jak myślimy. Każdorazowo, dokonując wyboru, możemy krytycznie na niego spojrzeć. Praca nad kompetencją
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MK wyposaża dzieci w umiejętność planowania
i
kierowania własną
uwagą,
a w konsekwencji również zachowaniem. Rozwija ważne dla całego życia kompetencje: komunikację, poznanie i samoregulację
(dyscyplinę i motywację wewnętrzną). Nauczycielom pokazuje inny, dziecięcy sposób
myślenia, a co za tym idzie, inny sposób odczuwania i reagowania. Dzięki tej umiejętności kreatywność i samodzielne, logiczne myślenie staną się rezultatem dobrej edukacji
i pozytywnie zaowocują w przyszłości.
W niniejszym artykule zaprezentowałyśmy
jedynie pięć wybranych cech myślenia krytycznego, do których zaproponowałyśmy
przykłady zabaw. Jest ich oczywiście znacznie
więcej. Już dziś zapraszamy nauczycieli wczesnej edukacji na warsztat: „Myślenie krytyczne – zabawy na serio”, na którym przedstawimy pozostałe cechy MK wraz z przykładami
zabaw. Warsztat zaplanowany jest na
i semestr roku szkolnego 2020/2021.
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skazana jest na wykluczenie społeczne. Czytanie,
rozumienie tekstu, tworzenie wypowiedzi to umiejętności kluczowe, niezbędne, by dobrze funkcjonować zarówno w szkole,
jak i w życiu. Jest to również przepustka do świata
emocji i wyobraźni mająca
decydujący wpływ na to,
jacy jesteśmy, jaki jest nasz
świat wartości. Opanowanie wyżej wymienionych
umiejętności to zadanie
skomplikowane, nic więc
dziwnego, że jest doskonalone na wszystkich etapach
edukacji.

M ARLENA D ERLUKIEWICZ
KONSULTANT DS . JĘZYKA POLSKIEGO

Doskonalenie w kl. IV-VIII na
innych przedmiotach niz język
polski kompetencji kluczowej
z zakresu rozumienia
i tworzenia informacji.
Obowiązek wszystkich nauczycieli

K

ształcenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Obecnie nikt
już nie ma wątpliwości, jakie znaczenie
w życiu człowieka ma umiejętność czytania
i pisania. Osoba pozbawiona tych umiejętności
1
2

W Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z 4
czerwca 2018 r. zapisano osiem równorzędnych kompetencji kluczowych w procesie
uczenia się przez całe życie. Są to zalecenia,
które ustawodawcy krajowi powinni implementować do obowiązujących w danym państwie aktów prawnych. W polskiej podstawie
programowej zapis z Dziennika Urzędowego
UE, czyli „rozumienie i tworzenie informacji”,
przybrał postać: „Sprawne komunikowanie
się w języku polskim oraz w językach obcych
nowożytnych”, a w preambule do aktualnej
podstawy programowej czytamy: „Zakres
znajomości języka ojczystego i sprawność
w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie
wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest
dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego”1, więc „rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich
norm poprawnościowych należy do obowiązków nauczycieli wszystkich przedmiotów2”.
Skutkiem zaniechania tych działań są po pro-

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski, ORE, Warszawa 2018, s. 5
Tamże
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stu niepowodzenia szkolne na wszystkich
przedmiotach, nie tylko na języku polskim.

kompetencje kluczowe są kształcone na różnych przedmiotach.

Doskonalenia umiejętności czytania i pisania
w praktyce edukacyjnej

Jak w praktyce kształcić kompetencje?

Umiejętność czytania jest najważniejszą
umiejętnością, jaką powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest to warunek, który co prawda nie wystarcza, ale jest bezwzględnie konieczny do
radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji.
Że nie zawsze tak się dzieje, to już inna sprawa. Nauczyciele wczesnej edukacji zupełnie
niepotrzebnie wykraczają poza PP, zamiast
skoncentrować się na podstawowych umiejętnościach. Na przykład niektórzy z nich wymagają od uczniów umiejętności rozpoznawania
części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, czasami nawet przysłówka, tracąc
w ten sposób czas, który mogliby poświecić
doskonaleniu czytania, pisania, mówienia, liczenia i myślenia.
Według Karola Lausza3, uczeń trzeciej klasy
szkoły podstawowej powinien w ciągu minuty
przeczytać 76 wyrazów jednosylabowych typu: go, tu, dym. Z moich doświadczeń wynika, że zdarzają się uczniowie klas ósmych,
którzy mają z tym problem. A przecież technika czytania to nie wszystko, bowiem czytanie
to nie tylko znajomość liter. Czytanie zaczyna
się od znajomości języka (znaczenia wyrazów,
zasobu słów, pojęć). Aby radzić sobie
z rozumieniem czytanego tekstu, trzeba stale
poszerzać słownictwo, poznawać nowe słowa
i utrwalać ich znaczenie. Uczniowie na innych
przedmiotach niż język polski za mało czytają,
za mało mówią, a przede wszystkim za mało
piszą. Jak to zmienić? Tutaj zaczyna się wielka
rola dyrektorów, którym skądinąd bardzo zależy, by efekty kształcenia w ich szkole były
satysfakcjonujące, a staniny wysokie. Żeby tak
się stało, powinni sprawdzać, czy istotnie
3

http://profesorek2003.5v.pl/testlausz.pdf

Jak kompetencję z zakresu rozumienia
i tworzenia informacji doskonalić w kl. IV-VIII
na innych przedmiotach niż język polski? Normą w każdej szkole i na każdej lekcji powinna
być sytuacja, że wszyscy nauczyciele poprawiają błędy językowe, ortograficzne
i interpunkcyjne uczniów, wszyscy doskonalą
technikę czytania, wzbogacają słownictwo
uczniów, doskonalą umiejętność pisania. Notatka z lekcji powinna być samodzielnie tworzona przez ucznia lub uczniów z grupie,
ewentualnie wspólnie w klasie, a nie dyktowana przez nauczyciela do zeszytu.
Kolejnym efektywnym działaniem jest praca z tekstem na każdym przedmiocie
z wykorzystaniem różnych metod i technik.
Poniżej proponuję kilka rozwiązań metodycznych, które mogą być zrealizowane na lekcjach historii, geografii, biologii i plastyki.
Schemat lekcji jest za każdym razem taki sam:
krótki tekst informacyjny (tylko w przypadku
plastyki jest to tekst kultury) i polecenia do
tekstu. Teksty są tak dobrane, że wpisują się
w podstawy programowe określonych przedmiotów. Niezależnie od poziomu edukacyjnego nauczyciele powinni pamiętać o głośnym
odczytaniu tekstu (przez nich samych lub wybranego ucznia), ponieważ powoduje ono jego
większe zrozumienie, szczególnie u uczniów
z trudnościami. Następnie, wykonując prezentowane ćwiczenia, uczniowie doskonalą umiejętność rozumienia i tworzenia informacji, czyli czytania, pisania i mówienia. Formy
i metody pracy mogą być różne. Na przykład
w nauczaniu zdalnym (na tradycyjnych lekcjach również) doskonale sprawdzi się fiszka
autokorektywna
(samokontrolna)
z wykorzystaniem TIK. Na jednym slajdzie
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znajduje się polecenie, a na kolejnym uczeń po
wykonaniu zadania może sprawdzić, czy nie
popełnił błędu. Ważne, by uczniowie odpowiedzi zapisywali w zeszytach, by nie ograniczać się tylko do wypowiedzi ustnych. Warto
również poprosić uczniów, by czytając tekst,
zaznaczyli na marginesie niezrozumiałe dla
nich słowa, a następnie próbowali wyjaśnić
ich znaczenia na podstawie kontekstu lub szukając dla nich wyrazów bliskoznacznych. To
jest bardzo prosty i możliwy do wykonania na
każdej lekcji sposób bogacenia słownictwa.
Na lekcji historii
Oto propozycja doskonalenia kompetencji
kluczowej z zakresu rozumienia i tworzenia
informacji na historii.
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia pod
tekstem.
Wiktoria wiedeńska, odniesiona 12 września 1683 r., należy do wyjątkowych w historii
Polski i Europy, ponieważ stała się wówczas
pierwszym i największym zwycięstwem nad
potęgą otomańską. Nigdy dotąd nie zdarzyło
się, aby olbrzymia armia sułtana (szacowana
w przybliżeniu na 55-60 tysięcy ludzi) została
doszczętnie rozgromiona i uciekła w panice,
pozostawiając zwycięzcom cały obóz i liczny
sprzęt.
Punktem kulminacyjnym, a zarazem przełomowym w toczącej się od rana bitwie, dowodzonej z Kahlenbergu przez Jana III Sobieskiego, był zmasowany atak polskiej husarii
(królewskiej i hetmana Jabłonowskiego), przeprowadzony około szóstej po południu.
W ciągu kilkunastu minut na stojących
w dolinie Turków runęło ze wzgórza blisko 20
tysięcy jeźdźców, w tym 2500 husarzy. Ciężka
jazda stopniowo nabierała rozpędu, potem poszła w cwał i jak huragan pędziła do boju. Za
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nią podążały chorągwie pancerne, lekka jazda
oraz wojska sprzymierzone – Austriacy
i Niemcy. Takiej szarży, dowodzonej osobiście
przez Sobieskiego, dotąd nie widziano. Jej impet był tak gwałtowny, że janczarzy
i artylerzyści tureccy zdołali oddać tylko jedną
salwę. Miażdżące uderzenie husarii (…) spowodowało, że szeregi wroga prysnęły niczym
bańka mydlana, co nie dziwi, skoro tylko
dwudziestu polskich husarzy zachowało
w ataku nieskruszone kopie.
Bitwa pod Wiedniem po wieki rozsławiła
imię Jana III Sobieskiego i to daleko poza granicami Europy. W dalekim Iranie polski król
otrzymał zaszczytny przydomek El Ghazi –
Zwycięzca, a jego imię budziło jeszcze większą grozę wśród Turków, zwących go „Lwem
Lechistanu”. Zresztą jego talenty dowódcze
zawsze budziły podziw, respekt i szacunek,
także u potomnych, np. pruski generał Carl
von Clausewitz, znany teoretyk wojskowości,
zaliczył Jana III do najwybitniejszych wodzów
wszech czasów.
Hanna Widacka, Bitwa pod Wiedniem – 12 IX
1673 4.
1. Dokończ zdanie. Jan III Sobieski pokonał
pod Wiedniem:
A. Rosjan. B. Niemców. C. Turków. D. Austriaków.
2. Dokończ zdanie. Wiedeń to obecnie miasto:
A. niemieckie. B. polskie. C. rosyjskie. D.
austriackie.
3. Uzupełnij poniższe wypowiedzi.
 Tematem tekstu Hanny Widackiej
jest …
 O sukcesie wojsk dowodzonych
przez Jana III Sobieskiego zadecydował …
4. Na podstawie tekstu oceń prawdziwość
poniższych informacji. Wybierz P, jeśli

H. Widacka, Bitwa pod Wiedniem – 12 IX 1673, https://www.wilanow-palac.pl/bitwa_pod_wiedniem_2.html [dostęp
z 16.04.2020]
4
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informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli
jest fałszywa.
Armia polska liczyła ok. 60
tysięcy osób.

P

F

Husaria to ciężka jazda noszącą zbroję ze skrzydłami, wyposażona w kopie.

P

F

Sprzymierzeńcami Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem byli Austriacy i Niemcy.

P

F

5. Wymień cztery przydomki, nazwy
i określenia dotyczące Jana III Sobieskiego, które Hanna Widacka wymienia
w tekście.
6. Do czego porównany został atak husarii?
Odpowiedz pełnym zdaniem.
7. „Wiktoria” to wyraz wieloznaczny. Uzasadnij to stwierdzenie, podając dwa znaczenia tego wyrazu.
8. Uzupełnij bez zaglądania do tekstu pisownię wyrazów z ramki. w miejsce kropek wstaw odpowiednie litery.







poniewa…,
p…ełom,
wzg…rza,
…usarz,
olb…ymia,
cię…ka

Na lekcji geografii
A teraz propozycja doskonalenia kompetencji kluczowej z zakresu rozumienia
i tworzenia informacji na geografii.

żesz skorzystać z mapy.
Z lotu ptaka nie ma piękniejszej krainy. Miasta
i miasteczka otoczone są lasami rzekami i jeziorami.
Rzeki na przykład …yna, …rutynia, …rwęca,
...asłęka niezbyt długie wąskie ale za to kręte płyną
pośr…d pól i łąk i wpadają do jezior lub …alewu
…iślanego. A jezior widzimy bez liku w tym największe w …olsce ...ezioro …niardwy i najdłuższe
czyli …eziorak. Lasy i jeziora uk…tałtowane przez
wieki two…ą zró…nicowaną rzeźbę terenu i są
prawdziwą atrakcją regionu. Lasy stanowią trzydzieści procent …ojewództwa …armińsko-…
azurskiego. Największe kompleksy leśne które ciągną się aż po …oryzont to …uszcza …iska i …
uszcza …orecka. Nie mniej urokliwe wyglądają
miasta i miasteczka. Z lotu ptaka za…wyt budzi
odnowiona star…wka w Elblągu malowniczo poło…one nad b…egami jezior Iława Ostróda Ełk
i Olsztyn a także zamek i podzamcze w …idzbarku
…armińskim.
Poprawna odpowiedź:
Z lotu ptaka nie ma piękniejszej krainy. Miasta
i miasteczka otoczone są lasami, rzekami
i jeziorami. Rzeki, na przykład Łyna, Krutynia,
Drwęca, Pasłęka, niezbyt długie, wąskie, ale za to
kręte, płyną pośród pól i łąk i wpadają do jezior lub
Zalewu Wiślanego. A jezior widzimy bez liku,
w tym największe w Polsce jezioro Śniardwy
i najdłuższe, czyli Jeziorak. Lasy i jeziora ukształtowane przez wieki tworzą zróżnicowaną rzeźbę terenu i są prawdziwą atrakcją regionu. Lasy stanowią
trzydzieści procent województwa warmińskomazurskiego. Największe kompleksy leśne, które
ciągną się aż po horyzont, to Puszcza Piska
i Puszcza Borecka. Nie mniej urokliwe wyglądają
miasta i miasteczka. Z lotu ptaka zachwyt budzi
odnowiona starówka w Elblągu, malowniczo położone nad brzegami jezior Iława, Ostróda, Ełk
i Olsztyn, a także zamek i podzamcze w Lidzbarku
Warmińskim.5

Przeczytaj tekst, wstaw 17 przecinków.
W miejsce kropek wpisz małe lub wielkie litery, ż, rz, ó, u, h lub ch. w razie potrzeby mo5 M.

Derlukiewicz, P. Derlukiewicz, Ortograficzne podróże po województwie warmińsko-mazurskim, Elbląg 2015, s. 20.
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Przykładowe pytania do tekstu:
Poprawny zapis
1. Wymień trzy rzeki, które płyną przez
województwo warmińsko-mazurskie.
2. Uzupełnij zdanie.
Największe jezioro w Polsce to …....
…………………, a najdłuższe to
…………………… .
3. Na podstawie tekstu oceń prawdziwość
poniższych informacji. Wybierz P, jeśli
informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli
jest fałszywa.
Puszcza Białowieska to największy kompleks leśny
w województwie warmińsko-mazurskim.

P

F

Żeglarstwo można uprawiać w Iławie i Ostródzie.

P

F

Krutynia i Łyna wpadają do
Morza Bałtyckiego.

P

F

A teraz biologia
Jest to propozycja doskonalenia kompetencji kluczowej z zakresu rozumienia i tworzenia
informacji na biologii.
Przepisz tekst, wybierając poprawny zapis
wyrazów.
Wlazłby h/chimeryczny ż/rzbik na zbu/ótwiały
płotek, ale siedziały tam już/rz pież/rzasta piegż/
rza, h/chardy raru/óg tudzież/rz h/chonorowy czyż/
rzyk, ktu/óre pospołu z bladożu/ółtym cietż/
rzewiem przeż/rzuwały rostbef z ż/rzeż/rzuh/chy.
Wtem h/chyż/rza jaszczu/órka ż/rzyworu/ódka wyłoniła się znienacka zza rogu zszaż/rzałej alei/ji
wysadzanej czeremh/chą i mah/chonią. Okazało się,
że czmyh/chnęła ż/rzwawej ż/rzekotce6.
6 M.

Wlazłby chimeryczny żbik na zbutwiały płotek,
ale siedziały tam już pierzasta piegża, hardy raróg
tudzież honorowy czyżyk, które pospołu
z bladożółtym cietrzewiem przeżuwały rostbef
z rzeżuchy. Wtem chyża jaszczurka żyworódka wyłoniła się znienacka zza rogu zszarzałej alei wysadzanej czeremchą i mahonią. Okazało się, że
czmychnęła żwawej rzekotce.
Pytania do tekstu
1. Dokończ zdanie. W tekście pojawiają się
przedstawiciele następujących gromad
zwierząt:
A. ptaków, ssaków, gadów, ryb.
B. ptaków, gadów, ryb, płazów.
C. ptaków, płazów, ssaków, gadów.
D. ssaków, płazów, gadów, ryb.
2. Przyporządkuj zwierzęta do poszczególnych gromad.
3. Wymienione w tekście nazwy ptaków
ułóż w kolejności alfabetycznej.
4. Wypisz z tekstu w kolejności alfabetycznej nazwy trzech roślin.
5. Wyjaśnij znaczenie wyrazów, dopisując
synonimy (wyrazy bliskoznaczne) do
słów:
A. chimeryczny –
B. hardy –
C. chyża –
6. Do wyrazu „żwawy” dopisz antonim,
czyli wyraz przeciwstawny.
7. Przeanalizuj znaczenie wyrazów
i odpowiedz na pytanie, dlaczego bladożółty czy jasnozielony piszemy razem,
a biało-czerwony z łącznikiem?
Przykładowe odpowiedzi
 Ad. 5, np. A. – kapryśny, humorzasty, B
– zuchwały, niepokorny, C – szybka,
żwawa

Derlukiewicz, P. Derlukiewicz, Ortograficzne podróże po województwie warmińsko-mazurskim, Elbląg 2015, s. 65.
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Ad. 6, np. ospały.
Na lekcji plastyki


Oto propozycja kształcenia kompetencji
kluczowej z zakresu rozumienia i tworzenia
informacji na plastyce.

3.

Przykładowe pytania do obrazu7
4.
5.

Pamela June Crook, Komiks8
1.

2.

3.

4.

Technika „zakrytych obrazów” na lekcjach
plastyki.

Czym są zajęte przedstawione na
obrazie osoby? Co je łączy? Co
można wyczytać z wyrazu twarzy
i oczu namalowanych postaci?
Który z zaprezentowanych na obrazie komiksów rozpoznajesz? Co
wiesz na temat bohatera tego komiksu?
Jakie barwy dominują na obrazie?
w jaki sposób kolorystyka obrazu
wpływa na jego odbiór?
Jaki inny tytuł można by nadać
obrazowi?
1.

Przykładowe pytania wykraczające poza
interpretację obrazu
1.

2.

7 Na
8

w grupie postaci przedstawionych
na obrazie? Czy byłoby to uczucie
inności, obcości, czy bycia taką
samą osobą jak pozostałe? Uzasadnij swoją odpowiedź.
O co zapytałabyś/zapytałbyś dowolnie wybraną postać ukazaną
na obrazie, gdybyś miała/miał
taką możliwość?
Co sprawia, że czujesz więź
z innymi ludźmi?
Jak powinniśmy się zachować wobec tych, którzy prezentują inne
postawy niż my?

Czy komiks jest dziedziną sztuki
zarezerwowaną tylko dla ludzi
młodych, czy nadaje się również
dla dorosłych odbiorców? Uzasadnij swoją odpowiedź przynajmniej w trzech zdaniach.
Jakie emocje towarzyszyłyby Ci,
gdybyś znalazła/znalazł się

2.

3.

Nauczyciel zakrywa większą
część obrazu. Obraz nie powinien
być powszechnie znany. Uczniowie widzą tylko fragment/detal.
Nauczyciel zadaje pytanie, co może się znajdować w miejscu zakrytym.
Uczniowie uruchamiają wyobraźnię i przedstawiają swoje propozycje pisemnie. Tworzą opis tego,
co według nich znajduje się
w części zakrytej.

podstawie pytań z podręcznika M. Derlukiewicz, A. Klimowicz, Nowe Słowa na start, Nowa Era, Warszawa 2019
http://readingandart.blogspot.com/2012/10/p-j-crook.html
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4.
5.
6.

9

Uczniowie w części zakrytej malują/rysują swoją wizję.
Nauczyciel z uczniami przygotowują wystawę prac.
Wybrani uczniowie czytają swoje
opisy, a pozostali wskazują obraz,
którego opis dotyczy.

https://www.art.com/products/p11724803-sa-i1350362/reynier-van-gherwen-still-life-of-oysters-and-lobsters.htm
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kierując jednocześnie uwagę ku problemom różnorodności, wielości tradycji
kulturowych i generując
konieczność uznania narodowych czy etnicznych wizji ludzkiego losu za równoprawne. w świecie globalnym wartością szczególną staje się kultura własna, a celem nadrzędnym
uświadomienie sobie różnic. Dopiero świadomość
odrębności kulturowej daje
bowiem szansę na dialog,
na wymianę doświadczeń,
na poznanie obcego – niezagrażające wartościom
własnego.

E WA L ESZCZYŃSKA
KONSULTANT DS . JĘZYKÓW OBCYCH

Potencjał tekstow literackich
w kontekscie rozwijania
kompetencji interkulturowej
na lekcji języka obcego
M OŻEMY […]

JEŹDZIĆ CZESKIMI AUTAMI ,
PATRZEĆ W JAPOŃSKIE TELEWIZORY , GOTOWAĆ
W
NIEMIECKICH
GARNKACH
HISZPAŃSKIE
POMIDORY I NORWESKIE ŁOSOSIE . C O DO
KULTURY ,
WŁASNĄ .

TO

JEDNAK

WYPADAŁOBY

MIEĆ

Andrzej Sapkowski

yjemy w świecie coraz bardziej globalnym, pragniemy być Europejczykami,
przyłączając się tym samym do pewnej ogólnie obowiązującej kultury bytu. Procesy te pociągają
za
sobą
załamanie
„kulturocentryzmów” oraz supremacji kultur,

Ż

Przed takim wyzwaniem
staje od lat także dydaktyka języków obcych, której głównym zadaniem
pozostaje umożliwienie uczącym się nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów
z innymi kulturami, ich przedstawicielami
oraz pośredniczenie między nimi. Obowiązujące przez dziesięciolecia (i preferowane także
niekiedy obecnie) podejście – kładące nacisk
na kompetencję komunikacyjną – okazuje się
w tym świetle niewystarczające. Najnowsze
zalecenia w tym temacie Rady Europy z 22
maja 2018 r. zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym UE z 4.06.2018. Europejskie Ramy Odniesienia definiują komunikację, także w języku obcym, jako zdolność rozumienia, wyrażania oraz interpretowania pojęć,
myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie
w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych
i kulturowych. Nie chodzi przy tym jedynie
o przyswojenie materii językowej (słownictwa
i gramatyki funkcjonalnej) oraz możliwie
płynne i adekwatne do kontekstu sytuacyjnego posługiwanie się językiem obcym, lecz
przede wszystkim o uzyskanie dostępu do
świata obcokulturowych wartości, doświadczeń i znaczeń oraz właściwej ich interpretacji,
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której celem jest nie tyle oswojenie obcego, ile
krytyczny dystans do własnego. Taka jest też
istota postulowanego przez Radę Europy podejścia interkulturowego, stawiającego na
świadomość kultury własnej oraz umiejętność
otwartego, pełnego tolerancji i empatii oraz
zasadzającego się na refleksji kontaktu
z językiem obcym i kulturą, z której język ten
się wywodzi. w dalszej kolejności chciałabym
Państwa przekonać, że tekst literacki – rzadki
gość na lekcji języka obcego – jest świetnym
medium, mogącym rozwój tak pojmowanej
kompetencji kulturowej inicjować i wspierać.

Literatura a obcość i kompetencja interkulturowa
Literatura konfrontuje nas zawsze z czymś
obcym – z obcym, najczęściej jednostkowym
losem, ze światem często odmiennym od naszego własnego i doświadczeniami niedostępnymi naszemu poznaniu, uświadamiając, że
inne/inni istnieją, a przy tym czują inaczej,
mają odmienne wyobrażenia o otaczającym
nas świecie, inne przekonania i marzenia.
Tekst literacki otwiera drzwi do takich obcych
światów, pozwala przeżywać je szczególnie
intensywnie choćby dlatego, że skłania do
identyfikacji i współodczuwania z bohaterami.
Towarzysząc tym ostatnim, żyjemy na chwilę
ich życiem i patrzymy ich oczami – porzucamy zatem czasowo nasz własny punkt widzenia, przejmujemy inną perspektywę, pozwalającą na nowy ogląd rzeczywistości. Ten niezwykle ważny moment przekraczania granicy
pomiędzy światem realnym, a fikcyjnym światem tekstu literackiego, zaświadcza – nawet
jeśli czysto symbolicznie, iż przekraczanie granic jako takie jest możliwe, jeśli tylko pozostajemy otwarci, ciekawi i cierpliwi. Obcowanie
z literaturą skłania przy tym do refleksji nie
tylko nad obcymi, lecz także własnymi schematami myślenia, działania i postrzegania
świata. Zaczynamy dostrzegać mechanizmy
determinujące nasze doświadczanie obcości –
choćby takie, jak stereotypy i uprzedzenia, po-
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zwalające co prawda chodzić myślowo na
skróty, lecz jednocześnie bardzo ograniczające
możliwość oglądu rzeczy takimi, jakimi są faktycznie. To właśnie decentralizacja często do
tej pory jednoznacznej i oczywistej perspektywy własnej oraz swoisty trening postrzegania
rzeczy i zjawisk z wielu możliwych punktów
widzenia stanowią nieocenioną wartość pracy
z tekstem literackim w kontekście kształtowania kompetencji interkulturowej. Niezbędnym
elementem tej ostatniej jest przy tym nie tylko
zmiana perspektywy zewnętrznej (własnej) na
perspektywę wewnętrzną (obcej kultury), lecz
także ich relatywizacja, tj. nabywanie krytycznego dystansu do własnego i obcego poprzez
świadomość faktu, że obcość nie jest kategorią
obiektywną, lecz wynikiem subiektywnego
postrzegania, zaś przekroczenie myślowej rutyny daje szansę na poszerzenie własnych horyzontów o nowe konteksty, na poszukiwanie
i znalezienie alternatyw oraz włączenie ich do
własnego repertuaru światopoglądowego.
Ważnym w kontekście dydaktyki języka
obcego może okazać się przy tym pytanie, na
ile tekst literacki odzwierciedla rzeczywistość.
Jednym z nadrzędnych celów nauczania języków obcych i jednocześnie kompetencji interkulturowej jest bowiem zaznajomienie
z realiami kraju języka docelowego. Świat tekstu literackiego jest kreacją – czytelnik/uczący
się musi mieć świadomość faktu, iż ma do czynienia raczej z fikcyjnym modelem obcokulturowej rzeczywistości, który jednak – w swej
oryginalności, w nawiązywaniu do aktualnych problematyk, w dążeniu do ukazania
drugiego dna różnorakich zjawisk – zyskuje
wartość nie do przecenienia: literatura sięga
głębiej, pod powierzchnię szarej rzeczywistości, pozwalając odbiorcy wejrzeć w mentalną
rzeczywistość narodu, umożliwiając jednocześnie przeżywanie jednostkowych losów ukazanych w subiektywnej perspektywie, szczególnie inspirującej dla podobnie jednostkowego i indywidualnego odbiorcy.
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Perspektywa dydaktyczna
Wykorzystanie interkulturowego potencjału tekstów literackich na gruncie dydaktycznym ma niewiele wspólnego z klasycznie rozumianą interpretacją tekstu czy też wiernym
odczytaniem obcokulturowych znaczeń. Daleko bardziej znaczące jest mierzenie się
z obcością języka (różnego od potocznego, ale
stanowiącego doskonałe poszerzenie możliwości wyrażania choćby zróżnicowanych
emocji) oraz prowokowanie do konfrontacji
indywidualnych oczekiwań, nastawień, postaw z odmiennymi. Nie chodzi przy tym o to,
by obcość ostatecznie zrozumieć, lecz raczej
o to, by jej doświadczyć, rozpoznać własne reakcje na nią (często jednoznaczne
z uwarunkowaniami własnej kultury) oraz zaakceptować fakt, że istnieją takie obszary obcości, które rozumieniu się wymykają. Praca
z tekstem literackim w tym ujęciu przebiega
w dialogu: z samym sobą, tekstem oraz pozostałymi uczącymi się, polega na negocjowaniu
znaczeń, a najważniejsze jej założenia dadzą
się ująć następująco:
 Tekst literacki nie istnieje „sam w sobie”,
lecz wyłącznie jako tekst konkretyzowany przez danego czytelnika. Istotą pracy
z tekstem jest aktywność uczniaczytelnika, który traktowany jest jako
współautor tekstu, co daje mu prawo do
ingerencji w tekst oryginalny, uzupełniania „pustych miejsc” w tekście oraz antycypacji dalszego ciągu zdarzeń.
 Ważną częścią pracy na zajęciach są
spontaniczne reakcje uczniów na tekst
literacki. Uczący się mają prawo do jego
oceny z perspektywy własnych doświadczeń, potrzeb, oczekiwań i do wyrażania
własnych emocji, które tekst w nich wywołał.
 Tradycyjnie rozumiana analiza tekstu nie
jest na zajęciach najistotniejsza. Jej rolą
pozostaje wyzwalanie językowej aktywności uczących się, tworzenie okazji do
swobodnych wypowiedzi, ocen, dyskusji
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i wymiany poglądów.
 Praca nad tekstem literackim służy także
celom językowym, głównie rozwijaniu
sprawności produktywnych (mówienia
i pisania), zaś w dalszej kolejności receptywnych (czytania i słuchania) oraz kompetencji leksykalno-gramatycznej.
 Podstawą pracy nad tekstem są metody
zorientowane na działanie, aktywizujące
zarówno intelekt uczących się, jak również ich emocje.
 Zajęcia mają formę otwartą, nauczyciel
spełnia rolę moderatora i doradcy oraz
organizatora procesu dydaktycznego.
w centrum przebiegu zajęć znajdują się
jednak sami uczniowie oraz ich działanie.
Dobór tekstów
Niemal każdy tekst literacki konfrontuje
odbiorców ze swego rodzaju obcością, nie każdy jednak posiada dydaktyczny potencjał
w kontekście rozwijania kompetencji interkulturowej. o tym ostatnim decydują przede
wszystkim korelacja z zainteresowaniami, doświadczeniami i emocjonalnymi potrzebami
uczących się oraz nawiązanie do aktualnych
i ważnych problemów indywidualnych, społecznych oraz politycznych kultury docelowej.
Pierwszy aspekt uwzględnia naturalną motywację uczniów do mierzenia się z tworzywem
literackim, którą jest w stanie wyzwolić pewna
zbieżność z własną rzeczywistością i światem
indywidualnych doświadczeń. Tekst powinien zainteresować i przykuć uwagę odbiorcy,
zaintrygować niejednoznacznością, sprowokować do emocjonalnego zaangażowania oraz
wymiany poglądów, a ostatecznie do przełamywania pewnej myślowej rutyny w dyskusji
z innymi. Kolejny aspekt – możliwość wglądu
w obcokulturową rzeczywistość – zakłada nie
tylko nawiązywanie do realiów, lecz także literackie ujęcie konfliktów, różnic kulturowych, stereotypów i uprzedzeń, nieporozumień czy barier komunikacyjnych. Mniej zna-
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czącymi pozostają przy tym gatunek oraz literacka wartość tekstu, o wiele bardziej jego autentyczność. Teksty popkultury, teksty migrantów, będące często krytycznym spojrzeniem na zastaną rzeczywistość i żywym świadectwem mierzenia się z obcością, mogą stanowić równie interesujący materiał dydaktyczny, co teksty uznanych twórców oficjalnego literackiego obiegu. Kryterium dostosowania poziomu trudności tekstu do językowych
możliwości uczniów pozostaje ostatecznie weryfikującym.

Kreatywne podejście do pracy z tekstem
Rozumienie w sensie interkulturowym angażuje nie tylko poznawczo, lecz także afektywnie. Mierząc się z tekstem literackim, uczniowie sięgają do wiedzy i osobistych nastawień, by poddać je refleksji, krytycznej ocenie
oraz
weryfikacji.
Sugestywność
i emocjonalność tworzywa literackiego silnie
przy tym pobudzają wyobraźnię i skłaniają do
stosowania metod zorientowanych na wieloaspektowe działania uczniów. i tak w fazie
przygotowania do recepcji, służącej stworzeniu emocjonalnego pomostu pomiędzy własnym doświadczeniem a rzeczywistością wykreowaną w tekście, można sięgnąć po mapy
myśli, cytaty, karykatury, obrazki, collage,
wreszcie sam tytuł tekstu i potraktować je jako
impulsy do wywoływania skojarzeń oraz budowania oczekiwań odnośnie przedstawionych zdarzeń. w fazie właściwej tekst prezentowany jest zazwyczaj w częściach, co inspiruje do tworzenia hipotez, intensyfikuje interakcję z tekstem, a także umożliwia refleksję odnośnie znanego już fragmentu, wspierając jego
subiektywne rozumienie. Na tym etapie uczniowie mogą sukcesywnie uzupełniać schematy (np.: w formie drzewka skojarzeniowego
lub tabeli zbierającej informacje o bohaterach,
ich cechach charakterystycznych, upodobaniach itp.). Najważniejszym zadaniem tej
spontanicznej fazy jest umożliwienie im wyrażenia własnych, subiektywnie zabarwionych
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odczuć, czemu może służyć komentowanie
postaw, poczynań, konfliktów wewnętrznych
postaci, wizualizacja zdarzeń na rysunkach,
oddawanie opisanych emocji w formie krótkich scenek czy pantomimy. Kolejna faza zakłada rekapitulację oraz stworzenie podwójnego dystansu wobec siebie i tekstu. Uczniowie
powinni mieć okazję do przyjrzenia się perspektywie własnej i obcej oraz do koordynacji
tych perspektyw. Do aktywności stymulujących pogłębioną refleksję nad implikowanymi
przez tekst znaczeniami należą: opracowywanie tekstów modyfikujących oryginał na zasadzie uzupełniania w nim „pustych miejsc”,
np.: dopisywanie pominiętych dialogów, opisywanie osób (tak, jak uczniowie widzą je
w swojej wyobraźni), opracowanie monologu
wewnętrznego jednego z bohaterów, redagowanie tekstów równoległych, np.: alternatywnego zakończenia, happy endu, wydarzeń poprzedzających lub następujących po wydarzeniach w tekście, komentarza do wydarzeń
z perspektywy późniejszego życia jednej
z postaci, tworzenie tekstów wykraczających
poza treści oryginału, np.: redagowanie listu
do głównego bohatera, przeprowadzenie
z nim wywiadu. Inne metody zorientowane
na działanie, służące nie tylko dogłębnemu
rozumieniu poszczególnych wątków, lecz także (podobnie jak wszystkie pozostałe) rozwojowi umiejętności językowych, to: improwizacje teatralne, czyli odgrywanie wybranych postaci w poszczególnych scenach, tworzenie
plakatów lub gazetki ściennej.

Refleksja dydaktyczna
W kontekście praktycznych doświadczeń
dydaktycznych rozumienie obcości jawi się
jako dość skomplikowany proces stopniowego
i niełatwego przełamywania własnych barier
i otwierania na nowe podejście do świata. Towarzyszy temu początkowo sceptycyzm, niepewność i spora irytacja – zarówno uczniów,
jak i samego nauczyciela, która jednak może
i często okazuje się niesamowicie twórcza. Jak
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zauważał Gombrowicz, w zgrzytach, fałszach
i niesmakach odnaleźć można głębszą wartość egzystencji, a mianowicie rozwój. Konfrontacja
z obcym niejednokrotnie nastręcza trudności,
stanowi właśnie taki zgrzyt, przekonuje do
tego, co początkowo zdaje się fałszywe, na
końcu zaś okazuje obiektywnie prawdziwe –
obcość jest pochodną naszego postrzegania
świata. Podejmując próbę zbliżenia się do niej
na drodze rozumienia, to, co wcześniej oczywiste, może zostać poddane w wątpliwość,
a nawet stać się obce, zaś to, co do tej pory ob-
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ce, może okazać się bliskie, bo ciekawi, inspiruje, buduje, wzbogaca, zmienia, a przez to
rozwija. Zmaganie z obcością w kontekście
dydaktycznym ma wymiar kolektywny,
a przy tym bardzo indywidualny sens – zyskujemy większą świadomość własnej tożsamości kulturowej, a przy tym nową perspektywę do porozumienia z kulturą docelową. Mamy szansę odnaleźć swoje miejsce pomiędzy,
w którym możliwy jest dialog ponad podziałami, bez wzajemnej niechęci, w duchu szacunku i poszukiwania kompromisów.
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na wieloletnią, systematyczną naukę języka obcego, najczęściej angielskiego. Istnieje ogromna oferta
materiałów edukacyjnych,
są możliwości wyjazdów,
wymian uczniowskich
oraz Internet dający nieog r a n i c zo n e
k o nt a k t y
z użytkownikami innych
języków. Zmienia się rozumienie edukacji językowej,
która staje się narzędziem
do
zdobywania
i rozwijania pozostałych
kompetencji. Konieczna
więc jest współpraca
z nauczycielami innych
przedmiotów, czyli doskonale wszystkim znana,
a ciągle słabo wykorzystywana integracja między-

J ADWIGA H RYNIEWICZ
WICEDYREKTOR , KONSULTANT DS . JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I JAKOŚCI EDUKACJI

CLIL a kompetencje kluczowe
w zakresie edukacji językowej

K

ompetencje kluczowe w zakresie uczenia się przez całe życie ewoluują, bo
zmieniają się wymagania współczesnego
świata. w 2006 r. wśród opublikowanych
ośmiu kompetencji kluczowych znalazły się
dwie szczególnie ważne dla edukacji językowej: porozumiewanie się w języku ojczystym
i porozumiewanie się w językach obcych.
w roku 2018 zostały one zastąpione kompetencjami w zakresie wielojęzyczności. Wielu
z nas zadaje sobie pytanie: dlaczego?
Od wielu lat obserwujemy stałe obniżanie
obowiązkowego wieku rozpoczynania nauki
języka obcego. Dziś mamy już podstawę programową do nauczania języka obcego
w przedszkolu, czyli uczniowie mają szansę

przedmiotowa.
Zatem w nauczaniu języka obcego warto
częściej stosować CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli nauczanie zintegrowane treści i języka. Jest to metoda rekomendowana przez Unię Europejską na rzecz
promowania języków obcych polegająca na
zintegrowanym z językiem obcym nauczaniu
przedmiotu, czyli uczeniu przedmiotu innego
niż język obcy właśnie w języku obcym. Jest to
nowoczesne podejście do nauczania oparte na
założeniu, że wszyscy nauczyciele są nauczycielami języków obcych.
Najszybciej musieli się z tym zmierzyć nauczyciele w branżowych szkołach i stopnia
i technikach. Wprowadzenie zadań z języka
obcego na egzaminie zawodowym wymusiło
ścisłą współpracę między nauczycielami oraz
podkreśliło naturalny związek między przedmiotem, np. zawodowym a nauczanym językiem obcym. Główną trudnością jednak stało
się znalezienie nauczycieli posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie planowania
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i skutecznego wdrażania zasad CLIL, mającego umożliwić uczniom rozwijanie umiejętności językowych podczas nauki innych przedmiotów. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych, mają za
sobą 9 lat nauki języka (przypominam, że
w dawnym systemie edukacyjnym, przed
1999 r., uczeń kończący szkołę podstawową
uczył się języka obcego tylko 4 lata), więc powinni go znać przynajmniej na poziomie podstawowym A2, zatem etap szkoły średniej to
dobry czas na rozwijanie dalszych umiejętności językowych podczas nauki innych przedmiotów.
Nasuwa się więc pytanie, jak umożliwić
uczniom rozwijanie umiejętności językowych
podczas nauki innych przedmiotów?
Bardzo przydatna okazuje się metoda projektu, wykorzystanie materiałów audiowizualnych, czytanie tekstów rozważane bardziej
pod względem słownictwa niż gramatyki.
Warto pokazać uczniom praktyczny wymiar
języka przy założeniu, że języki nie konkurują
z innymi przedmiotami, a wręcz przeciwnie –
uzupełniają je. Aby stosować CLIL, trzeba
włożyć w to sporo wysiłku i znaleźć lub wyprodukować materiały odpowiadające poziomowi wiedzy i umiejętności uczniów.
w szkołach pracujących metodą projektów
często spotykamy wielu zmotywowanych nauczycieli języków i innych przedmiotów gotowych do wdrażania CLIL. Wartość takich
działań jest bezcenna, bo pozwala uczniom
dostrzec przydatność języków obcych
w zdobywaniu nowej wiedzy praktycznej,
podkreślającej to, co najważniejsze: jego bezpośrednią użyteczność.
Warto również zauważyć, że idea CLIL jest
zgodna z polskimi zapisami prawa.
w rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia
2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1611) znajdujemy dwa zapisy, w które metoda
ta doskonale się wpisuje: nauczyciele pomaga-
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ją sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy oraz nauczyciele, w tym nauczyciele
pracujący w jednym oddziale, współpracują ze
sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Ważne jest więc takie zaplanowanie pracy, aby skutecznie realizować zapisy rozporządzenia. Spotykajmy się w zespołach uczących w jednym oddziale i ustalmy, w jakim
zakresie możemy współpracować i wspólnie
rozwiązywać problemy. Wykorzystując
w praktyce znajomość języka obcego, uczniowie mogą przygotowywać fragmenty lekcji
z różnych przedmiotów w oparciu
o obcojęzyczną literaturę, film lub materiały
dostępne w Internecie. Można zorganizować
debaty na interesujące tematy w języku obcym
bezpośrednio związanym z nauczanym przedmiotem, które pozwolą uczniom wzbogacić
swoje słownictwo, zyskać płynność wypowiedzi i szybciej zdobyć nową wiedzę. To wzajemne wspomaganie jest najbardziej widoczne
w szkołach branżowych, gdzie nauka języka
obcego ma wesprzeć naukę przedmiotów zawodowych. z kolei bez wiedzy nauczycieli zawodu nauczyciele języka nie przygotują
uczniów do wejścia na europejski rynek pracy.
Tylko integracja treści z nauką języka obcego
otworzy przed uczniami drzwi do dalszej nauki lub pracy, także poza granicami naszego
kraju. Dzięki takiej współpracy wzrasta również motywacja wewnętrzna uczniów, bo uczą
się nie dla egzaminów, tylko dla siebie
i lepszych perspektyw życiowych.
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trzeb lub zainteresowań
danego użytkownika.
Szkoła jest tym miejscem,
gdzie
kompetencje
w zakresie wielojęzyczności najczęściej są rozwijane
w sposób formalny. Podstawa programowa wyznacza kierunek i możliwy
zakres pracy z uczniem,
który jak każdy człowiek
uczy się inaczej.
Jak zatem pracować
z grupą uczniów, aby
kompetencje w zakresie
wielojęzyczności mogły
stać się
rzeczywistymi
kompetencjami ucznia?

M ARIOLA C HODAKOWSKA -M ALKIEWICZ
KONSULTANT DS . JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I EUROPEJSKICH PROGRAMÓ EDUKACYJNYCH

Autonomia ucznia na lekcji
języka obcego jako element
procesu kształtowania
kompetencji kluczowych

K

ompetencje w zakresie wielojęzyczności są jedną z ośmiu grup kompetencji
kluczowych, które w zaleceniach Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy zostały wskazane jako niezbędne do wyrównywania szans
społecznych i możliwości zawodowych.
Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
opierają się na takich umiejętnościach jak: rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie
i czytanie, a wszystko to osadzone
w określonym kontekście społecznym
i kulturowym, w zależności od aktualnych po-

Jeśli przyjmiemy, że każdy
uczy się inaczej, należy uwzględnić ten fakt
w procesie planowania i realizacji nauczania
języka obcego. Niewątpliwie pomocna jest
wiedza na temat różnych stylów uczenia się,
które są indywidualne dla każdego z nas, włączając nauczyciela. Jakże często styl nauczania
wynika z naszego stylu uczenia się, co jest zjawiskiem naturalnym, ponieważ pozwala nam
działać w naszej sferze komfortu. Jednak świadomość istnienia różnych stylów, które znamy
jako np. uczenie się przez doświadczenie czyli
Cykl Davida A. Kolba, czy podział na słuchowców, wzrokowców, czuciowców
i kinestetyków, powinna skłonić nas do refleksji i weryfikacji warsztatu pracy jako nauczyciela. Bardzo pomocne może okazać się
uwzględnienie w pracy dydaktycznej nie tylko różnych strategii uczenia, ale również czegoś, co nazywamy autonomią ucznia. Oba zjawiska są ze sobą powiązane, jeśli przyjmiemy,
że autonomia oznacza pewną samodzielność
ucznia w procesie uczenia się, w tym również
wybór sposobu/strategii sprzyjającej uczeniu
się języka obcego. Autonomia jest elementem
procesu kształtowania kompetencji kluczo-
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wych (dokument Rady Unii Europejskiej
„Zalecenie” z dnia 22 maja 2018r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie), ujętym m.in.
w „zarządzaniu własnym uczeniem się”.
Autonomiczny uczeń to również autonomiczny nauczyciel. Wymagania zapisane
w podstawie programowej kształcenia ogólnego nakładają na nauczyciela obowiązek tworzenia uczniom warunków do nabywania
umiejętności planowania, organizowania
i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania
za nią odpowiedzialności. Wpływa to na sposób postrzegania szkoły, w tym również roli
nauczyciela w realizacji tych wymagań. w tym
kontekście sprawdza się znane powiedzenie:
Wykorzystajmy więc to, co jest dostępne
w naszym środowisku pracy i stwórzmy warunki, w których uczeń będzie czuł się na tyle
bezpiecznie, że widmo porażki nie powstrzyma go przed podejmowaniem prób, które są
obarczone ryzykiem popełniania błędów. Dopiero błąd postrzegany jako informacja zwrotna, a nie porażka, ma wartościowy wymiar
edukacyjny.
Winston Churchill powiedział kiedyś, że
„Sukces polega na przechodzeniu od porażki
do porażki, bez utraty entuzjazmu”. a zatem
podtrzymujmy entuzjazm naszych uczniów
poprzez działania, na które mamy wpływ jako
„J EŚLI DASZ BIEDAKOWI RYBĘ , NAKARMISZ GO
RAZ , J EŚLI NAUCZYSZ GO JAK ŁOWIĆ RYBY ,
NAKARMISZ GO NA CAŁE ŻYCIE "

ich nauczyciele, a należą do nich te budujące
autonomię ucznia w nauce języka obcego. Są
to m.in:
tworzenie bezpiecznego środowiska nauki,
przedstawienie różnych sposobów uczenia
się języka –wskazanie uczniom, że mają
wybór, z którego mogą skorzystać stosownie do potrzeb,
 umożliwianie wypróbowania różnych spo


S TR . 41

sobów uczenia się – duża liczba niestandardowych ćwiczeń z możliwością wielu
powtórzeń,
 prezentowanie
postawy zachęcającej
i wspierającej ucznia w podejmowaniu
prób – przyzwolenie na chwilowe porażki
to zachęcanie do sprawdzania różnych
rozwiązań, błąd jako element uczenia się,
 pozwalanie uczniom na dokonywanie wyboru sposobu osiągnięcia celu edukacyjnego – my wyznaczamy cel, uczeń sposób
jego osiągnięcia uwzględniający np. preferowany styl uczenia się,
 pomaganie uczniowi w ocenie wysiłku
i efektywności zastosowanej strategii poprzez udzielanie pomocnej informacji
zwrotnej – pomóżmy uczniowi oszacować
sukces podjętej próby.
Wszystkie te działania pomogą nam
w kształtowaniu postaw autonomicznych
ucznia, który stopniowo będzie nabywać
umiejętności planowania, organizowania
i oceniania własnej nauki, a co najważniejsze,
przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności. To, co wypracujemy w szkole, będzie miało również wpływ na pozaedukacyjną
sferę życia naszych uczniów. Gotowość do podejmowania autonomicznych decyzji i branie
odpowiedzialności za nie to przygotowanie do
dorosłego życia z całym jego bagażem wielu
możliwości, ale też wyzwań.
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System edukacyjny
a „nowy uczeń”

Z

J ANINA M ELLER
KONSULTANT DS . BIOLOGII

W IESŁAWA K AMIŃSKA
KONSULTANT DS . EKOLOGII

Na trudne czasy kompetentny
nauczyciel
U MYSŁ NIE JEST NACZYNIEM , KTÓRE NALEŻY
WYPEŁNIĆ , LECZ OGNIEM , KTÓY TRZEBA
ROZNIECIĆ

zainteresowaniem
przeczytałam artykuł na portalu Edunews.pl1, w którym autor,
abstrahując od systemu
edukacyjnego w Polsce,
niezależnego od nas, nauczycieli, rozprawia się
z tym, co jest najczęściej
poddawane krytyce przez
uczniów, rodziców, ale też
przez wielu nauczycieli
(polecam zapoznanie się
z tezami autora na portalu
Edunews). Dlatego na początek chciałabym odbiec
od zasadniczego tematu
kompetencji kluczowych.
Kształcenie kompetencji jest bardzo ważne,
dlatego niezbędne jest posiadanie wiedzy na
ten temat i wprowadzanie jej w życie
w procesie edukacji. Żeby stało się to możliwe,
trzeba zrewidować swoją własną ocenę problemów prawdziwych i pozornych w szkole
nowych czasów. Nie chcę tu odnosić się do
często wątpliwych zapisów w podstawie programowej, wolę sprowokować Czytelników
do odniesienia się do stereotypowych zarzutów pod adresem metod szkolnych, stawianych również przez krytycznych nauczycieli.

P LUTARCH Z C HRONEI
N AUCZYCIEL , TO KTOŚ BARDZO WYJĄTKOWY ,
KTO POTRAFI WYKORZYSTAĆ SWOJĄ
POMYSŁOWOŚĆ , DOBROĆ I DOCIEKLIWY UMYSŁ
DO WYPRACOWANIA RZADKIEJ UMIEJĘTNOŚCI
ZACHĘCANIA INNYCH DO MYŚLENIA ,
MARZENIA , POZNAWANIA , PRÓBOWANIA !

B. C ONKLIN

Zasadniczym pozostaje jednak pytanie, czy
nasz system edukacyjny jest odpowiedni dla
dzisiejszego ucznia?2 z tym pytaniem mierzył
się m. in. prof. J. Pyżalski3. Jaki jest uczeń
w roku 2020 i jaki ma świat wartości? Doświadczone przez ostatnie reformy roczniki
ośmioletniej szkoły podstawowej trafiły do
pierwszej klasy szkoły średniej razem

Tomasz Tokarz, Problemy realne i pozorne w polskiej edukacji, https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/4604-problemy-realnei-pozorne-polskiej-edukacji, Portal EDUNEWS, (09.04. 2019)
2 Prensky, Dzisiejsi uczniowie nie są już ludźmi, dla których stworzony został nasz system edukacyjny, Materiały edukacyjne dr hab. Jacek
Pyżalski, s. 1, Kraków 2012.
3 Jacek Pyżalski, Materiały edukacyjne, Impuls, Kraków 2012
1
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z absolwentami gimnazjum, uczącymi się
równolegle w innym systemie. Mamy zróżnicowanie wiekowe sięgające nawet trzech lat,
co w okresie dojrzewania stanowi niejednokrotnie przepaść emocjonalną i intelektualną.
Mózg ucznia 14-letniego boryka się
z niespokojną fazą dojrzewania, a jego intelekt
rozwija się wolniej niż we wcześniejszych fazach rozwojowych w obszarze myślenia, pamięci, uwagi, spostrzegania i wyobraźni. Nieco starsi koledzy są już w fazie zadawania sobie pytań o sens życia, zajmują ich bardziej realne cele życiowe, np. zdanie matury, dostanie
się na studia, wybór zawodu. Odtąd liczy się
czas, którego jest relatywnie mało, dlatego
uczeń selekcjonuje zajęcia pod kątem przydatności do realizacji celów bardzo konkretnych.
Jeśli coś jest nieprzydatne, to po co to robić?
Ale czy uczeń może sam o wszystkim decydować? Czy jego spektrum postrzegania świata
i własnego rozwoju nie jest zbyt ograniczone
i egocentryczne? Nawet jeśli wie, czego chce,
to nie wie, jak to osiągnąć. Poszukując kompetencji, wybiera ludzi, od których może je uzyskać. Ceni nauczycieli, którzy dadzą mu wiedzę, pomoc i użyteczne wskazówki.4 Ale od
nauczyciela zależy też, czy wyposażając
ucznia w potrzebną mu wiedzę, zadba również o jego rozwój emocjonalny i społeczny.
Zdaniem psycholog Anny Resler „Mamy
owszem młodzież wykształconą poznawczo,
uczęszczającą (indywidualnie) na masę zajęć
dodatkowych, ale strasznie się boję o to, jaka
będzie współpraca między ludźmi, jaka będzie wrażliwość na drugiego człowieka, jaka
będzie umiejętność radzenia sobie ze stresem
czy frustracją”. Kluczowe w pracy nauczyciela
jest zatem szukanie takiego sposobu uczenia,
który dotrze do młodych ludzi. „Przedmioty
szkolne są ważne. Kiedyś myślenie biologiczne przełoży się na zarządzanie miastem,
a myślenie geograficzne przyda się w firmie.
Dziś uczniowie nie są w stanie zobaczyć, że
nauczyciele kształtują w nich umiejętności
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umysłowe, które kiedyś okażą się bardzo cenne, ale nie w sposób bezpośredni”, twierdzi
Michał Kociankowski uczestnik konferencji
„Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej”5 Chodzi
też o zakres i wybiórczość wiedzy podawanej
uczniom. Mnie przekonuje stwierdzenie:
„Żeby myśleć, trzeba mieć o czym” (Prof. Alicja Siemak-Tylikowska) a treści pozornie nieprzydatne dziś, mogą kiedyś okazać się pomocne. Przekonywująca jest analogia
z dziedziny biologii. Układ pokarmowy człowieka nie trawi celulozy, a jednak dietetycy
namawiają do zjadania codziennie pokarmów
roślinnych, które zawierają błonnik (w tym
cukier złożony celulozę). Okazuje się bowiem,
że sama ich wędrówka przez jelita ma pozytywny (wręcz niezastąpiony) wpływ na nasze
zdrowie. Czy w związku z tym wyrzucamy
celulozę z diety, bo nie da się jej strawić? Sylwia Sasal, podsumowując swoje refleksje po
konferencji „Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej”, tak jak my wszyscy nie mając wówczas
pojęcia, co wydarzy się na początku roku
2020, tak z perspektywy ucznia, jak i
z perspektywy „nowego” nauczyciela, który
musi się zmierzyć z nauczaniem zdalnym,
stwierdza: „Tylko kompleksowe spojrzenie
pozwoli uczniom zrozumieć więcej
z otaczającego ich świata, a nauczycielom łatwiej i skuteczniej przygotować swoich
uczniów do życia w świecie, który jeszcze nie
istnieje, a w którym przyjdzie im żyć”.

Nauczyciel nastawiony na rozwój
Tu pora przywołać kompetencje kluczowe.
Znowu wraca pytanie, kto jest w szkole najważniejszy. w momencie pojawienia się
w Polsce Programu KREATOR (1995) uświadomiliśmy sobie, że to uczeń ogniskuje wokół
siebie zachowania i działania szkoły. „Ale, żeby uczynić ucznia najważniejszym, musi być
nauczyciel” (Anna Resler, psycholog). Stara

Sylwia Sasal, Uczeń w szkole średniej – rzeczywistość a oczekiwania, Portal EDUNEWS, https://www.edunews.pl/badania-idebaty/dyskusje/4450-uczen-w-szkole-sredniej-rzeczywistosc-a-oczekiwania
5 „Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej”, Konferencja dostępna na kanale YouTube: https://bit.ly/2Qa5p9L
4
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maksyma „Szkoła nauczycielem stoi” znajduje
swoje potwierdzenie w czasach niewiarygodnej wręcz ewolucji społecznej, gospodarczej,
kulturalnej i technologicznej, a z drugiej strony – galopującej degradacji przyrody. w czasie
izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa ponownie wraca pytanie, czy nasz system
edukacyjny stworzony został dla dzisiejszych
uczniów? Wszystko zmienia się na naszych
oczach i my, nauczyciele jesteśmy głęboko
w tę zmianę zaangażowani. Znowu
„tradycyjny” nauczyciel musi zrewidować
swoje kompetencje kluczowe, aby odnaleźć się
w zupełnie nowej rzeczywistości. Nagle kompetencje cyfrowe wybiły się na pierwszy plan.
Nie ma odwrotu od Internetu, bo nasz uczeń
już tam jest! Osobowość nauczyciela-mentora
w bezpośrednim kontakcie musi zostać uzupełniona o kompetencje cyfrowe, aby stał się
również osobą do kontaktu online, konwersatorem potrafiącym wykorzystać zainteresowanie ucznia Internetem. Wyzwania stojące
przed edukacją w czasie ograniczenia swobód
obywatelskich niejednokrotnie nas przerastają,
ale jednocześnie paradoksalnie spowodują
wzbogacenie systemu szkolnego w nowe metody i techniki nauczania – nauczania zdalnego za pomocą sieci. Uczymy się posługiwania
komunikatorami, wykorzystywania platform
internetowych, moderowania, edukacji rówieśniczej, kreatywności w sieci, blogów, komunikacji z uczniami, wzajemnej pomocy online,
e-wolontariatu, wdrażamy w życie TIK. „Od
naszej reakcji zależy nie tylko nasz rozwój.
Praca z przekonaniem jest kluczowa
w prawidłowym rozwoju uczniów (…). Bez
proaktywnego podejścia do własnego rozwoju
nie uda się uczniom zbudować pozytywnego
przekonania na swój temat. Potrzebują nauczyciela, który potraktuje błąd jako okazję do
zmiany perspektywy w podejściu do rozwoju”.6 w sytuacji wymuszonej zmiany systemu
nauczania zadajmy sobie pytanie o swój spo-
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sób myślenia i jego przełożenie na jakość
i skuteczność naszej pracy. Czy jest to model
stały, charakteryzujący się tendencją do unikania wyzwań, łatwego poddawania się, postrzegania wysiłku jako bezsensownego, ignorowania pożytecznych aspektów negatywnej
informacji zwrotnej i odbierania sukcesów innych, czy też nasz sposób myślenia jest nastawiony na rozwój? Rozwijający sposób myślenia charakteryzuje się tendencją do podejmowania wyzwań, wytrwałości w obliczu trudnego, postrzegania wysiłku jako drogi do mistrzostwa, korzystania z nauki płynącej
z krytyki, czerpania wiedzy i inspiracji
z sukcesów innych. w obliczu trudności tylko
model rozwijającego sposobu myślenia prowadzi nas do kształtowania takiego samego
modelu u ucznia.
Podjęliśmy wyzwania, wytrwale pokonujemy trudności, czerpiemy inspiracje z wiedzy,
umiejętności i sukcesów innych, potrafimy
przyznać się do błędu i naszych niedostatków
(np. praca online) – to dowód na nasz rozwój
i wiarygodność.
„Uczyć tego, czego się nie zapomina”
Tak brzmi tytuł szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzamy na życzenie
szkoły. z naszych doświadczeń wynika, że
wiedza na ten temat jest niepełna
i niewystarczająca. Najczęściej rady pedagogiczne pamiętają zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2012 roku, a nowe zalecenia
i rekomendacje funkcjonują od maja 2018 roku.7 Nagminnie mylone są kompetencje kluczowe, które kształtują się przez całe życie,
z umiejętnościami ćwiczonymi w szkole. Dlatego szkolimy, jak zalecenia UE korelować
z podstawą programową i poprzez jakie działania nasza szkoła kształtuje kompetencje kluczowe uczniów.

Witold Kołodziejczyk, Siła przekonań, Blog dedykowany liderom Edukacji przyszłości http://
edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/2018/02/sia-przekonan.html
7 Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
6
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Zdobycie kompetencji twardych (dyplom,
prawo jazdy, certyfikaty, świadectwa, udokumentowane osiągnięcia) to jednak za mało, by
odnaleźć się w zmieniających się realiach życia. Coraz bardziej rynek pracy i życie społeczne oczekuje od nas kompetencji miękkich,
skoncentrowanych na zachowaniu człowieka,
czyli cech psychofizycznych i umiejętności
społecznych. Dotyczą one przede wszystkim
zarządzania własną osobą, motywacji oraz
umiejętności interpersonalnych, takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność
pracy w zespole, zarządzanie czasem, odporność na stres, rozwiązywanie konfliktów, motywacja do pracy, zapał, postawy. Elementami
wszystkich ośmiu kompetencji kluczowych są:
krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe.

zasady i metody, technologię oraz procesy technologiczne,
 rozumienie wpływu nauki, technologii,
inżynierii i ogólnie działalności człowieka na świat przyrody.

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii



O wymiarze i zakresie tej nowej kompetencji (z zakresu nauk przyrodniczych) powinni
wiedzieć wszyscy przyrodnicy, w tym nauczyciele biologii. Dotyczą one zdolności i chęci
wyjaśniania
świata
przyrody
z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy
i stosowania metod, w tym obserwacji
i eksperymentów w celu formułowania pytań
i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności za te
zmiany jako obywatela.
Niezbędna wiedza w zakresie nauk przyrodniczych obejmuje:
główne zasady rządzące światem przyrody,
 podstawowe pojęcia naukowe, teorie,


Umiejętności obejmują:








rozumienie nauki jako procesu badawczego prowadzonego za pomocą konkretnych metod, w tym obserwacji
i kontrolowanych eksperymentów,
zdolność do wykorzystania logicznego
i racjonalnego myślenia do weryfikacji
hipotez,
zdolność do rezygnacji z własnych przekonań, jeżeli są one sprzeczne z nowymi
odkryciami naukowymi,
zdolność do posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu,
podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosków na podstawie dowodów,
zdolność do rozpoznawania zasadniczych cech postępowania naukowego.

Postawy w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii obejmują:
postawy krytycznego rozumienia
i ciekawości,
 poszanowania kwestii etycznych,
 wspierania zarówno bezpieczeństwa, jak
i zrównoważenia środowiskowego
w szczególności do postępu naukowotechnicznego w indywidualnym kontekście danej osoby, jej rodziny
i społeczności oraz zagadnień globalnych.


Przytoczony zakres kompetencji kluczowych z zakresu nauk przyrodniczych rozkłada się na cały proces kształcenia, stosownie do
etapu edukacyjnego, wymaganej w podstawie
programowej wiedzy i umiejętności. Idealną
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metodą i formą, a nawet strategią szkolną, jest
zespołowy projekt edukacyjny, który wyczerpuje wszystkie w. w. kwestie. Jeżeli celem
szkoły jest przygotować człowieka do dorosłego życia, to drogą do tego jest kształcenie
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umiejętności kluczowych, czyli wyposażenie
ucznia w „klucze”, które otworzą
w przyszłości wiele drzwi.
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trudniejszych pisemnie
oraz wykorzystanie tych
umiejętności w sytuacjach
praktycznych.
2. W e r y f i k o w a n i e
i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena
sensowności rozwiązania.

Wykorzystanie
i tworzenie informacji.

Odczytywanie
i interpretowanie danych
przedstawionych w różnej
formie oraz ich przetwarzanie.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
czyta ze zrozumieniem
tekst zawierający informacje liczbowe,
 do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne
metody,
 dostrzega zależności między podanymi informacjami.


E LŻBIETA K URKIEWICZ
KONSULTANT DS . MATEMATYKI I PRACY Z UCZNIEM ZE
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE
MATEMATYKI

Kształcenie umiejętnosci
kluczowych na lekcji
matematyki. Scenariusz zajęc
lekcji matematyki dla klasy IV/V.

Cele lekcji

Temat: Drapacze chmur

Uczeń:

Umiejętności kluczowe:
Na lekcji kształcone są wszystkie umiejętności
kluczowe.
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Sprawność rachunkowa.
1. Wykonywanie nieskomplikowanych
obliczeń w pamięci lub w działaniach

odczytuje poprawnie hasło zapisane
alfabetem Morse’a,
 opierając się na swojej wiedzy, decyduje, czy dane stwierdzenie jest
prawdziwe czy fałszywe (przed
przeczytaniem tekstu),
 po przeczytaniu tekstu określa
prawdziwość stwierdzeń,
 wyszukuje w tekście potrzebne informacje,
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odpowiada na pytania do tekstu niewymagające wykonywania obliczeń,
 wykonuje odejmowanie pisemne,
 prawidłowo formułuje i zapisuje odpowiedzi.
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uczniowie otrzymują kartę z pytaniami
i zadaniami. Zwracamy uwagę na poprawne
formułowanie i zapisywanie odpowiedzi. Obliczenia wykonują dzieci pisemnie. Zachęcamy dzieci do układania pytań do tekstu
i zapisujemy je.

Metody, techniki nauczania i formy pracy
III. Podsumowanie lekcji


metoda prawda – fałsz, praca indywidualna, praca w parach, ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość
wzrokową

Środki dydaktyczne
 karty pracy

P RZEBIEG LEKCJI
I. Część wstępna
Uczniowie otrzymują ćwiczenie usprawniające spostrzegawczość wzrokową. Zadaniem
dzieci jest odczytanie hasła zapisanego alfabetem Morse´a. Hasło to słowo: wysokościowiec.
Po odczytaniu hasła pytamy dzieci, co znaczy
to słowo. Wysokościowiec to inaczej drapacz
chmur.

Jak sądzicie, jaką wysokość ma budynek naszej szkoły/domu,
w którym mieszkacie? Swobodne wypowiedzi uczniów, zapisujemy ich propozycje na tablicy.
 Czy możemy to obliczyć? w jaki sposób?


Słuchamy propozycji uczniów rozwiązania
tego problemu. Najbardziej trafne wykorzystujemy. Możemy zmierzyć np. wysokość klasy/ pokoju i pomnożyć przez liczbę kondygnacji. Następnie ewentualnie dodać grubość
stropów. Być może uczniowie będą mieli jeszcze lepsze pomysły. Obliczoną wysokość porównujemy z liczbami podanymi przez
uczniów w poprzednim pytaniu.

II. Część zasadnicza

Drapacze chmur

Metodę prawda – fałsz wykorzystujemy do
doskonalenia u uczniów czytania ze zrozumieniem. w ten sposób można zaciekawić tekstem i pomóc lepiej go zrozumieć.

Terminem tym określano już w latach osiemdziesiątych XIX wieku budynek o nadzwyczajnej
wysokości. Drapacz chmur to gmach mający minimum 16 pięter i 60 m wysokości. Może nim być
biurowiec, wysoki hotel i apartamentowiec. Nie jest
nim zaś wysoka wieża kościelna.

Dzieci otrzymują tabelkę prawda – fałsz.
Przed przeczytaniem tekstu zadaniem dzieci
jest wpisać w pierwszą kolumnę tabeli, czy
dane stwierdzenie według nich jest prawdziwe czy fałszywe, przy czym dzieci odpowiadają na pytania na podstawie dotychczasowej
wiedzy i intuicji. Ćwiczenie to mogą wykonywać indywidualnie lub w parach. Następnie
uczniowie otrzymują tekst, który jest czytany
wspólnie lub indywidualnie. w trakcie czytania tekstu dzieci uzupełniają ostatnią kolumnę
tabeli. Po przeczytaniu i omówieniu tekstu

Pierwsze drapacze chmur budowane były
w Stanach Zjednoczonych. Choć w gronie najwyższych budynków tylko cztery mają ponad 80 lat, ale
wszystkie te budynki stoją w Nowym Jorku. Jest to
Empire State Building – 381 metrów wysokości, 40
Wall Street – 282,5 m, Chrysler Building – 282 m
oraz American International Building – 259 m.
Dziś jednak Stany Zjednoczone nie są już największym na świecie centrum wysokościowców.
z wynikiem 21 drapaczy chmur na 100 najwyż-
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szych budynków świata zajmują dopiero trzecie
miejsce . Numerem jeden na świecie są dziś Chiny,
na które przypadają aż 33 spośród stu najwyższych
drapaczy chmur. Na drugim miejscu znajdują się

Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają 25 drapaczy chmur wśród 100 najwyższych budynków
świata.

Najwyższe budynki świata
Lata budowy

Nazwa

Miasto

Kraj

Wysokość

2004 - 2010

Burj Khalifa

Dubaj

Zjednoczone Emiraty Arabskie

828m

2004 – 2009

Taipei 101

Taipej

Tajwan

509 m

1998 - 2004

Petronas Towers

Lumpur

Malezja

452 m

1973 - 1998

Sears Tower

Chicago

USA

442 m

Najwyższe budynki w Polsce
Rok ukończenia budowy

Nazwa

Miasto

Wysokość

1955

Pałac Kultury i Nauki

Warszawa

237 m

2016

Warsaw Spire

Warszawa

220 m

2012

Sky Tower

Wrocław

212 m

1999

Warsaw Trade Tower

Warszawa

208 m

2013

Złota 44

Warszawa

192 m
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Prawda czy fałsz
Przed przeczytaniem tekstu

Po przeczytaniu tekstu

Stwierdzenie
Budynek o wysokości 50 m jest drapaczem chmur.
Wieża kościelna o wysokości 70 m jest drapaczem chmur.
Pierwsze drapacze chmur budowane były w Stanach Zjednoczonych.
Wśród 100 najwyższych budynków świata są także budynki wybudowane
ponad 80 lat temu.
Najwięcej wysokościowców jest w USA
W Polsce nie ma drapaczy chmur.
Najwyższy budynek świata jest w Nowym Jorku.

Pytania i zadania
1. Ile minimum pięter ma drapacz chmur?
2. W którym kraju budowane były pierwsze drapacze chmur?
3. W którym kraju jest najwięcej drapaczy
chmur, wpisanych na listę 100 najwyższych budynków świata?
4. W jakim mieście i w jakim kraju jest najwyższy budynek świata?

5. Ile lat trwała budowa najwyższego budynku świata?
6. O ile metrów wyższy jest Burj Khalifa od
Taipei 101?
7. O ile metrów wyższy jest najwyższy budynek świata od najwyższego budynku
w Polsce?
8. Ile lat temu wybudowano najwyższy budynek w Polsce?

Odczytaj hasło zapisane alfabetem Morse´a
A.–

B – ...

C–.–.

D–..

E.

F..–.

G–..

H....

I..

J.–––

K–.–

L.–..

M––

N–.

O–––

P.––.

R.–.

S...

T–

U..–

W.––

V...–

X–..–

Y–.–

Z––..

1.––––

2..–––

3...––

4....–

5.....

6–....

7––...

8–––..

9––––.

0–––––

.- -

-.-

...

---

-.-

---

...

-.-.

..

---

.--

..

.

-.-.
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Kształcenie poszczególnych umiejętności na lekcji
Umiejętności zapisane w podstawie programowej
 Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz
w językach obcych nowożytnych.

Sposób realizacji
 swobodne wypowiedzi dzieci,
 czytanie tekstu informacyjnego z zastosowaniem
techniki prawda-fałsz,
 poznanie nowych słów,
 odczytywanie nazw budynków w języku angiel-

 Sprawne wykorzystanie narzędzi matematyki
w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia
matematycznego.

 wykonywanie obliczeń,

 Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza
oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł.

 poszukiwanie informacji w sieci (tłumaczenie na
język polski nazw budynków, kto ze sławnych ludzi
mieszka w apartamentowcach, itp.)

 Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych
dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod
i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym

 W jaki sposób zmierzyć wysokość naszej szkoły lub
innego budynku?

 Rozwiązywanie problemów, również
z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

 zastosowanie techniki prawda-fałsz (uzgodnienie
wspólnej decyzji),

 dobieranie modelu rozwiązania zadania/problemu,
 szacowanie,

 wybór najlepszego, realnego sposobu wyznaczenia
 Praca w zespole i społeczna aktywność

 praca w parach,
 swobodna dyskusja,
 szanowanie zdania innych,
 wspólne podejmowanie decyzji,

 Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 np. wystawa zdjęć najwyższych budynków w Polsce
z krótkim opisem każdego z nich (rok budowy, wysokość, liczba pięter, przeznaczenie budynku: biuro-
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w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie
uczenia się przez całe życie
formułuje definicję tego
pojęcia, które rozumiane
jest jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
adekwatnych do sytuacji1:
na wiedzę składają się
fakty i liczby, pojęcia, idee
i teorie, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę
lub zagadnienie;


umiejętności definiuje
się
jako
zdolność
i możliwość realizacji procesów i korzystania
z istniejącej wiedzy do
osiągania wyników;


DR INŻ .

K RZYSZTOF B ŁASZCZAK

KONSULTANT DS . CHEMII I OCENIANIA

Kompetencje kluczowe
w nauczaniu chemii w szkole
podstawowej
i ponadpodstawowej —
przykłady scenariuszy.

W

ostatnich latach kompetencje kluczowe to dość często spotykane określenie pojawiające się w kontekście edukacji postrzeganej jako uczenie się przez całe życie.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r.
1 Zalecenia



postawy opisują gotowość i skłonność do
działania lub reagowania na idee, osoby
lub sytuacje.

Kompetencje kluczowe wspierają rozwój
osobisty i samorealizację, włączają w życie
społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość
znalezienia zatrudnienia. Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne. Kompetencje mogą być stosowane w wielu
różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają i są ze sobą
powiązane: aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Takie
umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności
analityczne,
kreatywność
i umiejętności międzykulturowe są elementem
wszystkich kompetencji kluczowych2.

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie (2006/962/WE) (Dz.UUE z dnia 30 grudnia 2006 r.).
2 Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01) (Dz. UUE z dnia 4 czerwca 2018 r.).
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Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:


kompetencje w zakresie
i tworzenia informacji,

rozumienia



kompetencje w zakresie wielojęzyczności,



kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii,



kompetencje cyfrowe,



kompetencje osobiste, społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się,



kompetencje obywatelskie,



kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,



kompetencje w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej.

Powszechnie stosuje się podział na kompetencje twarde i miękkie3. Kompetencje twarde
(umiejętności twarde) to konkretna wiedza,
której poziom da się zmierzyć lub sprawdzić
poprzez odpowiednie testy. Można je rozwijać
poprzez naukę, szkolenia, kursy, a także pracę
zawodową. Do kompetencji twardych można
zaliczyć np. znajomość języków obcych na
określonym poziomie, umiejętność obsługi
programów komputerowych, zdolność szybkiego
czytania,
projektowanie
i przeprowadzenie eksperymentu chemicznego. Kompetencje twarde to: wiedza merytoryczna z danej dziedziny, umiejętności specjalistyczne, które są niezbędne do wykonywania
konkretnego zawodu, pomagają dobrze wykonywać swoją pracę.
Kompetencje miękkie są bardzo mocno
związane z naszą psychiką oraz z postawami,
które pozwalają zachować się skutecznie

w określonej sytuacji. Możemy je podzielić na
dwie grupy: umiejętności osobiste
i umiejętności interpersonalne. Umiejętności
osobiste – zwane obecnie „kompetencjami
osobistymi” – to umiejętności niezbędne do
skutecznego zarządzania sobą. Poznanie swoich talentów, potencjału i obszarów rozwoju
jest więc kluczowym warunkiem samorealizacji i osiąganiu założonych celów. Należą do
nich m.in.: zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, inteligencja
emocjonalna, asertywność, kreatywność, podejmowanie decyzji, elastyczność, proaktywność. Umiejętności interpersonalne, wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi, nazywane są również zdolnościami komunikacyjnymi. Można wśród nich wymienić m.in.: komunikatywność, umiejętność uważnego słuchania, zdolności perswazyjne, motywowanie
innych do pracy, rozwiązywanie konfliktów,
delegowanie zadań, umiejętność współpracy
w zespole. Tak więc kompetencje miękkie są
uniwersalne, przydatne w każdym zawodzie,
pomagające budować współpracę z innymi.
W edukacji polskiej odnajdziemy kompetencje kluczowe w podstawie programowej
kształcenia ogólnego. Należy je rozpatrywać
w kontekście zadań szkoły, do których należy
rozwijanie tych umiejętności u uczniów. Zatem podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek stwarzania uczniom warunków do zdobywania następujących umiejętności:
A. rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole podstawowej
(II etap edukacyjny)4:
1. sprawne komunikowanie się w języku
polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także

E. Szedzianis, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji chemicznej, Zestaw 7, zeszyt 2, ORE, Warszawa 2017;
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).
3
4
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kształcenie myślenia matematycznego;
3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
z różnych źródeł;
4. kreatywne rozwiązywanie problemów
z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5. rozwiązywanie problemów, również
z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6. praca w zespole i społeczna aktywność;
7. aktywny udział w życiu kulturalnym
szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju;
B.

rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum
oraz w szkole branżowej i stopnia (III
etap edukacyjny)5 6 :
1. myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu
nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie,
rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły
ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest
rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowoskutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia
ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi pod-
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stawę wszechstronnego rozwoju ucznia;
2. czytanie – umiejętność łącząca zarówno
rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;
3. umiejętność komunikowania się
w języku ojczystym i w językach obcych,
zarówno w mowie, jak i w piśmie, to
podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
4. kreatywne rozwiązywanie problemów
z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5. umiejętność sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość
o poszanowanie praw autorskich
i
bezpieczne
poruszanie
się
w cyberprzestrzeni;
6. umiejętność samodzielnego docierania
do informacji, dokonywania ich selekcji,
syntezy oraz wartościowania, rzetelnego
korzystania ze źródeł;

7. nabywanie nawyków systematycznego
uczenia się, porządkowania zdobytej
wiedzy i jej pogłębiania;
8. umiejętność współpracy w grupie
i podejmowania działań indywidualnych.

Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z dnia 2 marca 2018, poz. 467).
6 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz. U. 31 sierpnia 2018 r., poz. 1679).
5
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Współczesna szkoła ma przede wszystkim
kształtować u ucznia kompetencje, które
umożliwią mu swobodnie funkcjonowanie
w społeczeństwie i poruszanie się w dorosłym
życiu na rynku pracy. Aby to zadanie mogło
się zakończyć sukcesem, konieczna jest zmiana modelu pracy nauczyciela, który będzie
wykorzystywał naturalną aktywność
i ciekawość ucznia, stosując odpowiednie do
założonego celu metody nauczania. Współczesny skuteczny nauczyciel powinien być dla
ucznia doradcą edukacyjnym, aktywnym
przewodnikiem, ekspertem od nauczania
i inspiratorem czynności uczniów, organizatorem sytuacji sprzyjających uczeniu się oraz
partnerem gotowym modyfikować przygotowaną wcześniej lekcję w zależności od sytuacji
w klasie. Tak więc nauczyciel to mistrz, który
wykorzystuje naukowe koncepcje i procesy
jako preteksty do pisania esejów przedstawiających argumenty za pewną tezą, wprowadza
dyskusje i negocjacje między uczniami jako
stałe elementy procesu uczenia się oraz stosuje
strategie nauczania i oceniania zgodne
z celami lekcji. Jest to bardzo odpowiedzialna
i trudna rola, która wymaga zmiany metod
pracy nauczyciela z podających związanych
z eksponowaniem siebie, na aktywizujące,
czyli skierowane na aktywność ucznia.
Współczesny uczeń stawia wysokie wymagania nauczycielom, jeśli chodzi o skuteczność
nauczania. Przede wszystkim nie potrafi zaakceptować monotonnego i usypiającego wykładu od czasu do czasu wzbogacanego jakąś ilustracją. Dziś uczniowie są osobami dynamicznymi – potrzebują szybkiego toku lekcji
i różnorodnych metod, które wzbudzą ich zainteresowanie danym zagadnieniem. Współczesna szkoła ma przede wszystkim kształtować u ucznia umiejętności ponadprzedmiotowe, które w przyszłości pozwolą mu na swobodne poruszanie się na rynku pracy, np.: planowanie, organizowanie, samoocena, twórcze
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rozwiązywanie problemów, skuteczne komunikowanie się, współpracę w grupie, korzystanie z różnych źródeł informacji, rozwiązywanie konfliktów z wykorzystywaniem technik
mediacyjnych, przedsiębiorczość, przejawianie inicjatywy, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i wiele innych. Oprócz
umiejętności ponadprzedmiotowych nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mają za
zadanie kształcić umiejętności przedmiotowe
i uczą uczniów strategii badawczych, dzięki
którym będą stale rozwijać i modyfikować
swoją wiedzę, czyli m.in. umiejętności obserwacji i opisu zjawisk zachodzących
w otaczającym świecie, formułowania hipotez,
analizowania i interpretowania wyników obserwacji doświadczeń wraz z oceną ich wiarygodności, umiejętności postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrowie
i ochronę środowiska. Wzbogacenie wiedzy
przyrodniczej powinno być oparte na samodzielnym jej zdobywaniu poprzez rozwiązywanie problemów. Chodzi o to, aby zajęcia
były dla uczniów przygodą intelektualną, ciągłym poszukiwaniem, aby dawały wiedzę, ale
równocześnie, aby przynosiły nowe przeżycia,
wzbogacały doświadczenia i rozwijały zainteresowania. Wymienione powyżej umiejętności
przedmiotowe są przede wszystkim kształtowane poprzez zastosowanie metody naukowej7.
Efektywne nauczanie, co ma związek
z jakością procesu nauczania, gwarantuje dobra lekcja (dobrze zorganizowana, dobrze
przeprowadzona). Co ma wpływ na zaistnienie takiej lekcji? Wiele czynników, ale do najważniejszych można zaliczyć8:


porusza ważne pojęcia i umiejętności (są
tak przemyślane, aby dotyczyły kluczowych dla przedmiotu aspektów),



jest spójna (spójność celów, kryteriów

K. Błaszczak, Jak pracować metodą naukową na przedmiotach przyrodniczych?, ORE Warszawa 2019.
K. Błaszczak, Efektywne nauczanie – formy, metody pracy i narzędzia sprzyjające rozwijaniu kompetencji kluczowych, wykorzystanie TIK –
metoda projektu, model SAMR itp. (np. WEBQUEST, webinaria, escape room, modelowanie, aplikacje użytkowe, wirtualna tablica, grywalizacja), ORE, Warszawa 2019.
7
8
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i poleceń),


definiuje cele nauczania (ma jasno określony cel),



zapewnia logiczną kolejność przekazywania wiedzy (stanowi logiczny ciąg),



zapewnia pole manewru (umożliwia
wprowadzenie potrzebnych modyfikacji).

Każdy nauczyciel już na etapie planowania
lekcji powinien mieć na uwadze wskaźniki
(mierniki), po których osoba obserwująca lekcję może stwierdzić, że dana kompetencja była
kształtowana przez nauczyciela poprzez jakieś
działania. Przykłady:


kompetencje cyfrowe - wskaźnikiem może być wykonana przez uczniów prezentacja multimedialna z nowymi treściami
na lekcji; praca z zastosowaniem aplikacji
Kahoot!, Quizizz, Mentimeter; wykonywanie krzyżówki czy mapy myśli
z zastosowaniem generatora;



kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii – wskaźnikiem
może być eksperyment uczniowski
z kartą pracy wg zasad IBSE; zadania obliczeniowe; obserwacja właściwości wybranych substancji i ich omówienie;



kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji – wskaźnikiem
może
być
ich
wyszukiwanie
i selekcjonowanie z różnych źródeł, m.
in. z podręcznika, różnych czasopism naukowych czy e-materiałów z użyciem
internetu, a następnie ich interpretacja,
np. na forum klasy, włączanie się
w dyskusję, wykonanie notatki do danych treści (np. okienko informacyjne);



kompetencje w zakresie wielojęzyczności
– wskaźnikiem może być włączanie
słownictwa obcego w nauczanie przedmiotu; z łatwością tę kompetencję wpro-

wadzać można w klasach z nauczaniem
języka obcego na poszczególnych przedmiotach ogólnokształcących, np. chemia
w języku angielskim;


kompetencje osobiste, społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się –
wskaźnikiem może być zastosowanie
metod aktywizujących w nauczaniu, gdy
uczniowie uczą się od siebie nawzajem,
podejmują wspólnie decyzje, negocjują;
efektem współpracy uczniów może być
plakat czy też interpretacja efektów
z zastosowaniem techniki gadająca ściana;



kompetencje obywatelskie, które nie są
powszechne do zastosowania na chemii,
co wynika ze specyfiki nauczanego
przedmiotu – wskaźnikiem może być
dyskusja czy wypracowanie plakatu,
prezentacji multimedialnej w kontekście
problemów globalnych, np. zmian klimatycznych na Ziemi i interpretacja pewnych przepisów prawa;



kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – opierają się na kreatywności obejmującej wyobraźnię, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów oraz na
krytycznej i konstruktywnej refleksji
w ramach ewoluujących procesów twórczych i na innowacji. Wskaźnikiem
kształtowania tej kompetencji może być
projektowanie eksperymentów przez
uczniów polegających na badaniu właściwości jakiejś substancji czy wykrywaniu
danej substancji; podawanie swoich konkretnych, logicznych propozycji
i rozwiązań;



kompetencje w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej – kompetencje te,
podobnie jak i kompetencje obywatelskie, nie są powszechne do zastosowania
na lekcjach chemii z uwagi na specyfikę
przedmiotu; wskaźnikiem ich kształtowania może być np. zastosowanie dramy
w odniesieniu do wpływu pestycydów
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na środowisko czy zagrożeń wynikających z wykorzystywania elektrowni atomowych lub też metody wykorzystujące
działania artystyczne dotyczące regionalizmu, tradycji lokalnych, np. właściwości ropy naftowej i jej wydobycie
w okolicach Krosna oraz Ignacy Łukasiewicz – mogą być albumy, wystawka
z ekspozycjami i etc.

nego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły i stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia
24 lutego 2017 r., poz. 356).

Poniżej w załącznikach podaję propozycje
scenariuszy lekcji z chemii, z uwzględnieniem
kompetencji kluczowych, z możliwością zastosowania w swoim warsztacie pracy przez nauczycieli.

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz
branżowej szkoły II stopnia (Dz. U.
z dnia 2 marca 2018, poz. 467).
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całe życie (Tekst mający znaczenie dla
EOG) (2018/C 189/01) (Dz. UUE z dnia 4
czerwca 2018 r.).
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Z AŁĄCZNIK NR 1
Scenariusz lekcji chemii dla uczniów liceum/
technikum – poziom rozszerzony.
Temat: Co to jest hybrydyzacja?
Adresat/klasa/czas trwania lekcji: Uczeń
szkoły ponadpodstawowej/kl. I/45 min.

Etap edukacyjny/poziom kształcenia: III etap
edukacji/poziom rozszerzony.
Podstawa programowa:
III. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Uczeń:
3) wyjaśnia tworzenie orbitali zhybrydyzowanych zgodnie z modelem hybrydyzacji, opisuje ich wzajemne ułożenie
w przestrzeni.

Cele ogólne lekcji: Zapoznanie uczniów
z pojęciem hybrydyzacji i jej typami. Kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi i wypowiadanie się zgodnie z przyjętym
tokiem
rozumowania.
Współdziałanie
w zespole i skuteczne komunikowanie się
podczas rozwiązywania problemu.
Cele sformułowane w języku ucznia: dowiesz się, jakie jest znaczenie liczb kwantowych oraz konfiguracji elektronowej; dowiesz
się, na czym polega istota hybrydyzacji; dowiesz się, jak rysować kształty orbitali przed
hybrydyzacją i po hybrydyzacji; poznasz modele orbitali.
Kompetencje
kluczowe:
kompetencje
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
kompetencje matematyczne oraz kompetencje
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Środki dydaktyczne: komputery ze słuchaw-
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kami z dostępem do internetu/smartfony, tablety, rzutnik multimedialny, tablica multimedialna/tablica i kreda, pisak, zasoby multimedialne w e-podręczniku, aplikacja Mentimeter,
aplikacja Kahoot!/Quizizz, metodnik lub kartki zielone, żółte i czerwone, arkusze papieru,
mazaki.
Strategie nauczania: asocjacyjna.
Metody i techniki nauczania: burza mózgów,
dyskusja dydaktyczna, metoda JIGSAW, analiza materiału źródłowego, ćwiczenia uczniowskie, film z e-podręcznika, technika świateł
drogowych do samooceny ucznia, technika
zdań podsumowujących.
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupie,
praca indywidualna.
Przebieg lekcji: Faza wstępna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom metodniki
do zastosowania techniki świateł drogowych.
2. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel zadaje uczniom pytania, np.: Gdzie w życiu
codziennym
można
spotkać
się
z terminem hybryda? Czy wiesz, dlaczego cząsteczka CO2 ma budowę liniową,
a H2O kątową? Co dzieje się z atomami
podczas wiązania? Co dzieje się
z orbitalami atomowymi?
3. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej
uczniów. Burza mózgów wokół pojęcia
hybrydyzacji. Nauczyciel może zastosować
aplikację
Mentimeter
z zastosowaniem smartfonów/tabletów.
4. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje
temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala
cele,
które
uczniowie
zapisują
w portfolio.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza metodę JIGSAW.
Dzieli klasę na 4 grupy liczące taką samą
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liczbę uczniów. Są to tzw. grupy eksperckie. Każdy uczestnik powinien zostać
ekspertem, który w istotny sposób przyczyni się do sukcesu całej grupy. Każdy
uczeń występuje w roli uczącego się
i nauczającego.
2. Każdej grupie nauczyciel rozdaje arkusz
papieru i mazaki, przydziela inne zagadnienie do opracowania w nawiązaniu do
e-podręcznika: i grupa – konfiguracja
elektronowa; II grupa – graficzna reprezentacja orbitali; III grupa – hybrydyzacja; IV grupa – typy hybrydyzacji.
3. Każda grupa zapoznaje się z materiałem
w ramach swojego zagadnienia, korzystając
z e-podręcznika,
podręcznika
książkowego, opracowuje go, wszyscy
uczniowie w grupie dyskutują, tłumaczą
sobie nawzajem niezrozumiałe kwestie,
uczą się nawzajem.
4. Na umówiony znak uczniowie tworzą
nowe grupy tak, aby w każdej nowej
grupie znaleźli się eksperci z wszystkich
pozostałych grup.
5. Eksperci kolejno relacjonują to, czego nauczyli się w swoich pierwotnych grupach, czyli ekspert i grupy uczy pozostałych tego, czego się nauczył sam przed
chwilą, po czym do głosu przechodzi
ekspert grupy II, ekspert grupy III
i ekspert IV grupy.
6. Eksperci wracają do swoich pierwotnych
grup, konfrontują zdobytą wiedzę, uzupełniają, sprawdzają, czy wszyscy posiadają zbieżne informacje w omawianych
kwestiach.
7. Nauczyciel na podsumowanie wyświetla
na tablicy multimedialnej film z epodręcznika „Co to jest hybrydyzacja?”
https://epodreczniki.pl/a/filmedukacyjny/D18LRuJle.
8. Prowadzący zajęcia odwołuje uczniów do
zestawu ćwiczeń multimedialnych – praca indywidualna na platformie Khan
Academy https://pl.khanacademy.org/
science/chemistry/chemical-bonds/
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hybridization-and-hybrid-orbitalschemistry/e/bond-hybridization-quiz .
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
1. Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów,
zadając uczniom przykładowe pytania:
Czym się różnią orbitale zhybrydyzowane od orbitali atomowych? Jaki jest typ
hybrydyzacji orbitali atomu węgla
w cząsteczce metanu i tlenku węgla (IV)?
Co to jest hybrydyzacja? Nauczyciel może
również
ułożyć
krótki
quiz
z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!/
Quizizz.
2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel
może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio: Przypomniałem
sobie, że…; Co było dla mnie łatwe…;
Czego się nauczyłam/łem…; Co sprawiało mi trudność...
3. Praca domowa dla uczniów chętnych:
Określ typ hybrydyzacji atomów As i S
w cząsteczkach: AsH3 i SCl2.
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze
SPE: Scenariusz jest uniwersalny i można go
dostosowywać do uczniów o SPE. Dla ucznia
zdolnego – technika okienko informacyjne forma twórczej notatki. Kartkę papieru
w zeszycie uczniowie dzielą na 4 części
(poziom, pion lub po przekątnej). w pierwsze
okienko uczniowie wpisują hasło, które ich
interesuje. w drugim okienku podają definicję
danego terminu (z różnych źródeł). w trzecie
okienko wpisują metaforyczne znaczenie wyrazu, żart językowy, rebus itp. Ostanie może
mieć formę scenki komiksowej, dialogu, karykatury
z zastosowaniem
interesującego
uczniów terminu.
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć
uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Nauczyciel stosuje
ocenianie kształtujące, co redukuje rywalizację
z innymi uczniami (mając na uwadze uczniów
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ze SPE), a rozwija porównywanie swoich osiągnięć w czasie; udziela informacji zwrotnej;
ocenia pracę uczniów w poszczególnych grupach, zwracając uwagę na zaangażowanie
uczniów, efekty ich pracy. Stosowanie samooceny poprzez technikę świateł drogowych,
technikę zdań podsumowujących czy quizu
z wykorzystaniem
aplikacji
Quizizz
i smartfonów/tabletów pozwala na monitorowanie postępów ucznia, w tym ucznia ze SPE.
Nauczyciel może stosować ocenę koleżeńską
lub „głaski” (każdy uczeń kolegom zapisuje
na sklerotkach mocne strony w odniesieniu do
danej lekcji i umieszcza je w podpisanych kopertach wywieszonych na ścianie). Również
karty pracy są źródłem informacji dla nauczyciela o postępach ucznia. Nauczyciel może zastosować ocenę opisową.
Ewaluacja lekcji: z prezentowanych poniżej
krótkich form ewaluacji nauczyciel powinien
wybrać tę, która najbardziej pasuje do przeprowadzonej przez niego lekcji i która da mu
najwięcej informacji z obszaru poddawanego
ewaluacji: technika zdań podsumowujących:
Na lekcji najtrudniejsze było..; Najbardziej podobało mi się…; Najchętniej ćwiczyłam\em...; Uważam, że lekcja była...; opracowane karty ewaluacji: uczniowie wypełniają na zakończenie zajęć
- karty te mogą być dla nauczyciela bogatym
materiałem informacyjnym o własnej pracy
i podstawą do planowania kolejnych jednostek lekcyjnych; list; technika „walizka i kosz”
lub inaczej „kieszeń i szuflada”; technika ściana opinii (gadająca ściana); termometr; róża
wiatrów; strzał do tarczy (tarcza strzelnicza).

Z AŁĄCZNIK NR 2
Scenariusz lekcji chemii dla uczniów szkoły
podstawowej
Temat: Co przedstawiają krzywe rozpuszczalności substancji stałych i gazowych w wodzie?
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Adresat/klasa/czas trwania lekcji:
szkoły podstawowej /kl. VII/ 45 min.

Uczeń

Etap edukacyjny: II etap edukacji.
Podstawa programowa:
V. Woda i roztwory wodne. Uczeń:
6) odczytuje rozpuszczalność substancji
z tabeli rozpuszczalności lub z wykresu
rozpuszczalności; oblicza masę substancji, którą można rozpuścić w określonej
ilości wody w podanej temperaturze;
7) wykonuje obliczenia z zastosowaniem
pojęć: rozpuszczalność, stężenie procentowe (procent masowy), masa substancji,
masa rozpuszczalnika, masa roztworu,
gęstość roztworu (z wykorzystaniem tabeli rozpuszczalności lub wykresu rozpuszczalności).
Cele ogólne lekcji: Zapoznanie uczniów
z pojęciem rozpuszczalności i interpretacją
krzywych rozpuszczalności w celu określenia
rozpuszczalności
substancji
stałych
i gazowych w wodzie. Kształtowanie umiejętności
formułowania
wypowiedzi
i wypowiadanie się zgodnie z przyjętym tokiem rozumowania i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Współdziałanie
w zespole i skuteczne komunikowanie się
podczas rozwiązywania problemu.
Cele sformułowane w języku ucznia: dowiem się, co oznacza rozpuszczalność; dowiem się, od czego zależy rozpuszczalność
substancji;
nauczę
się
interpretować
i wykorzystywać krzywe rozpuszczalności do
rozwiązywania zadań; poznam sposoby otrzymania roztworu nienasyconego z roztworu
nasyconego oraz sposoby otrzymania roztworu nasyconego z roztworu nienasyconego; mając masę roztworu nasyconego w danej temperaturze nauczę się obliczać, ile substancji wykrystalizuje po jego ochłodzeniu do podanej
temperatury.
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Kompetencje
kluczowe:
kompetencje
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
kompetencje matematyczne oraz kompetencje
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
Środki dydaktyczne: komputery ze słuchawkami z dostępem do internetu/smartfony, tablety, rzutnik multimedialny, tablica multimedialna/tablica i kreda, pisak, zasoby multimedialne w e-podręczniku, aplikacja Mentimeter,
aplikacja Kahoot!/Quizizz, metodnik lub kartki zielone, żółte i czerwone, krzywe rozpuszczalności substancji stałych i gazowych
w wodzie.
Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa.
Metody i techniki nauczania: burza mózgów,
dyskusja dydaktyczna, eksperyment chemiczny uczniowski, metoda tekstu przewodniego,
analiza materiału źródłowego, ćwiczenia uczniowskie, film samouczek, technika świateł
drogowych do samooceny ucznia, technika
zdań podsumowujących.
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupie,
praca w parach, praca indywidualna;
Przebieg lekcji: Faza wstępna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom metodniki
do zastosowania techniki świateł drogowych.
2. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel zadaje uczniom pytania, np.: Czy wszystkie
substancje można rozpuścić? Czy sól kuchenną i cukier można w wodzie rozpuszczać, w określonej ilości wody
i temperaturze, w nieskończoność?
3. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej
uczniów. Burza mózgów wokół pojęcia
rozpuszczalność. Nauczyciel może zastosować
aplikację
Mentimeter
z zastosowaniem smartfonów/tabletów.
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4. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje
temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala
cele,
które
uczniowie
zapisują
w portfolio.
5. Zasady BHP. Nauczyciel zapoznaje
uczniów z kartami charakterystyk substancji, które będą używane na lekcjach.
Faza realizacyjna
1. Eksperyment chemiczny uczniowski –
„Badanie rozpuszczalności chlorku sodu
i cukru” (grupa I) oraz „Badanie wpływu
temperatury na szybkość wydzielania się
tlenku węgla (IV) z wody mineralnej” (grupa II) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w komentarzu metodycznym. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie
grupy zadaniowe, rozdaje odpowiedni
sprzęt i szkło laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne, uczniowie przeprowadzają eksperyment. Nauczyciel rozdaje
karty pracy nr 1. Uczniowie samodzielnie stawiają pytanie badawcze i hipotezę,
obserwują zmiany podczas eksperymentu, wyciągają wnioski, wszystko zapisują
w kartach pracy. Nauczyciel monitoruje
przebieg pracy uczniów. Po minionym
czasie liderzy prezentują efekty pracy na
forum klasy. Nauczyciel weryfikuje pod
względem merytorycznym wypowiedzi
uczniów i ewentualnie wyjaśnia niezrozumiale kwestie.
2. Nauczyciel odwołuje uczniów do filmu
samouczka na temat definicji rozpuszczalności i odczytywania rozpuszczalności
z krzywej
rozpuszczalności:
https://www.youtube.com/watch?
v=3ikjpLRqhV8.
3. Metoda tekstu przewodniego. Nauczyciel
rozdaje karty pracy nr 2, wyjaśnia, na
czym polega praca tą metodą. Uczniowie
pracują parami. Chętni uczniowie prezentują efekty swojej pracy na forum klasy.
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Faza podsumowująca (rekapitulacja)
1. Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów,
zadając uczniom przykładowe pytania:
Co to jest rozpuszczalność? Od czego zależy rozpuszczalność substancji? o czym
mówi krzywa rozpuszczalności? Nauczyciel może również ułożyć krótki quiz
z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!/
Quizizz.
2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel
może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio: Dziś nauczyłem
się…; Zrozumiałem, że…; Zaskoczyło
mnie…; Łatwe było dla mnie…; Trudne
było dla mnie... .
3. Praca domowa: Uczniowie wykonują pozostałe zadania w karcie pracy nr 2, jeżeli
praca nie została zakończona na lekcji.
Komentarz metodyczny:
1. Doświadczenie chemiczne nr 1 - „Badanie
rozpuszczalności chlorku sodu i cukru”:
Sprzęt i szkło laboratoryjne: zlewki, bagietki szklane, cylindry miarowe, czajnik
elektryczny, łyżeczki.
Odczynniki
chemiczne:
woda
o temperaturze pokojowej i woda gorąca,
chlorek sodu, cukier.
Instrukcja wykonania:
- Do 4 zlewek wlej po 100 cm3 wody zimnej i gorącej.
- Do 2 zlewek (z wodą zimną i gorąca)
wsyp po 2 łyżeczki chlorku sodu, a do
następnych dwóch (z wodą zimną
i gorąca) wsyp po 2 łyżeczki cukru.
- Mieszaniny dokładnie wymieszaj.
- Obserwuj zmiany.
2. Doświadczenie chemiczne nr 2 - „Badanie
wpływu temperatury na szybkość wydzielania się tlenku węgla (IV) z wody
mineralnej”:
Sprzęt i szkło laboratoryjne: probówki, statyw do probówek, łapa do probówek,
palniki gazowe, zapałki/zapalniczka.
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Odczynniki chemiczne: woda mineralna/
napój gazowany.
Instrukcja wykonania:
- Do dwóch probówek wlej taką samą
ilość wody mineralnej lub napoju gazowanego.
- Jedną probówkę ogrzewaj w płomieniu
palnika i obserwuj szybkość wydzielania się tlenku węgla (IV) (dwutlenku
węgla?).
3. Karty charakterystyk substancji.
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze
SPE: Scenariusz jest uniwersalny i można go
dostosowywać do uczniów ze SPE, np. dla
ucznia słabowidzącego instrukcja może być
napisana na kartkach większą czcionką. Praca
w grupach sprzyja wspieraniu się nawzajem
uczniów, w tym ze SPE. Nauczyciel powinien
obserwować uczniów, umieć wykryć, co sprawia im szczególne trudności i wybrać odpowiedni sposób przezwyciężania tych trudności. Stosowanie kart pracy pozwoli uczniom
na dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości. Stosowanie eksperymentu pozwoli
uczniom na angażowanie możliwie jak najwięcej zmysłów uczniów. Uczniom, którzy mają
trudności z opanowaniem nowych treści lub
podczas wykonywania zadań praktycznych,
np. podczas wykonywania eksperymentów,
praca z tekstem przewodnim, interpretowanie
krzywych rozpuszczalności, można zastosować tutoring rówieśniczy. Nauczyciel powinien podkreślać najmniejsze sukcesy oraz doceniać starania i motywację ucznia. Nauczyciel
może określić rolę ucznia w grupie, przydzielając mu konkretne zadanie do wykonania.
Nauczyciel powinien stosować bardziej przewidywalne zadania, indywidualne, proste
i zrozumiałe polecenia i wyjaśnienia oraz
upewniać się, czy uczeń rozumie to czego od
niego się wymaga. Nie powinien wydawać
zbyt wielu poleceń na raz, lecz powtarzać polecenia oraz zachęcać ucznia do aktywności.
Może stosować działania wg podanej instrukcji czy reagowanie na sygnał. Powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi
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w klasie, np. siedzenie blisko drzwi, aby uczeń
mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne.
Nauczyciel powinien unikać konfrontacji i
w takich momentach postarać się odwracać
uwagę ucznia.
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć
uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Nauczyciel stosuje
ocenianie kształtujące, co redukuje rywalizację
z innymi uczniami (mając na uwadze uczniów
ze SPE), a rozwija porównywanie swoich osiągnięć w czasie; udziela informacji zwrotnej;
ocenia pracę uczniów w poszczególnych grupach, zwracając uwagę na zaangażowanie
uczniów, efekty ich pracy. Stosowanie samooceny poprzez technikę świateł drogowych,
technikę zdań podsumowujących czy quizu
z wykorzystaniem
aplikacji
Quizizz
i smartfonów/tabletów pozwala na monitorowanie postępów ucznia, w tym ucznia ze SPE.
Nauczyciel może stosować ocenę koleżeńską
lub „głaski” (każdy uczeń kolegom zapisuje
na sklerotkach mocne strony w odniesieniu do
danej lekcji i umieszcza je w podpisanych ko-
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pertach wywieszonych na ścianie). Również
karty pracy są źródłem informacji dla nauczyciela o postępach ucznia. Nauczyciel może zastosować ocenę opisową.
Ewaluacja lekcji: z prezentowanych poniżej
krótkich form ewaluacji nauczyciel powinien
wybrać tę, która najbardziej pasuje do przeprowadzonej przez niego lekcji i która da mu
najwięcej informacji z obszaru, który poddawanego ewaluacji: technika zdań podsumowujących: Na lekcji najtrudniejsze było..; Najbardziej podobało mi się…; Najchętniej ćwiczyłam\em...; Uważam, że lekcja była...; opracowane
karty ewaluacji: uczniowie wypełniają na zakończenie zajęć - karty te mogą być dla nauczyciela bogatym materiałem informacyjnym
o własnej pracy i podstawą do planowania kolejnych jednostek lekcyjnych; list; technika
„walizka i kosz” lub inaczej „kieszeń
i szuflada”; technika ściana opinii (gadająca
ściana); termometr; róża wiatrów; strzał do
tarczy (tarcza strzelnicza); buźki; spinacze;
emotikon; kciuk.

K ARTA PRACY UCZNIA NR 1
Doświadczenie 1. Badanie rozpuszczalności chlorku sodu i cukru
Doświadczenie 2. Badanie wpływu temperatury na szybkość wydzielania się tlenku węgla(IV)
z wody mineralnej
[Podkreśl powyżej to doświadczenie, które przeprowadzasz.]
Sformułuj pytanie badawcze:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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Postaw hipotezę:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Obserwacje:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Wnioski:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

K ARTA PRACY UCZNIA NR 2
( TEKST

PRZEWODNI )

Korzystając z wykresów krzywych rozpuszczalności ciał stałych i gazów, odpowiedz na poniższe
polecenia.
Jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych wraz ze wzrostem temperatury?
Odczytaj z wykresu rozpuszczalność octanu sodu (CH3COONa) w temperaturze:
20°C – ……………

50°C – ……………

80°C – ……………

Uzupełnij zdanie:
Rozpuszczalność CH3COONa wraz ze wzrostem temperatury ………………………. .
Jak zmienia się rozpuszczalność substancji gazowych wraz ze wzrostem temperatury?
Odczytaj z wykresu rozpuszczalność tlenku węgla (IV) w temperaturze:
0°C – ………………..

50°C – ……………………

90°C – …………………….

Rozpuszczalność tlenku węgla (IV) wraz ze wzrostem temperatury ………………… .
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Odczytaj z wykresu rozpuszczalność następujących substancji: azotan (V) sodu (NaNO3),
chlorku amonu (NH4Cl), chlorku rtęci (II) (HgCl2) w temperaturze 200C. Wskaż substancję najlepiej rozpuszczalną w wodzie i najtrudniej rozpuszczalną w wodzie w danej temperaturze.
Rozpuszczalność NaNO3 wynosi – ………………….
Rozpuszczalność AgNO3 wynosi – …………………
Rozpuszczalność KNO3 wynosi – …………………
Substancją najlepiej rozpuszczalną w wodzie w danej temperaturze jest ……………
……………………………………………....... Substancją najtrudniej rozpuszczalną w wodzie
w danej temperaturze jest …………………….................................................. .
Podane wyżej substancje uszereguj według malejącej rozpuszczalności w temperaturze
500C:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Przeprowadzono doświadczenie:
Do jednej zlewki (nr I) z wodą (100 g) o temperaturze 60°C wsypano 100 g azotanu(V) potasu
(KNO3), wymieszano. Do drugiej zlewki (nr II) z wodą (100 g) o temperaturze 60°C wsypano
120 g azotanu(V) potasu (KNO3), również wymieszano.
Obserwacje:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Jako wniosek uzupełnij tekst:

W zlewce nr i otrzymano roztwór ………………………………….., zaś w zlewce nr II roztwór
…………………………………... Ile gramów azotanu(V) potasu (KNO3) rozpuściło się w zlewce nr
i -…………….., ile gramów substancji można dodatkowo rozpuścić, by otrzymać roztwór nasycony – …………... Ile gramów azotanu (V) potasu (KNO3) rozpuściło się w zlewce II – ………….,
ile gramów azotanu (V) potasu (KNO3) nie rozpuściło się – ………….. .

W jakiej temperaturze rozpuszczalność K2SO4 wynosi 70 g/100 g wody – …………, a w jakiej –
9 g/100 g wody –……………..
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Ile gramów cukru rozpuści się w 100 g wody w temperaturze 300C - ………………
Ile gramów cukru można rozpuścić w 350 g wody w tej temperaturze – ………
Ile gramów roztworu otrzymano – ………………….
W 150 g wody o temperaturze 300C rozpuszczono 315 g cukru. Ile gramów wykrystalizuje po
ochłodzeniu roztworu do temperatury 150C? Wykrystalizuje – ……………… .
wody w tej temperaturze – ………
Ile gramów roztworu otrzymano – ………………….
W 150 g wody o temperaturze 300C rozpuszczono 315 g cukru. Ile gramów wykrystalizuje po
ochłodzeniu roztworu do temperatury 150C? Wykrystalizuje – ……………… .

i wypowiadanie się zgodnie z przyjętym tokiem rozumowania. Współdziałanie w zespole
i skuteczne komunikowanie się podczas rozScenariusz lekcji chemii dla uczniów branżo- wiązywania problemu.
wej szkoły i stopnia

Z AŁĄCZNIK NR 3

Cele sformułowane w języku ucznia: dowiesz
się, jakie właściwości fizyczne posiada glin; poznasz właściwości chemiczne glinu; dowiesz
Temat: Jakie właściwości i zastosowanie ma się, na czym polega proces pasywacji na przyglin?
kładzie glinu; poznasz zastosowania glinu.
Adresat/klasa/czas trwania lekcji: Uczeń szko- Kompetencje
kluczowe:
kompetencje
ły ponadpodstawowej /kl. I/ 45 min.
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
kompetencje matematyczne oraz kompetencje
Etap edukacyjny/poziom kształcenia: III etap w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
edukacji/branżowa szkoła i stopnia.
i inżynierii; kompetencje cyfrowe; kompetencje
osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności
Podstawa programowa:
uczenia się.
I. Metale i niemetale. Uczeń:
4) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne
glinu; wyjaśnia, na czym polega pasywacja glinu i tłumaczy znaczenie tego zjawiska w zastosowaniu glinu w technice;

Środki dydaktyczne: komputery ze słuchawkami z dostępem do internetu/smartfony, tablety,
rzutnik multimedialny, tablica multimedialna/
tablica i kreda, pisak, zasoby multimedialne
w e-podręczniku, aplikacja Mentimeter, aplikacja Kahoot!/Quizizz, metodnik lub kartki zieloCele ogólne lekcji: Zapoznanie uczniów ne, żółte i czerwone, arkusze papieru, mazaki.
z właściwościami fizycznymi, chemicznymi
i zastosowaniem glinu. Kształtowanie umiejęt- Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa.
ności
formułowania
wypowiedzi
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Metody i techniki nauczania: burza mózgów,
dyskusja dydaktyczna, analiza materiału źródłowego, mapa myśli, obserwacja chemiczna,
eksperyment chemiczny, technika świateł drogowych do samooceny ucznia, technika gadająca ściana, technika zdań podsumowujących.
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupie,
praca indywidualna.

Przebieg lekcji: Faza wstępna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom metodniki
do zastosowania techniki świateł drogowych.
2. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej statuę
wolności - posąg koloru zielonego:
https://
aroundtheworld17blog.wordpress.com/2016/11/1
6/statua-wolnosci-10-ciekawychfaktow/. Nauczyciel pyta uczniów
o powody występowania zielonego nalotu na powierzchni monumentu. Zadaje
uczniom pytania: Jaki proces odpowiada
za zmiany zachodzące na powierzchni
tego posągu i pojawienie się zielonego
koloru? Na czym polega pasywacja?
Czym się różni pasywacja od korozji?
3. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej
uczniów. Burza mózgów wokół pojęcia
właściwości fizyczne i chemiczne glinu.
Nauczyciel może zastosować aplikację
Mentimeter z zastosowaniem smartfonów/tabletów.
4. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje
temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala
cele, które uczniowie zapisują
w portfolio.
5. Zasady BHP. Nauczyciel zapoznaje
uczniów z kartami charakterystyk substancji, które będą używane na lekcjach.
Faza realizacyjna

1. Obserwacja chemiczna – „Badanie wy-
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branych właściwości fizycznych glinu”
zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w komentarzu metodycznym. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, rozdaje odpowiedni sprzęt i szkło laboratoryjne
oraz odczynniki chemiczne. Nauczyciel
rozdaje karty pracy, uczniowie przeprowadzają obserwacje, wszystko zapisują
w kartach pracy. Nauczyciel monitoruje
przebieg pracy uczniów. Po minionym
czasie liderzy grup prezentują efekty
pracy na forum klasy. Nauczyciel weryfikuje pod względem merytorycznym wypowiedzi uczniów i ewentualnie wyjaśnia niezrozumiale kwestie.
2. Eksperyment chemiczny uczniowski –
„Badanie reakcji glinu z rozcieńczonym
kwasem solnym i kwasem siarkowym
(VI)” zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w komentarzu metodycznym. Uczniowie
pracują w tych samych grupach. Nauczyciel rozdaje odpowiedni sprzęt i szkło
laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne, uczniowie przeprowadzają eksperyment. Uczniowie samodzielnie stawiają
pytanie badawcze i hipotezę, obserwują
zmiany podczas eksperymentu, wyciągają wnioski, wszystko zapisują w kartach
pracy. Nauczyciel monitoruje przebieg
pracy uczniów. Po minionym czasie liderzy prezentują efekty pracy na forum
klasy. Nauczyciel weryfikuje pod względem merytorycznym wypowiedzi
uczniów i ewentualnie wyjaśnia niezrozumiałe kwestie.
3. Nauczyciel odwołuje uczniów do różnych źródeł informacji i prosi
o wyszukanie informacji na temat aluminotermii. Po wyznaczonym czasie chętny
uczeń na forum klasy udziela informacji.
Pozostali uczniowie i nauczyciel weryfikują poprawność merytoryczną ucznia.
4. Mapa myśli. Uczniowie pracują nadal
w grupach. Nauczyciel rozdaje arkusze
papieru A3 i mazaki. Zadaniem uczniów
jest wyszukanie informacji na temat zastosowania glinu w kontekście jego wła-
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ściwości (czyli jaka właściwość glinu
zdecydowała o jego zastosowaniu). Po
wyznaczonym czasie chętni lub wskazani uczniowie z poszczególnych grup prezentują efekty pracy na forum klasy
z wykorzystaniem techniki gadająca ściana.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
1. Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów,
zadając uczniom przykładowe pytania:
Na czym polega proces pasywacji? Jakimi właściwościami fizycznymi charakteryzuje się glin? Jak glin reaguje
z kwasami? Na czym polega aluminotermia? Gdzie glin znalazł zastosowanie?
Nauczyciel może również ułożyć krótki
quiz z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!/Quizizz.
2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel
może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio: Dziś nauczyłem
się…; Zrozumiałem, że…; Zaskoczyło
mnie…; Łatwe było dla mnie…; Trudne
było dla mnie... .
3. Praca domowa dla uczniów chętnych:
Napisz równanie reakcji otrzymywania
żelaza z rudy żelaza (tlenek żelaza(III))
wskutek aluminotermii.
Komentarz metodyczny:
1. Doświadczenie chemiczne nr 1 - „Badanie
właściwości fizycznych glinu”:
Sprzęt i szkło laboratoryjne: zlewki, palnik gazowy, zapałki/zapalniczka,
młotek, kowadło, nóż/nożyczki,
szczypce metalowe, zestaw do badania przewodnictwa elektrycznego.
Odczynniki chemiczne: woda, blaszki/
druty glinowe, parafina.
Instrukcja wykonania:
- Twardość: zarysuj powierzchnię
blaszki czubkiem noża/nożyczek.
- Kowalność – drut/blaszkę glinową
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połóż na kowadło i uderzaj młotkiem, licz liczbę uderzeń, aż do odkształcenia się przedmiotu.
- Przewodnictwo cieplne – złap jeden
koniec blaszki glinowej szczypcami
metalowymi i połóż tuż przy uchwyceniu na blaszce kawałek parafiny,
a następnie drugi koniec tej blaszki
podgrzewaj w płomieniu palnika;
obserwuj, co się dzieje z parafiną.
2. Doświadczenie chemiczne nr 2 - „Badanie
reakcji glinu z rozcieńczonym kwasem
solnym i kwasem siarkowym(VI)”:
Sprzęt i szkło laboratoryjne: probówki,
statyw do probówek, łapa do probówek, pipety.
Odczynniki chemiczne: rozcieńczony
kwas solny i kwas siarkowy(VI),
opiłki glinu.
Instrukcja wykonania:
- Do jednej probówki wlej 2 cm3 kwasu solnego, a do drugiej tyle samo
kwasu siarkowego(VI).
- Do obu probówek wsyp po ¼ łyżeczki opiłków glinu.
- Obserwuj zmiany.
3. Karty charakterystyk substancji.
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze
SPE: Scenariusz jest uniwersalny i można go
dostosowywać do uczniów o SPE. Dla ucznia
zdolnego – technika okienko informacyjne forma twórczej notatki. Kartkę papieru
w zeszycie uczniowie dzielą na 4 części
(poziom, pion lub po przekątnej). W pierwsze
okienko uczniowie wpisują hasło, które ich
interesuje. W drugim okienku podają definicję
danego terminu (z różnych źródeł). W trzecie
okienko wpisują metaforyczne znaczenie wyrazu, żart językowy, rebus itp. Ostanie może
mieć formę scenki komiksowej, dialogu, karykatury z zastosowaniem interesującego
uczniów terminu.
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć
uczniów, jak również ocena ich postępów,
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muszą być indywidualne. Nauczyciel stosuje
ocenianie kształtujące, co redukuje rywalizację
z innymi uczniami (mając na uwadze uczniów
ze SPE), a rozwija porównywanie swoich osiągnięć w czasie; udziela informacji zwrotnej;
ocenia pracę uczniów w poszczególnych grupach, zwracając uwagę na zaangażowanie
uczniów, efekty ich pracy. Stosowanie samooceny poprzez technikę świateł drogowych,
technikę zdań podsumowujących czy quizu
z wykorzystaniem aplikacji Quizizz
i smartfonów/tabletów pozwala na monitorowanie postępów ucznia, w tym ucznia ze SPE.
Nauczyciel może stosować ocenę koleżeńską
lub „głaski” (każdy uczeń kolegom zapisuje
na sklerotkach mocne strony w odniesieniu do
danej lekcji i umieszcza je w podpisanych kopertach wywieszonych na ścianie). Również
karty pracy są źródłem informacji dla nauczyciela o postępach ucznia. Nauczyciel może za-
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stosować ocenę opisową.
Ewaluacja lekcji: z prezentowanych poniżej
krótkich form ewaluacji nauczyciel powinien
wybrać tę, która najbardziej pasuje do przeprowadzonej przez niego lekcji i która da mu
najwięcej informacji z obszaru, który poddaje
ewaluacji: technika zdań podsumowujących:
Na lekcji najtrudniejsze było..; Najbardziej podobało mi się…; Najchętniej ćwiczyłam\em...; Uważam, że lekcja była...; opracowane karty ewaluacji: uczniowie wypełniają na zakończenie zajęć
- karty te mogą być dla nauczyciela bogatym
materiałem informacyjnym o własnej pracy
i podstawą do planowania kolejnych jednostek lekcyjnych; list; technika „walizka i kosz”
lub inaczej „kieszeń i szuflada”; technika ściana opinii (gadająca ściana); termometr; róża
wiatrów; strzał do tarczy (tarcza strzelnicza).

K ARTA PRACY UCZNIA
Doświadczenie 1. Badanie właściwości fizycznych glinu.

Na podstawie obserwacji próbki glinu oraz układu okresowego pierwiastków chemicznych
określ właściwości fizyczne glinu:
- stan skupienia - ....................................................................................................................................
- rozpuszczalność w wodzie - ..............................................................................................................
- barwa - ..................................................................................................................................................
- przewodnictwo cieplne - ....................................................................................................................
- przewodnictwo elektryczne - ............................................................................................................
- gęstość - .................................................................................................................................................
- temperatura wrzenia - ........................................................................................................................
- temperatura topnienia - ......................................................................................................................
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- połysk - ..................................................................................................................................................
- kowalność - ...........................................................................................................................................
- twardość - .............................................................................................................................................

Doświadczenie 2. Badanie reakcji glinu z rozcieńczonym kwasem solnym i kwasem siarkowym (VI)

Sformułuj pytanie badawcze:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Postaw hipotezę:Schemat doświadczenia:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Obserwacje:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Równania reakcji chemicznych:

Wnioski na podstawie obserwacji:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

N R 2020/1

Z AŁĄCZNIK NR 4

S TR . 71

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii; kompetencje osobiste, społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się.

Scenariusz lekcji chemii dla uczniów liceum/ Środki dydaktyczne: komputery ze słuchawkami z dostępem do internetu/smartfony, tablety,
technikum – poziom podstawowy
rzutnik multimedialny, tablica multimedialna/
tablica i kreda, pisak, zasoby multimedialne w e
Temat: Jak przebiega reakcja estryfikacji?
-podręczniku https://epodreczniki.pl/a/estry--budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO, aplikacja
Adresat/klasa/czas trwania lekcji: Uczeń szkoMentimeter, aplikacja Kahoot!/Quizizz, meły ponadpodstawowej/kl. III/45 min.
todnik lub kartki zielone, żółte i czerwone, arkusze papieru, mazaki.
Etap edukacyjny/poziom kształcenia: III etap
edukacji/poziom podstawowy.
Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa.
Podstawa programowa:
XVII. Estry i tłuszcze. Uczeń:
3) projektuje i przeprowadza reakcje estryfikacji; pisze równania reakcji alkoholi
z kwasami karboksylowymi; wskazuje
funkcję stężonego H2SO4;

Metody i techniki nauczania: burza mózgów,
dyskusja dydaktyczna, analiza materiału źródłowego, eksperyment chemiczny, technika
świateł drogowych do samooceny ucznia, technika gadająca ściana, technika zdań podsumowujących; film samouczek.

Cele ogólne lekcji: Zapoznanie uczniów
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupie,
z istotą i mechanizmem reakcji estryfikacji.
praca indywidualna.
Kształtowanie umiejętności projektowania
i przeprowadzania eksperymentów, rozwijanie
Przebieg lekcji: Faza wstępna
umiejętności przeprowadzania obserwacji oraz
wyciągania z nich wniosków. Kształtowanie
1. Nauczyciel rozdaje uczniom metodniki do
umiejętności formułowania wypowiedzi
zastosowania techniki świateł drogowych.
i wypowiadanie się zgodnie z przyjętym tokiem
2. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel zarozumowania. Współdziałanie w zespole
daje uczniom pytania, np.: Skąd bierze się
i skuteczne komunikowanie się podczas rozpiękny zapach konwalii, piwonii, bzu lub
wiązywania problemu.
jaśminu? Jakie związki dodaje się do perfum i olejków zapachowych? Czy kwasy
Cele sformułowane w języku ucznia: dowiesz
organiczne reagują z alkoholami?
się, jak zaprojektować i przeprowadzić reakcję
3. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje
estryfikacji i otrzymać ester; dowiesz się, na
temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala
czym polega istota i mechanizm reakcji estryficele, które uczniowie zapisują w portfolio.
kacji; poznasz rolę kwasu siarkowego(VI)
4. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej
w reakcji estryfikacji; nauczysz się zapisywać
uczniów. Burza mózgów wokół pojęcia
równania reakcji estryfikacji; poznasz zasady
estry. Nauczyciel może zastosować aplikatworzenia nazw estrów.
cję Mentimeter z zastosowaniem smartfonów/tabletów.
Kompetencje
kluczowe:
kompetencje
5. Zasady BHP. Nauczyciel zapoznaje
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
uczniów z kartami charakterystyk subkompetencje matematyczne oraz kompetencje
stancji, które będą używane na lekcjach.
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3.
Faza realizacyjna
1. Eksperyment chemiczny uczniowski –
„Badanie reakcji kwasów organicznych
z alkoholami”. Nauczyciel dzieli
uczniów na sześć grup, które będą przeprowadzały eksperyment otrzymywania
estrów i rozdaje karty pracy: grupa i –
kwas metanowy + etanol; grupa II –
kwas etanowy + metanol; grupa III –
kwas propanowy + metanol; grupa IV –
kwas propanowy + etanol; grupa V –
kwas etanowy + etanol; grupa VI – kwas
metanowy + metanol. Uczniowie formułują pytanie badawcze i hipotezę oraz
projektują w kartach pracy schemat doświadczenia, który nauczyciel każdej
grupie zatwierdza. Uczniowie wybierają
odpowiedni sprzęt i szkło laboratoryjne
oraz odczynniki chemiczne, które przygotował nauczyciel na stole laboratoryjnym i przeprowadzają eksperyment, obserwują zmiany podczas eksperymentu
i zapisują je w kartach pracy. Nauczyciel
monitoruje przebieg pracy uczniów,
wspiera ich.
2. Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej film z zasobu e-podręcznika
„Reakcja estryfikacji” przedstawiający
schemat zapisu reakcji https://
epodreczniki.pl/a/estry---budowa-iw l a s c i w o s c i / D 1 K Y q h x n O ht t p s : / /
epodreczniki.pl/a/estry---budowa-iwlasciwosci/D1KYqhxnO .
Uczniowie w swoich kartach pracy zapisują równania reakcji estryfikacji
i wyciągają wnioski. Po minionym czasie
liderzy prezentują efekty pracy na forum
klasy i zapisują równania reakcji estryfikacji z użyciem wzorów strukturalnych
na tablicy. Nauczyciel weryfikuje pod
względem merytorycznym wypowiedzi
uczniów i zapis na tablicy i ewentualnie
wyjaśnia niezrozumiale kwestie.

Nauczyciel
prosi
uczniów
o zdefiniowanie reakcji estryfikacji
i określenie roli kwasu siarkowego (VI)
w tej reakcji i zapisanie w zeszytach,
a następnie chętni lub wskazani uczniowie odczytują notatkę na forum klasy.
Pozostali uczniowie weryfikują poprawność merytoryczną wypowiedzi kolegów.
4. Nauczyciel wyjaśnia zasady tworzenia
nazw systematycznych i zwyczajowych
estrów, po czym wyświetla na tablicy
multimedialnej na zmianę nazwę estru
lub jego wzór, a uczniowie podchodzą
do tablicy, zapisują wzór sumaryczny
estru lub podają jego nazwę systematyczną i zwyczajową.
5. Uczniowie samodzielnie sprawdzają
swoją wiedzę i umiejętności, wykonując
zadania zawarte w e-podręczniku.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
1. Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów,
zadając uczniom przykładowe pytania:
Na czym polega reakcja estryfikacji? Jaką
rolę pełni w reakcji estryfikacji kwas siarkowy (VI)? Jaki jest wzór sumarycznych
grupy estrowej? z jakich elementów powstaje woda w mechanizmie reakcji estryfikacji? Nauczyciel może również ułożyć krótki quiz z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!/Quizizz.
2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel
może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio: Dziś nauczyłem
się…; Zrozumiałem, że…; Zaskoczyło
mnie…; Łatwe było dla mnie…; Trudne
było dla mnie... .
3. Praca domowa dla uczniów chętnych: Jakie zastosowanie mają estry?
Komentarz metodyczny:
1. Doświadczenie chemiczne - „Badanie reakcji
kwasów organicznych z alkoholami”:
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Sprzęt i szkło laboratoryjne: palnik gazowy,
zapalniczka, trójnóg, zlewki, probówki,
pipety, siatka metalowa, łapy do probówek, statyw do probówek.
Odczynniki chemiczne: kwas metanowy,
kwas etanowy, kwas propanowy, metanol, etanol, stężony kwas siarkowy (VI),
woda.
Instrukcja wykonania:
Nalej do wysokości ¾ zlewki wody
i postaw ją na trójnogu, zapal palnik
i wsuń go pod trójnóg. Doprowadź do
wrzenia wody. Następnie do probówki
wlej 2 cm3 wskazanego kwasu i 2 cm3
wskazanego alkoholu oraz 2-3 krople stężonego kwasu siarkowego (VI). Probówkę umieść na około 5 min. w zlewce
z wrzącą wodą (w łaźni wodnej). Po minionym czasie wyjmij probówkę z łaźni
wodnej i wylej zawartość probówki do
zlewki z zimną wodą. Sprawdź zapach
powstałego produktu.
2. Karty charakterystyk substancji.
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze
SPE: Scenariusz jest uniwersalny i można go
dostosowywać do uczniów o SPE. Instrukcje
do doświadczeń przygotowuje nauczyciel. Dla
ucznia słabowidzącego instrukcja może być
napisana większą czcionką. Praca w grupach
sprzyja wspieraniu się nawzajem uczniów,
w tym o SPE. Nauczyciel powinien obserwować uczniów, umieć wykryć, co sprawia im
szczególne trudności i wybrać odpowiedni
sposób przezwyciężania tych trudności. Stosowanie kart pracy pozwoli uczniom dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości.
Stosowanie eksperymentu pozwoli uczniom
angażować możliwie jak najwięcej zmysłów.
Uczniom,
którzy
mają
trudności
z opanowaniem nowych treści lub podczas
wykonywania zadań praktycznych, np. podczas wykonywania eksperymentów, można
zastosować tutoring rówieśniczy. Nauczyciel
powinien podkreślać najmniejsze sukcesy oraz
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doceniać starania i motywację ucznia. Nauczyciel może określić rolę ucznia w grupie, przydzielając mu konkretne zadanie do wykonania. Nauczyciel powinien stosować bardziej
przewidywalne zadania, indywidualne proste
i zrozumiałe polecenia i wyjaśnienia oraz
upewniać się, czy uczeń rozumie to, czego od
niego się wymaga. Nie powinien wydawać
zbyt wielu poleceń na raz, powtarzać polecenia, zachęcać ucznia do aktywności. Może
stosować działania wg podanej instrukcji, czy
reagowanie na sygnał. Powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie, np.
umożliwić siedzenie blisko drzwi, aby uczeń
mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne.
Nauczyciel powinien unikać konfrontacji
i w takich momentach postarać się odwracać
uwagę ucznia.
Dla ucznia zdolnego – technika okienko informacyjne - forma twórczej notatki. Kartkę papieru w zeszycie uczniowie dzielą na 4 części
(poziom, pion lub po przekątnej). w pierwsze
okienko uczniowie wpisują hasło, które ich
interesuje. w drugim okienku podają definicję
danego terminu (z różnych źródeł). w trzecie
okienko wpisują metaforyczne znaczenie wyrazu, żart językowy, rebus itp. Ostanie może
mieć formę scenki komiksowej, dialogu, karykatury z zastosowaniem interesującego
uczniów terminu.
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć
uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Nauczyciel stosuje
ocenianie kształtujące, co redukuje rywalizację
z innymi uczniami (mając na uwadze uczniów
ze SPE), a rozwija porównywanie swoich osiągnięć w czasie; udziela informacji zwrotnej;
ocenia pracę uczniów w poszczególnych grupach, zwracając uwagę na zaangażowanie
uczniów, efekty ich pracy. Stosowanie samooceny poprzez technikę świateł drogowych,
technikę zdań podsumowujących czy quizu
z wykorzystaniem aplikacji Quizizz
i smartfonów/tabletów pozwala na monitorowanie postępów ucznia, w tym ucznia ze SPE.
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Nauczyciel może stosować ocenę koleżeńską
lub „głaski” (każdy uczeń kolegom zapisuje
na sklerotkach mocne strony w odniesieniu do
danej lekcji i umieszcza je w podpisanych kopertach wywieszonych na ścianie). Również
karty pracy są źródłem informacji dla nauczyciela o postępach ucznia. Nauczyciel może zastosować ocenę opisową.
Ewaluacja lekcji: z prezentowanych poniżej

krótkich form ewaluacji nauczyciel powinien
wybrać tę, która najbardziej pasuje do przeprowadzonej przez niego lekcji i która da mu
najwięcej informacji z obszaru poddawanego
ewaluacji: technika zdań podsumowujących:
Na lekcji najtrudniejsze było..; Najbardziej podobało mi się…; Najchętniej ćwiczyłam\em...; Uważam, że lekcja była...; opracowane karty ewaluacji: uczniowie wypełniają na zakończenie zajęć
- karty te mogą być dla nauczyciela bogatym

materiałem informacyjnym o własnej pracy i podstawą do planowania kolejnych jednostek lekcyjnych; list; technika „walizka i kosz” lub inaczej „kieszeń i szuflada”; technika ściana opinii
(gadająca ściana); termometr; róża wiatrów; strzał do tarczy (tarcza strzelnicza).

K ARTA PRACY UCZNIA
Podczas wykonywania eksperymentu możesz wykorzystać telefon komórkowy do utrwalenia
obserwacji.

Zasady BHP: Przed przystąpieniem do eksperymentu zapoznaj się z kartami charakterystyk poszczególnych substancji. Zawsze działaj zgodnie z instrukcją.
Doświadczenie 1. Badanie reakcji kwasu organicznego z alkoholem
Grupa ..........

kwas ....................................

alkohol ...................................

Mając do dyspozycji: palnik gazowy, trójnóg, siatkę metalową, zlewki, probówki, pipety, łapę do
probówek, statyw do probówek, wodę, kwas organiczny, alkohol, stężony kwas siarkowy (VI),
zaprojektuj doświadczenie chemiczne, a następnie przeprowadź je. Uwzględnij warunki przebiegu doświadczenia. Wypełnij kartę pracy.
Schemat doświadczenia:
Sformułuj problem badawczy:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Postaw hipotezę:
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

Zmienna niezależna:
.........................................................................................................................................................................
Zmienna zależna:
.........................................................................................................................................................................

Zmienna kontrolna:
.........................................................................................................................................................................

Obserwacja:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji chemicznej na wzorach strukturalnych, zaznaczając w kółeczku elementy, z których powstaje woda oraz zaznacz w kółeczku nowo powstałe wiązanie chemiczne oraz
podaj jego nazwę. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) powstałego estru.

Wnioski:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Podaj nazwę reakcji chemicznej przebiegającej zgodnie z projektem doświadczenia.
.........................................................................................................................................................................
Podaj nazwę zwyczajową i systematyczną nowo powstałego organicznego związku chemicznego.
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cji czy wyciągania wniosków, bazując na nowoczesnych
aplikacjach
i programach. Między innymi dzięki temu na geografii stwarzane są możliwości
rozwijania
i kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów,
które definiowane są jako
połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, umożliwiających właściwe reagowanie na aktualne potrzeby i wyzwania stawiane
przez nastające zmiany
kulturowo-cywilizacyjne,
społeczne, ekonomiczne
i geopolityczne.

M AGDALENA J ANKUN
KONSULTANT DS . GEOGRAFII I PRZYRODY

Kształtowanie kompetencji
kluczowych na lekcjach
geografii

G

eografia jako przedmiot nauczania
funkcjonuje w polskiej szkole od 300
lat. Od czasów najbardziej odległych przypisywano jej ważne zadanie, między innymi
kształtowania tożsamości narodowej, wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Wielokrotnie zmieniały się treści nauczania, ale
zawsze ważną rolę odgrywały walory poznawcze, kształcące i wychowawcze. Współczesna edukacja geograficzna wygląda inaczej,
zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę możliwości zastosowania na lekcjach nowoczesnej
technologii. Dzięki niej uczniowie mają atrakcyjne sposoby „teleportowania się” do miejsc,
które poznają, dokonywania analizy, ewalua-

Kształtowanie kompetencji
kluczowych jest obowiązkiem każdego nauczyciela zgodnie
z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia
22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C189 z dnia 4 czerwca
2018 r.
Nauczyciel geografii powinien mieć świadomość, że także od niego i jego sposobów
pracy w dużej mierze zależy efektywność
funkcjonowania młodego człowieka we
współczesnym i przyszłym świecie, dlatego
warto skupić się na zaleceniach Unii Europejskiej. Istnieje przecież wiele sposobów na
kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach tego przedmiotu.
Kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji:
 poprzez rozwijanie u uczniów nawyków
czytelniczych, wprowadzanie systemu
uczniowskich opracowań charakteryzujących dany obszar, region, państwo czy
miasto, z koniecznością odwoływania się

N R 2020/1

do literatury lub jej fragmentów oraz czasopism geograficznych takich jak Czasopismo Geograficzne, Poznaj Świat, National
Geographic;
 poprzez wykorzystywanie metody tekst u
przewodniego
w
o par ciu
o podręcznik geograficzny, e-podręcznik
oraz aplikacje mapowe, np. platformę
MERIDIAN, mapa-turystyczna.pl, atlas
regionów, geoportal.gov.pl.;
 uczenie interpretowania pojęć, faktów
i opinii w mowie i piśmie;
 zwracanie uwagi na poprawność zapisu
terminów geograficznych, nazw własnych itp.
Kompetencje w zakresie wielojęzyczności:
zwracanie uwagi na prawidłowe odczytywanie nazw własnych, organizacji,
skrótów, np.: GPS, GMO itp. w języku
angielskim.



Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii:
 poprzez kształtowanie umiejętności posługiwania się skalą mapy, odczytywania
i określania współrzędnych geograficznych, obliczania czasu słonecznego, obliczania rozciągłości południkowej
i równoleżnikowej, obliczania amplitudy
temperatur, obliczania średniej temperatury powietrza;
 poprzez stosowanie wzorów do obliczeń
wysokości słońca nad horyzontem
w różnych porach roku;
 kształtowanie umiejętności analizowania
danych statystycznych, porównywania,
wyciągania wniosków, stawiania hipotez;
 tworzenie wykresów, diagramów, kartodiagramów, schematów.
Kompetencje cyfrowe:
poprzez kształtowanie umiejętności
sprawnego posługiwania się aplikacjami
takimi jak Google Maps, Google Earth,
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geoserwis.gdos.gov.pl,
mapaturystyczna.pl, arcGIS, LearningApss,
Quizizz.com, create.Kahoot.it, sockrative.com. oraz platforma mapowa meridianprime.online. Dzięki platformie MERIDIAN uczniowie mają dostęp do nowoczesnych map i zadań, które można
modyfikować w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Na
przykład młodzież słabowidząca może
dostosować zawartość mapy do swoich
możliwości poprzez wyłączenie konkretnych warstw;
 wykorzystanie odbiorników GPS, aplikacji GPS test oraz skymap na smartfonach
w trakcie zajęć terenowych;
 korzystanie z materiałów źródłowych
w sieci;
 kształtowanie umiejętności tworzenia
prezentacji multimedialnych, interaktywnych map myśli, plakatów, krzyżówek,
quizów itp.
Kompetencje
osobiste,
społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się:
 poprzez
kształtowanie umiejętności
świadomego i konsekwentnego uczenia
się;
 organizowanie własnego procesu uczenia się poprzez planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody problemowej, stwarzającej możliwość kreatywnego poszukiwania różnych rozwiązań;
 stosowanie dyskusji, debat, konkursów,
wystąpień, prezentacji;
 stwarzanie różnych form pracy: indywidualnej, w parach i pracy zespołowej;
 wdrażanie różnych metod/technik na
geografii z dostosowaniem do specjalnych
potrzeb
edukacyjnych
i zainteresowań uczniów, by rozwijać
w nich potencjał m.in. poprzez stosowanie:
 metod aktywizujących, zachęcających
do
dostrzegania
i rozwiązywania problemów
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i podejmowania własnych działań
samokształcących,
 metod rozwijających umiejętności
komunikacyjno-społeczne, takich jak:
metoda projektów, metody integracyjne i uczące współpracy, gry dydaktyczne, dyskusje uczące doboru
trafnych argumentów oraz szacunku
dla innych osób;
 metod umożliwiających ekspresję
ucznia w wybranych przez siebie
dziedzinach (kształtujących system
wartości, poczucie estetyki), np. inscenizacje, symulacje, drama, metody wykorzystujące środki plastyczne
lub
impresję,
np.
udział
w wystawach;
 metod ewaluacyjnych, które pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych i zrealizowanych zadań, konstruktywną ocenę działań
innych osób oraz przyjmowanie oceny od innych osób, w szczególności
rówieśników,.
 wprowadzanie strategii wyprzedzających, które związane są z samodzielną
pracą ucznia w zakresie wyszukiwania,
selekcjonowania i przygotowania treści
potrzebnych do realizacji tematyki wskazanej przez nauczyciela;
 traktowanie mapy (w tym cyfrowej), jako
podstawowego źródła informacji oraz
pomocy służącej kształtowaniu umiejętności myślenia geograficznego.
Kompetencje obywatelskie:
 poprzez przygotowanie do uczestnictwa
w życiu społeczno-zawodowym, organizowanie lub włączanie uczniów w akcje
charytatywne przyrodnicze i społeczne
np.: Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Ochrony Bałtyku, Dzień
Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego itp.;
 wprowadzanie elementów preorientacji
zawodowej - zapraszanie pracowników
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różnych branż w celu poznania ich zakresu działalności, zwiedzanie zakładów
przemysłowych na terenie miejsca zamieszkania lub w niewielkiej odległości
od niej.
Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:
 wykorzystywanie metody obserwacji,
eksperymentu w celu kształtowania
u uczniów umiejętność stawiania
i weryfikowania hipotez oraz wnioskowania. Eksperymenty geograficzne mogą
być tworzone w laboratoriach geograficznych jak również podczas zajęć terenowych;
 stwarzanie uczniom możliwości korzystania z różnych programów, na przykład Ekonomii, na co dzień czy Moje Finanse do reprezentowania i promowania
szkoły w środowisku lokalnym,
w województwie i w kraju oraz by nabywali umiejętności przedsiębiorcze.
Kompetencje w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej:
 organizowanie zajęć w taki sposób, by
uczniowie mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami, poglądami;
 przy realizacji tematyki dotyczącej państw odwoływanie się do charakterystycznych elementów współczesnego świata,
na przykład do muzyki, filmu, sztuki teatralnej czy literatury;
 wykorzystywanie metody dramy.
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P RZYKŁADOWE SCENARIUSZE
LEKCJI GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ
I PONADPODSTAWOWEJ .
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ją do Polski i ich wpływ na pogodę;
 przeanalizujesz diagramy klimatyczne;
 obliczysz amplitudę temperatur;
 obliczysz średnią roczną sumę opadów
dla wybranych miejscowości.

Scenariusz I

Metody/formy pracy

Autor: Magdalena Jankun

Adresat: Uczeń klasy VII szkoły podstawowej

wykorzystanie narzędzi ICT, dyskusja, mapa
myśli, poster/plakat, quiz podsumowujący,
praca indywidualna, praca w grupach oraz
całego zespołu klasowego.

Miejsce: gabinet geograficzny

Środki dydaktyczne:

Przedmiot: geografia

Czas realizacji: 1 godzina dydaktyczna
Temat: Jaki mamy klimat?
Podstawa programowa:
IX. Środowisko przyrodnicze Polski na
tle Europy: położenie geograficzne Polski.
Uczeń: 6) prezentuje główne
czynniki kształtujące klimat Polski.
Cele lekcji: Omówisz czynniki, które wpływają
na klimat w Polsce.
Kompetencje kluczowe
 kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji;
 kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
 kompetencje
osobiste, społeczne
i zakresie umiejętności uczenia się;
 kompetencje cyfrowe;
 kompetencje matematyczne.
Cele szczegółowe operacyjne
 wymienisz elementy składające się na
klimat;
 przeanalizujesz mapy klimatyczne Polski;
 omówisz klimatyczne pory roku;
 wskażesz masy powietrza, które dociera-

podręcznik oraz e-podręcznik do nauczania
geografii, tablica interaktywna, quizizz.com
tablety/komputery, mapa fizyczna Polski, mapa fizyczna Europy, atlasy geograficzne, zasoby internetu;
Narzędzia TIK do wykorzystania na tej lekcji
oraz cel ich zastosowania: e-podręcznik
www.epodreczniki.pl/reader/c/140282/
v/27/t/student-canon/m/iKAvfw8TYY, quiz i z z . c o m / a d m i n /
quiz/5a0d20f353bcd011001d78e1/klimatpolski - test zbierający wiedzę i umiejętności
z lekcji, zasoby internetu.
Przebieg lekcji: Faza wstępna
1. Nauczyciel informuje uczniów o celach
lekcji.
2. Prosi o udzielenie informacji dotyczących
strefy klimatycznej, w której Polska jest
położona oraz podanie typu klimatu.
Uczniowie korzystają z map klimatycznych zamieszczonych w atlasach geograficznych.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel prosi o podanie czynników
mających wpływ na klimat. Uczniowie
zapisują swoje wypowiedzi na interaktywnej mapie myśli. Dyskusja.
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2. Nauczyciel prosi o wskazanie czynników,
które według nich najbardziej wpływają
na klimat miejsca ich zamieszkania. Dyskusja.
3. Wyjaśnia, co to są izotermy. Rysuje
przykładowe izotermy na tablicy.
4. Na ekranie multimedialnym wyświetla
mapy z e-podręcznika Temperatury
stycznia i lipca w Polsce. Uczniowie interpretują układ izoterm w lipcu
i styczniu. Wyciągają wnioski.
5. Chętny uczeń wskazuje na mapie fizycznej
Polski
najcieplejsze
i najchłodniejsze regiony Polski
w okresie lata oraz najcieplejsze
i najchłodniejsze regiony w okresie zimy.
6. Nauczyciel podkreśla, że istotnym elementem charakteryzującym klimat Polski
jest czas zalegania pokrywy śnieżnej.
Najkrótszy czas jest w Polsce północnozachodniej, a najdłuższy w górach, na
Pojezierzu Suwalskim i Nizinie Podlaskiej.
7. Uczniowie obliczają roczną amplitudę
temperatur, biorąc pod uwagę średnią
wartość temperatury najcieplejszego
i najzimniejszego miesiąca w roku.
8. Nauczyciel prosi o analizę kilku diagramów klimatycznych. Wyciągnięcie wniosków.
9. Zadanie dla uczniowskich par - analiza
mapy klimatycznej: Rozkład średnich
rocznych sum opadów atmosferycznych
w Polsce. Nauczyciel wyjaśnia jak nazywają się linie na mapie, które łączą te same wartości sumy opadów. Uczniowie
zastanawiają się nad przyczyną układu
izohiet. Dyskusja na forum. Chętny
uczeń wskazuje na mapie ściennej regiony z najmniejszą i największą sumą opadów.
10. Nauczyciel wyjaśnia zjawisko cienia
opadowego i wskazuje przykład na mapie Polski.
11. Nauczyciel wprowadza zagadnienia
związane z masami powietrza atmosferycznego.
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12. Praca w grupach. Poster. Masy powietrza napływające na terytorium Polski
i ich wpływ na pogodę. Wykorzystanie
atlasów geograficznych, podręczników
oraz zasobów internetu.
13. Omówienie na forum prac uczniowskich.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę
uczniów
dotyczącą
współpracy
w zespole oraz wykonanego zadania.
Dokonuje oceny uczniów.
2. Nauczyciel uruchamia aplikację quizizz.com z testem w celu zebrania wiadomości z lekcji. w quizie biorą udział chętni uczniowie, którzy mają dostęp do internetu w swoich telefonach.
Komentarz metodyczny: scenariusz jest
uniwersalny, nie zawiera żadnych barier
i może być modyfikowany do pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaleca się wykorzystywanie metody
„termometr”, która uwzględnia SPE uczniów
oraz pozwala nauczycielowi na monitorowanie postępów ucznia ze SPE. Celem tej metody
jest określenie stopnia realizacji celów
i zrozumienia zagadnień przez uczniów. Nauczyciel rysuje termometr do każdego celu czy
zagadnienia. Uczniowie określają swoją
„temperaturę“ pokazującą ocenę stopnia osiągnięcia tego celu. Propozycje skali: wysoka
temperatura – osiągnąłem/osiągnęłam cel,
średnia temperatura – mam pytania, nie
wszystko rozumiem, niska temperatura – nie
osiągnąłem/ osiągnęłam celu. w pracy
z uczniami o SPE jednym z najprostszych sposobów jest modyfikacja ćwiczeń, zadań
i poleceń, polegająca na dostosowaniu zadań
tak, by były one wykonywalne przez uczniów
o niższym potencjale i propozycji zadań trudniejszych dla uczniów zdolnych. Dobór metod i narzędzi kontroli należy do nauczyciela,
bo on zna najlepiej uczniów.
w pracy
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z uczniem zdolnym propozycją jest stosowanie zadań/ ćwiczeń wspomagających rozwój
uzdolnień geograficznych poprzez kształcenie
umiejętności analizowania i wyjaśniania prawidłowości przestrzennych na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym
danych statystycznych.

S CENARIUSZ II
Autor: Magdalena Jankun
Przedmiot: geografia
Zakres podstawowy
Adresat: Uczeń klasy III szkoły ponadpodsta-
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rza Bałtyckiego;
 wymienisz cechy charakterystyczne Bałtyku;
 wyjaśnisz, co ma wpływ na zasolenie
wód Bałtyku;
 podasz główne przyczyny degradacji
środowiska przyrodniczego Bałtyku oraz
omówisz obecny stan jego środowiska.
Metody/formy pracy:
Wykorzystanie narzędzi ICT, metoda burza
mózgów, plakat, „metoda świateł drogowych”
praca indywidualna, w parach, w grupach
oraz całego zespołu klasowego.
Środki dydaktyczne:

wowej
Miejsce: gabinet geograficzny
Czas realizacji: 1 godzina dydaktyczna
Temat: Od czego zależy zasolenie Bałtyku?

Podstawa programowa:
XVI. Bałtyk i gospodarka morska: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie
gospodarcze.
Uczeń:
1) przedstawia główne cechy
i stan środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów ze środowiskiem przyrodniczym oraz wykorzystaniem gospodarczym Bałtyku.
Kompetencje kluczowe:
 kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji;
 kompetencje
osobiste, społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się;
 kompetencje cyfrowe;
 kompetencje matematyczne.
Cele szczegółowe operacyjne:
 omówisz położenie i linię brzegową Mo-

Podręcznik, e-podręcznik do geografii, tablica
interaktywna, tablety/komputery, mentimeter.com, Google Earth, aplikacja Quizizz.com.,
Rocznik Statystyczny, mapa fizyczna Europy,
atlasy geograficzne, zasoby internetu.
Narzędzia TIK do wykorzystania na tej lekcji:
aplikacja Quizizz.com zasoby internetu,
epodreczniki.pl/a/DoO3atXVK, platforma
mapowa meridianprime.online, geolog.pgi.gov.pl.

Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej cele lekcji.
2. w oparciu o aplikację mentimeter.com.,
uczniowie zapisują skojarzenia związane
z Morzem Bałtyckim, które widoczne są
dla wszystkich na ekranie multimedialnym. Wstęp do dyskusji.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel uruchamia aplikacje Google
Earth do analizy położenia geograficznego Bałtyku. Warto manewrować skalą,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

żeby z różnej perspektywy uczniowie
mogli przyjrzeć się całemu akwenowi.
Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej mapę Europy z e-podręcznika.
Cały zespół klasowy określa położenie
Bałtyku.
Uczniowie pracują w parach. Wyszukują
w atlasie geograficznym elementy składające się na linię brzegową Morza Bałtyckiego. Chętna osoba wskazuje je na
mapie fizycznej Europy.
Nauczyciel podkreśla, że Bałtyk jest morzem
płytkim. Prosi
uczniów
o odszukanie w Roczniku Statystycznym
informacji o Morzu Bałtyckim: średnia
i maksymalna głębokość. Wyniki odczytują chętni uczniowie.
Nauczyciel uruchamia aplikację geolog.pgi.gov.pl – uczniowie wspólnie dokonują analizy batymetrii Bałtyku.
Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na
cieśniny duńskie. Prosi o wnioski dotyczące wymiany wód Bałtyku z Oceanem
Atlantyckim. Dyskusję naprowadza na
zasolenie Morza Bałtyckiego. Burza mózgów. Uczniowie na mapie wskazują obszary najmniej i najbardziej zasolone
w całym akwenie bałtyckim. Następnie
uczniowie
wyszukują
danych
w Roczniku Statystycznym dotyczących:
średniego stopnia zasolenia Morza Bałtyckiego, najmniejszego i największego.
Nauczyciel prosi o podanie innych elementów, które wpływają na niski stan
zasolenia. Wyświetla na tablicy interaktywnej mapkę z e-podręcznika Morze
Bałtyckie- Zasolenie.
Praca w parach. Uczniowie wyszukują
informacje w różnych materiałach źródłowych na temat temperatury Bałtyku
w całym jego akwenie. Wspólna analiza
danych.
Praca w grupach. Każda grupa opracowuje ten sam obszar tematyczny dotyczący Morza Bałtyckiego: przyczyny
i źródła zanieczyszczeń, skutki zanieczyszczeń, obecny stan środowiska Bał-

S TR . 82

tyku. Uczniowie korzystają z różnych
źródeł takich jak: podręcznik, zasoby internetu, Rocznik Statystyczny, atlasy
geograficzne. Nauczyciel wyświetla na
tablicy multimedialnej mapkę z epodręcznika: Morze Bałtyckie i jego zlewisko. Zanieczyszczenie środowiska,
którą posłużą się uczniowie przy omawianej charakterystyce.
9. Każda grupa przedstawia opracowane
zagadnienia.
Faza podsumowująca
1. Nauczyciel dokonuje oceny pracy jednej
wylosowanej grupy. Prosi uczniów
o dokonanie samooceny. Nauczyciel bierze przy ocenianiu pod uwagę wkład,
zaangażowanie i możliwości uczniów.
2. Wykorzystanie aplikacji Quizizz.com do
sprawdzenia opanowanych umiejętności
z
lekcji
quizizz.com/admin/
quiz/5c0ebda3066e00001ab6dc35/morze
-batyckie.Nauczyciel może nagrodzić
uczestników, którzy uzyskali najwyższą
ilość punktów.
Komentarz metodyczny:
Scenariusz jest uniwersalny, nie zawiera
żadnych barier, może być modyfikowany do
pracy z uczniami ze SPE oraz może być dostosowany do potencjalnych możliwości
u cz nió w.
S ce nar iu sz
j est
zg o d ny
z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia. Zaleca w podsumowaniu zajęć wykorzystywanie metody świateł drogowych, która uwzględnia SPE uczniów oraz pozwala nauczycielowi na monitorowanie postępów ucznia ze SPE. Za pomocą kolorowych
kartek uczniowie oceniają osiągnięcie każdego
z celów: kolor zielony – umiem, potrafię,
wiem, rozumiem, kolor żółty – mam wątpliwości, nie jestem pewna/pewien czy dobrze
rozumiem, kolor czerwony – nie wiem, nie potrafię, nie umiem, nie rozumiem. Metoda daje
natychmiastową informację nauczycielowi, do
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którego celu czy zagadnienia powinien powrócić. w pracy z uczniami o SPE jednym
z najprostszych sposobów jest modyfikacja
ćwiczeń, zadań i poleceń, polegająca na dostosowaniu zadań tak, by były one wykonywalne
przez uczniów o niższym potencjale
i propozycji zadań trudniejszych dla uczniów
zdolnych. Nauczyciel powinien stosować różne sposoby pracy z uczniem w odniesieniu do
SPE: pomoc w czytaniu poleceń i treści zadań,
dokładną analizę treści i upewnienie się, że
uczeń rozumie, wydawanie krótkich
i konkretnych poleceń, wydłużenie czasu na
pracę z tekstem i wykonanie prac pisemnych,
sprawdzanie stopnia zrozumienia tekstu
i poleceń, zapis trudnych, nowych terminów
na tablicy, zwracanie uwagi uczniom na poprawność zapisów oraz ćwiczenia utrwalające,
pomoc w wykonywaniu rysunków, schema-
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tów. Przy ocenie ucznia ze SPE obowiązuje
zasada indywidualizacji. Wystawiona ocena
nie może wynikać z porównania osiągnięć
z innymi uczniami. Musi być wielostronna.
Należy przy jej wystawieniu wziąć pod uwagę
indywidualne osiągnięcia ucznia oraz zdobyte
przez niego nowe umiejętności, wkład pracy,
zainteresowanie i aktywność na zajęciach. Nauczyciel powinien stosować ocenianie kształtujące, które eliminuje stres związany
z ocenianiem. Powinien udzielać informacji
zwrotnej dotyczącej wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym uczniów o SPE oraz stosować
samoocenę ucznia między innymi poprzez zaproponowaną technikę świateł drogowych.
Dobór metod i narzędzi kontroli należy do nauczyciela, bo on zna najlepiej uczniów.
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czości jako systemu złożonego z sześciu komponentów,
wzbogaconą
o elementy społeczne
i aksjologiczne. Uważa on,
że w przyszłości edukacja
ludzi twórczych, kreatywnych, innowacyjnych będzie kluczowym zagadnieniem dla rozwoju jednostek i społeczeństwa.
Twórczość jest wg profesora rozumiana jako przejaw
najwyższej formy inteligencji. Stąd termin kreatoligencja2.
Zaproponowany wg prof.
Klausa K. Urbana model
może służyć szkołom do
oceny
inhibitorów
i stymulatorów twórczości
w sytuacjach edukacyjnych. Zamieszczone
I RENA P OŹDZIECH
poniżej sformułowania można wykorzyKONSULTANT DS . EDUKACJI HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ
stać w celu oceny stopnia realizacji przez
szkołę różnych komponentów. Im więcej
elementów
danego
komponentu
Kreatoligencja - inteligencja
„odznaczymy” jako realizowane, tym bliżej
przyszłosci.
jesteśmy osiągnięcia sukcesu w zakresie rozwijania tej kluczowej kompetencji u naszych
edną z najważniejszych umiejętności
uczniów, jaką jest kreatywne rozwiązywanie
rozwijanych w ramach kształcenia
problemów z różnych dziedzin.
ogólnego w szkole podstawowej jest
kreatywne rozwiązywanie problemów
Komponent 1. Myślenie dywergencyjne
z różnych dziedzin. Podając za prof. dr hab. K.
J. Szmidtem (Uniwersytet Łódzki) kreatyw W
szkole można się spotkać
ność to zdolność człowieka do generowania
z sytuacjami, w których występuje mynowych i wartościowych wytworów (rzeczy,
ślenie dywergencyjne.
idei, metod działania itp.). Kreatywność może
 Uczenie się jest czymś więcej niż recytobyć postrzegana jako działalność lub szerzej
waniem z pamięci wiedzy przyswojonej
jako postawa1.
przy
pomocy
podręczników
i nauczycieli.
Prof. Klaus K. Urban (Uniwersytet Leibniza
 Zadawanie
pytań jest dozwolone
w Hanowerze) promuje swoją koncepcję twóri oczekiwane.

J

K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013.
Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli
i wychowawców. Praca zbiorowa pod red. W. Limont, J. Cieślikowskiej, D. Jastrzębskiej, Wyd. ORE, Warszawa 2013.
1
2
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Proponowane zadania są otwarte, nawet
nieustrukturyzowane.
Nauczyciel jest wrażliwy na problemy
i pytania uczniów, zarówno osobiste, jak
i ogólnoludzkie.
Nauczyciel
uczy
rozumienia
i uświadamiania sobie przez uczniów
pytań otwartych.
Nauczyciel pobudza uczniów do wrażliwości na otaczające uczniów środowisko
oraz uczy wykorzystywania wszystkich
zmysłów.
Eksploracja jest dozwolona i oczekiwana.
Procesy edukacyjne są elastyczne
i otwarte. Istnieją otwarte ścieżki prowadzące do rozwiązania.
Czas oraz organizacja przeznaczone na
pracę umożliwiają podejmowanie wielu
różnych prób w celu uzyskania rozwiązania.
Proponowane tematy są analizowane
w różnych aspektach i z różnych perspektyw.
Docenia się zwariowane lub oryginalne
rozwiązania.
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w szerokim zakresie (wytworów, procesu nauczania i uczenia się, treści, struktury oraz organizacji) przez uczniów, nauczycieli, ekspertów i in.)
 Obserwuje się i omawia z uczniami proces uczenia się w celu wzbogacenia ich
umiejętności metapoznawczych.
Komponent 3. Wiedza i specyficzne umiejętności










Komponent 2. Wiedza ogólna i baza myślenia.










Proponowane zadania wymagają szerokiej i zróżnicowanej percepcji,
a uczniowie są do niej zachęcani.
W procesie uczenia się wykorzystywane
są różne zmysły oraz zróżnicowane metody i strategie, tak aby zdobyte doświadczenia i wiedza były lepiej zapamiętane i łatwiej dostępne w zasobach
pamięciowych.
Drogi prowadzące do rozwiązania są
krytycznie analizowane i udoskonalane.
Zadawane są pytania typu „dlaczego”
i szuka się odpowiedzi w sposób pozwalający na zbadanie związków przyczynowo-skutkowych.
Stymuluje się rozumowanie indukcyjne
i dedukcyjne.
Wymagana i oczekiwana jest ewaluacja

Wspierany jest rozwój specyficznych
umiejętności i zainteresowań, np. koła
zainteresowań, mentoring, konkursy.
Uwzględnia się indywidualne zainteresowania uczniów na zajęciach szkolnych.
Uczniowie mają możliwość zdobywania
doświadczenia w pogłębionych badaniach.
Uczniowie mają możliwość tworzenia
własnego profilu specyficznych kompetencji. Mogą poświęcić uwagę specyficznym obszarom zainteresowań.
Docenia się wiedzę ekspercką.
Istnieje doradztwo w zakresie strategii
uczenia się i pracy. Zalecana jest odpowiednia praktyka oraz metody badawcze.

Komponent 4. Koncentracja i zaangażowanie
w zadanie








Umożliwia się i wspiera długotrwałe zaangażowanie w specyficzne działanie
związane z zainteresowaniami ucznia
(np. praca badawcza czy wspólne projekty).
Czas przeznaczony na proces uczenia się
umożliwia zaangażowanie się ucznia
w dłuższym okresie.
Zaangażowanie ucznia w zadanie jest
nagradzane.
Zachęca się uczniów do radzenia sobie
i unikania rozproszenia uwagi.
Uczniowie uczą się efektywnego planowania zarządzania czasem. Uczą się, jak
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właściwie wykorzystać harmonogram,
zaprojektować i zorganizować własne
środowisko pracy.
 Istnieje system wspierania decydujących
faz/etapów pracy.
 Istnieje możliwość samodzielnego kierowania
własny mi
osiąg nięciami
i kształcenia w samoocenie.
 Wymaga się, by zadania zostały wykonane i doprowadzone do końca.
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Komponent 5. Motywy i motywacja















Stymuluje się i wspiera naturalną ciekawość dziecka.
Istnieją możliwości samodzielnego określania celu przez ucznia oraz uczenia się
przez rozwiązanie problemów, które mają na celu wspieranie motywacji wewnętrznej.
Uczniowie biorą udział w badaniach naukowych.
Istnieje powiązanie badań teoretycznych,
naukowych i praktycznych.
Unika się zbędnych powtórzeń.
Uczniowie identyfikują się ze swoimi zadaniami.
Docenia się i wspiera indywidualne zainteresowanie ucznia.
Istnieje współpraca między osobami rozwiązującymi problem w grupie i między
grupami.
Nauczyciele są profesjonalnie przygotowani i znają sposoby motywowania
uczniów.
Nauczyciele są gotowi na innowacyjne
rozwiązania i zmiany, a także na wdrażanie nowych pomysłów oraz koncepcji
programowych i metodycznych do procesu uczenia.








Szkoła nie jest jedynie miejscem tradycyjnej nauki, lecz także miejscem zabawy,
umysłowej przygody i jest otwarta na
niespodzianki.
W szkole jest miejsce na aktywność związaną z fantazją i wyobraźnią.
Istnieje odpowiednia równowaga między fazami/etapami skoncentrowanej
pracy a zadumą/odpoczynkiem.
Uczniowie są włączani w realne życie.
Stworzone są możliwości eksperymentalnych badań i doświadczeń.
Śmiech jest postrzegany jako naturalna
i pozytywna ludzka ekspresja. Docenia
się humor.
Klasa jest miejscem lekkiego stresu
(dobrego, stymulującego) i odpoczynku.
Docenia się indywidualność oraz niepowtarzalność każdej osoby.
Istnieje tolerancja na wieloznaczność, napięcia oraz wstępne lub otwarte, nieprzewidywalne wyniki.
Podejmowanie ryzyka w myśleniu jest
umożliwiane i nagradzane.
Dopuszcza się błędy, a nie tylko szybkie
i poprawne wyniki. Istnieje gotowość do
akceptacji „odchyleń od normy”.3

Osobiście przedstawiony powyżej model
prof. Klausa K. Urbana poznałam w 2010 roku
i był on dla mnie rewolucyjny. Zmienił moje
podejście do zagadnienia tzw. ucznia zdolnego. Wierzę, że autoanaliza przeprowadzona
przez całą radę pedagogiczną, a także przez
każdego nauczyciela indywidualnie może być
podstawą do opracowania innowacyjnych
działań stymulujących rozwój kreatywnego
myślenia i działania naszych uczniów, a
w szerszym kontekście wykształcenia
uczniów gotowych na wyzwania rynku pracy
przyszłości.

Komponent 6. Otwartość i tolerancja na wieloznaczność
Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli
i wychowawców. Praca zbiorowa pod red. W. Limont, J. Cieślikowskiej, D. Jastrzębskiej, Wyd. ORE, Warszawa 2013.
3
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z nią pogodzić. Stajemy
w obliczu sytuacji konieczności i przymusu pozostania w domu. Praca zdalna
jest dla nas wszystkich wyzwaniem i może być interesującym doświadczeniem, pod warunkiem, że
decydujemy się na nią
z wyboru i chęci uzyskania
nowych informatycznych
umiejętności. Gdy rozpoczynamy ją z konieczności,
pod presją czasową, nie
zawsze układa się tak, jak
byśmy tego oczekiwali.
w wyjątkowo trudnej sytuacji znaleźli się nasi uczniowie i wychowankowie.
Oderwani od swoich codziennych rytuałów, pozbawieni szkoły jako placówki, w której przyswajają wiedzę
B OŻENA R OKICKA
i umiejętności, ale też miejsca spotkań
KONSULTANT DS . PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ
z rówieśnikami, reagują buntem lub
apatią wynikającą z pozostania
Pedagog w nowej rzeczywistosci w czterech ścianach.

szkolnej
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Pandemię wirusa COVID-19 w Polsce i na
całym świecie należy zaliczyć do wyjątkowych
sytuacji kryzysowych. Jest to bowiem niebezpieczne zaburzenie równowagi psychicznej.
Każde dziecko reaguje na sytuację kryzysu
inaczej. Problem jest długotrwały i każdy osiąga swój punkt krytyczny. Reakcja kryzysowa nie
jest ani chorobą, ani patologicznym doświadczeniem. Jest to rzeczywiste zmaganie1.

zas pandemii to bardzo trudny okres
dla nas wszystkich. Gdy izolacja jest
nam narzucona, niełatwo nam się

Sposób przeżywania kryzysu przez dziecko
zależy od kilku czynników. Prof. Jacek Pyżalski i dr Wiesław Poleszak w swojej najnowszej
publikacji na temat edukacji zdalnej w czasach
pandemii wymieniają trzy elementy:
1) kontekstu społecznego (składają się na to:
zmiana ich codziennego życia, ograniczenia

Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża, Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej. Poradnik, ORE, Warszawa 2015.
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w poruszaniu się, informacje o sytuacji
w kraju i za granicą, zachowania rówieśników itp.);
2) kontekstu rodzinnego (sytuacja ekonomiczna,
sytuacja demograficzna, jakość relacji rodzinnych – cechy systemu rodzinnego, wcześniejsze problemy występujące w rodzinie, tj.
przemoc, uzależnienia itp.);
3) cech osobowościowych młodego człowieka
(dojrzałość mechanizmów obronnych, poziom
wrażliwości, temperament itp.)2.
Chyba żaden ze znanych mi poradników
i dokumentów szkolnych nie posiada Procedur
Interwencji Kryzysowej w odniesieniu do pandemii. Nasze szkolne procedury obejmują
i szczegółowo określają poszczególne kroki
interwencji w sytuacjach: demoralizacji
i przestępczości, Niebieskiej Karty, naruszenia
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego
uczniów, samobójstwa czy też wykorzystywania seksualnego. Szczegółowo opracowano
procedury na wypadek zagrożenia zewnętrznego, skażenia chemicznego lub biologicznego
szkoły. w wyżej wymienionych przypadkach
szkolne
programy
wychowawczo profilaktyczne są wypełnione treściami
i skutecznymi działaniami skierowanymi do
społeczności szkolnej.
Czym jest interwencja kryzysowa?
Interwencja kryzysowa jest rozumiana jako
pierwsza psychologiczna pomoc udzielana osobie
znajdującej się w kryzysie, polegająca na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, a także na podejmowaniu działań, które mają na celu przywrócenie
danej osobie stanu równowagi sprzed kryzysu”3
(Jagieła, 2010). Jest to praktyczna forma pomocy koncentrująca się na źródle kryzysu. Jako
pedagodzy mamy utrudnione zadanie, ponieważ my również jesteśmy narażeni na kryzys.
Pozbawieni zostaliśmy dotychczasowych, czyli osobistych i bezpośrednich form pomocy. To
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samo dotyczy specjalistycznych służb pomocowych, które pozwalają zintensyfikować oddziaływania interdyscyplinarne.
Dziecko w kryzysie doświadcza wielu trudnych emocji, uniemożliwiających codzienne,
normalne funkcjonowanie. Nie zapominajmy,
że podczas interwencji kryzysowej dużą rolę
odgrywa zaangażowanie w jej proces osób
z najbliższego otoczenia dziecka. To one spędzają z nim najwięcej czasu i powinny zmierzyć się z trudnymi objawami jego zachowania. Bardzo ważne jest, aby te osoby potrafiły
odpowiednio wspierać dzieci w kryzysie.
Pedagog zdalny w interwencji kryzysowej
Jednymi z pożądanych cech osoby wspierającej są umiejętność obserwacji i empatia.
Trudność sytuacji pomocowej w pandemii polega na tym, że nie mamy kontaktu osobistego, musi nam wystarczyć laptop i telefon komórkowy. Powinniśmy być szczególnie czujni,
wręcz wyczuleni na każde słowo i gest naszych uczniów, z którymi się kontaktujemy.
Jak w tym trudnym czasie rozwinąć te umiejętności i nie przeoczyć czegoś ważnego? Bazując na doświadczeniu i pielęgnowaniu
umiejętności obserwacji Marii Montessori, możemy posłużyć się metodą C.O.R.E.: nawiązać
kontakt, uzyskać stosowne informacje, zastanowić się nad zdobytą informacją, zaangażować się4.

Tym razem nie korzystamy z pomocy dydaktycznych, testów lub innych narzędzi diagnostycznych. Najważniejsze, że jesteśmy
i dotarliśmy do każdego ucznia. Gdy minie
czas zagrożenia, powrócimy do naszych szkół
i będzie to czas wzmożonej aktywności pedagoga, psychologa, terapeuty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przyjmie nowy wymiar
postawionego przez życie zadania do realizacji.

Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża, Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej. Poradnik, ORE, Warszawa 2015
4 Epstein Paul, z notatek pedagoga Montessori: Poradnik, wydawnictwo IMPULS, Kraków 2014
3
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Wychowawczo -

Zgodnie z regulacją ustawową5 program
wychowawczo-profilaktyczny obejmuje dwa
obszary:
– treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów,
– treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane
w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących
w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jeden z ważniejszych dokumentów szkolnych czeka na modyfikację zapisów. Zadania,
o które powinien się wzbogacić, to zapisy dotyczące podejmowanych działań szkolnych
wobec skutków pandemii skierowane do
wszystkich grup odbiorców. Mam nadzieję, że
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczy
obligatoryjne zadania i podpowie formy ich
realizacji.
Co czeka nas – pedagogów po pandemii?
Powrócimy do szkół z większą mądrością
i pokorą wobec sił natury – tak będą postrzegali zastaną rzeczywistość pedagodzy
i rodzice. Doświadczenie izolacji na długo pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.
Wielu pedagogów, będących także rodzicami,
spojrzy na nową rzeczywistość z rodzicielskiej
perspektywy. Nasi wychowankowie
w większości wrócą z radością do swoich
szkół, placówek, a zatem do rówieśników
i przyjaciół. Pamiętajmy, że wśród nich będzie
grupa uczniów, która wyjdzie „na wolność” –
myślę o uczniach, którzy będą mogli w końcu
uwolnić się od rodzinnych agresorów. Uczniowie ci zapewne doświadczyli w izolacji jeszcze
większej niż w normalnych warunkach prze5 Art.

mocy, to oni najboleśniej odczuli negatywne
skutki domowej kwarantanny. Powrót do
szkoły będzie dla nich swoistym wyzwoleniem, wówczas praca szkolnych pedagogów,
psychologów będzie najbardziej pożądaną formą wsparcia psychologicznego. Warto to
przemyśleć i dokonać gradacji potrzeb dziecka. Gabinet pedagoga może stać się miejscem,
w którym wychowanek będzie miał okazję do
podzielenia się swoim bólem i żalem. Należy
zapewnić czas tym wszystkim, którzy będą
tego potrzebowali. Myślę, że warto w tym
miejscu przypomnieć koncepcję psychologiczną resilience, ponieważ podejmuje ona próbę
odpowiedzi i wyjaśnienia fenomenu dobrego
funkcjonowania, pomimo przeciwności losu
i traumatycznych wydarzeń. Termin resilience
został zapożyczony z fizyki i oznacza wysoką
elastyczność. My odbieramy ją obecnie jako
bardzo pożądaną cechę – odporność psychiczną.
Jak uspokoić strach naszych podopiecznych? Rozmawiać o tym, co się stało, szukać
rozumnej akceptacji tego, czego zmienić nie
możemy. Profilaktycznie zadbać o emocje
dziecka i mieć świadomość, że takie sytuacje
mogą mieć miejsce w przyszłości.
Czego nauczy nas pandemia?
Być może zacieśni lub poprawi relacje rodzinne. Wielu ojców dostrzegło autentyczny
wymiar roli matki i poznało zakres jej obowiązków. Rodzeństwo poprawiło swoje relacje. Wielu z nas zwróciło uwagę na samotnych
seniorów, rozpoczęliśmy dialog międzypokoleniowy, nawiązaliśmy relację z sąsiadami.
Pandemia już nauczyła nas większej wrażliwości na drugiego człowieka, zmusiła do lepszej obserwacji. Doradcy zawodowi otrzymali
autentyczny materiał do zajęć z preorientacji
zawodowej. Zawód pielęgniarki, ratownika
medycznego, lekarza nabrał innego wymiaru
społecznego. Zaczęliśmy zauważać i doceniać

26. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59.
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osiedlowych sprzedawców lub kurierów.
Jest to również czas rozkwitu ludzkiej dobroci przejawiającej się m.in. w masowym szyciu maseczek ochronnych dla szpitali, sporządzaniu posiłków dla medyków i osób bezdomnych, organizowaniu charytatywnych
zbiórek pieniędzy. Jednym z priorytetów
MEN do realizacji w obecnym roku szkolnym
jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Niech te wartości społeczne będą wyznacznikiem działań pedagoga szkolnego
w najbliższym czasie.

Z AŁĄCZNIK NR 1
Zapis wywiadu przeprowadzonego zdalnie
z pedagog Beatą Ziębicką ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Pasłęku. Wywiad został opublikowany na
stronie internetowej W-M ODN w Elblągu 7
kwietnia 2020 r. Poniżej prezentuję Państwu wersję wywiadu poszerzoną o zagadnienia pedagogapraktyka powracającego do szkoły po kwarantannie. Działania zawodowe Beaty Ziębickiej powinniśmy potraktować jako przykład dobrej praktyki pedagoga szkolnego.
Bożena Rokicka: – Jakie były Twoje pierwsze
działania, gdy ogłoszono zdalne prowadzenie zajęć?
Beata Ziębicka: – Pierwsze działanie, jakie
podjęłam po ogłoszeniu konieczności zdalnej
edukacji, było bardzo intuicyjne. Nie było żadnych wytycznych, jak i w jakim zakresie powinien pełnić swoje obowiązki pedagog. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy: należy
poinformować wszystkich, że jestem gotowa
do pomocy. Mimo zamknięcia szkoły, mimo
tego, że nie można przyjść do gabinetu, można
przecież napisać lub zadzwonić. Już pierwszego dnia po zamknięciu szkół wysłałam informację do wszystkich uczniów, rodziców
i nauczycieli, aby wiedzieli, że mogą się ze
mną kontaktować. Zaproponowałam różne
formy kontaktu, takie jak: Librus, mail, tele-
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fon, Messenger. Określiłam ramy czasowe.
Może to mało profesjonalne, może mało chroniące moją prywatność, ale podałam też swój
numer telefonu. Myślę, że w tak wyjątkowej
sytuacji jest to szczególnie uzasadnione. Jeśli
chociaż jedno dziecko w ten sposób skorzysta
z mojej pomocy, to uważam, że warto. Następna myśl, która przyszła mi do głowy, to konieczność odwrócenia uwagi dzieci od tego, co
dzieje się wokół. Myślę tu o bombardowaniu
ich informacjami o wirusie, chorobach, śmierci
itd. Tu przyszedł czas na podjęcie działań
wspólnie ze szkolnym psychologiem.
Kolejna ważna kwestia to kontakty
z nauczycielami i niekończące się pytania
o dostępność dzieci do sprzętu i internetu. Co,
jeśli ktoś nie ma internetu lub nie ma komputera? Jak ma się uczyć? w pierwszych dniach
telefon rozgrzewał się do czerwoności. Trzeba
było nawiązać kontakt z rodzicami, którzy nie
odczytywali wiadomości w dzienniku elektronicznym. Nie zawsze odbierali telefony, nie
zawsze numery były aktualne. Dobrze, że Pasłęk to małe miasto. Większość osób znam lub
znam ich znajomych. Udało się! Wiem, że wychowawcy mają kontakt ze wszystkimi.
– Jak obecnie wygląda Twoja praca?
Aktualnie praca pedagoga szkolnego polega na utrzymaniu stałego kontaktu
z nauczycielami, wspieraniu rodziców, kontaktach z uczniami. Mam kontakt telefoniczny
z asystentami rodzin, kuratorami sądowymi,
pracownikami socjalnymi i dzielnicowym.
Umieszczam systematycznie na stronie internetowej szkoły przydatne wiadomości i linki,
zarówno dla dzieci, jak i skierowane do rodziców.
Jestem w
stałym kontakcie
z wychowawcami klas. Reaguję, gdy rodzice
lub dzieci unikają kontaktu i zdalnego nauczania. Wspieram ich, na ile jest to możliwe, mailowo lub telefonicznie. Aktualizuję szkolną
stronę FB, gdzie na bieżąco publikuję zdjęcia
od dzieci obrazujące ich czas wolny.

N R 2020/1

S TR . 91

– Jakie propozycje zajęć twórczych skierowałaś
do uczniów?
Tak jak wspomniałam wcześniej, wysłałam
informację o możliwości kontaktu ze mną.
Wrzucam na stronę linki, które mogą zainteresować uczniów i uspokoić obawy. Wspólnie
z psychologiem szkolnym opracowałyśmy
plan działania kryzysowego. Nazwałyśmy się
Szkolną Grupą Pozytywnego Myślenia i co tydzień rzucamy dzieciakom wyzwanie, czyli
challenge. w każdy piątek pojawia się nowe
wyzwanie na kolejny tydzień. Pierwsze z nich
to „COŚ z NICZEGO”. Zadaniem dzieci jest
uruchomienie kreatywności, wyobraźni, fantazji. Dzieci miały zebrać rzeczy, które mają
w domu, które pozornie do niczego nie są potrzebne, czyli NIC, i wyczarować z nich COŚ,
przedstawić to w formie pracy plastycznej.
Technika i forma pracy – dowolna. Ważne, żeby wykonując pracę, nie wychodzić z domu
po materiały potrzebne do jej wykonania.
Trzeba zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać je
do nas. Zdjęcia na bieżąco umieszczane są na
szkolnym profilu FB, którego jestem administratorem. Hasło przewodnie serii wyzwań to
„Dziel się pozytywną energią!”.
W przygotowaniu jest kolejny challenge,
tym razem będzie selfie-mem, polegający na
tym, że dzieci będą robiły sobie zdjęcia, dowolnie humorystycznie je przerabiały
i przesyłały do nas… Już nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że pierwsze wyzwanie cieszy się ogromną popularnością. Jestem zaskoczona tym, jakie pomysły mają moi uczniowie.
Powstają roboty, mini ogródki, laptopy, lalki,
kwiaty, dzieciaki robią podziękowania dla
osób dbających o nasze zdrowie. Kilka mam
włączyło się w akcję szycia maseczek, a dzieci
im pomagają. Wszystkie informacje są na bieżąco wrzucane na FB. Muszę przyznać, że
nasz profil chyba nigdy nie miał tylu polubień.
–

Co

zaproponowałaś

rodzicom

swoich

uczniów?
Na stronie szkoły jest specjalna zakładka,
strefa rodzica, tam umieszczane są wskazówki
dotyczące tego, jak rozmawiać z dziećmi
o wirusie, jak chronić je przed nadmiarem
przytłaczających informacji, jak pomóc im
w poradzeniu sobie ze zdalnym nauczaniem,
jak radzić sobie z lękiem, gdzie zwracać się
o pomoc. Nie chcę też umieszczać zbyt wielu
informacji w Librusie, ponieważ mam świadomość, że rodzice mają teraz ogrom pracy
z dziećmi przy zdalnym nauczaniu. Staram się
raczej odwracać trochę ich uwagę, wskazywać
pomysły na czas wolny i wspierać. Myślę, że
najważniejsze jest to, aby mieli świadomość,
że jest ktoś, kto może im pomóc. Zaprosiłam
też rodziców do udziału w akcji szycia maseczek ochronnych. Jest piękna odpowiedź. Rodzice dzwonią, pytają, jak pomóc, co i gdzie
można przekazać. Przy okazji rozmawiamy
o tym, jak sobie radzą oni, jak sobie radzą
dzieci.
– Czy kontaktujesz się ze szkolnymi wolontariuszami, uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Tak, jak wspomniałam, do ogółu dzieciaków kieruję komunikaty na stronie czy
w Librusie. Mocno uruchomiłam FB, widzę, że
wchodzą na profil szkoły, komentują zdjęcia.
Wiedzą, że mogą napisać, zadzwonić. Mam
też w szkole pod opieką Szkolny Klub Wolontariatu. Moi kochani wolontariusze podjęli
wyzwanie i wysyłamy sobie na poprawę humoru zdjęcia swoich zwierzaków domowych.
Myślę, że tym osobom, szczególnie aktywnym
na co dzień, w czasie pandemii jest szczególnie ciężko. Mam też pod opieką dwóch
uczniów ze spektrum autyzmu. Jestem
w stałym kontakcie z nimi i ich rodzicami. To
są cudowni uczniowie, którzy w nowej sytuacji trudno się odnajdują. Rodzice nie mają nic
przeciwko, wręcz proszą o zadania dla chłopców, które pozwolą im przetrwać ten czas.
Wysyłam im zadania, rozmawiamy przez
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Messenger. Staramy się odczarować zły czas
i przepędzać czarne chmury.
– Czy szczególną opieką objęłaś uczniów
z rodzin dysfunkcyjnych? Mam na myśli rodziny,
które podejrzewamy, że panuje w nich przemoc.
Tak. Jestem w kontakcie z nauczycielami,
kuratorami, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi i dzielnicowym. Niestety, stan
izolacji w domu sprzyja narastaniu frustracji
i zachowań patologicznych. Martwię się bardzo o te dzieci. Ze względu na pandemię pracownicy opiekujący się rodzinami i kuratorzy
sądowi mają zakaz wchodzenia do domów
swoich podopiecznych. To powoduje, że nie
mają kontroli nad tym, co się dzieje, nie mogą
udzielić im żadnego wsparcia. Pozostaje jedynie kontakt telefoniczny, ale przez telefon nie
widać gestów, min, zachowań, siniaków i łez.
Nie czuć alkoholu, nie widać plam na ubraniach czy strachu w oczach… w takich sytuacjach najbardziej brakuje mi kontaktu osobistego.
Niestety, już podczas trwania stanu epidemii w jednej z rodzin z mojej szkoły założono
Niebieską Kartę. Trudno zdalnie przeprowadzić standardową procedurę. Jestem
w kontakcie telefonicznym z mamą – ofiarą
przemocy. Wiem, że rodzice są w trakcie rozwodu, dochodzi do przemocy psychicznej
między nimi, a ta przecież szczególnie okrutnie dotyka dzieci. Jestem w kontakcie
z pracownikiem socjalnym zajmującym się rodziną, ale to jednak ciągle za mało. Dzwonię
do rodziców, u których wiem, że może pojawić się problem w rodzinie. Staram się wspierać, monitorować. Przypominam dzieciom, że
mają możliwość kontaktu ze mną. Że jestem
dla nich w tym trudnym czasie.
– Jak Twoim zdaniem radzą sobie dzieci, które
mieszkają w bardzo złych warunkach, takich jak
mały metraż, brak komputera, alkoholizm
w rodzinie?
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Tym dzieciom jest szczególnie trudno. Wyjście do szkoły to często było takie okno na
świat bez przemocy. To był ciepły posiłek
w szkole, dobre słowo, czas im poświęcony.
Te dzieci szczególnie potrzebują wsparcia,
choćby mailowego. Jeśli chodzi o dostęp do
komputera, mamy to raczej opanowane. Rodzice kontaktują się telefonicznie, wysyłają
sms-y do nauczycieli, panie z młodszych klas
dzwonią, żeby odpytać z czytania. Mamy
w szkole dobre dusze. Wśród rodziców znalazł się sponsor – zakupił laptop dla dziecka
w trudnej sytuacji. Jesteśmy w kontakcie
z rodzicami, dzwonimy. Staramy się nie przesadzać z wymaganiami i mocno uwzględniać
każdą sytuację życiową. Podam przykład.
Mam pod opieką rodzinę: mama z dwójką
dzieci (4 i 6 klasa), trzecie dziecko w drodze.
Rodzina nie ma internetu. Korzystają
z komputera cioci, która też ma dzieci
w wieku szkolnym. Aktualnie mama przebywa w szpitalu, czeka na rozwiązanie, przyspieszone zresztą. Stres w domu jest niesamowity. Tata pracuje za granicą. Jedyną możliwością nawiązania kontaktu z rodziną to kontakt telefoniczny. Ale da się. Wychowawca pisze maila do wszystkich nauczycieli, opisuje
sytuację, wychodzimy naprzeciw. Takie działanie można porównać do zespołu wychowawczego. Wcześniej, jak pojawiała się trudna
sytuacja – zbierałam nauczycieli, wychowawca przedstawiał sytuację, na spotkanie zapraszaliśmy rodziców, mówili, z czym mieli problem, w czym potrzebują pomocy. Teraz działa to podobnie. Wychowawca rozmawia
z rodzicami, pisze maila do nauczycieli
i dostosowujemy działania do sytuacji.
w całym tym szaleństwie musimy pamiętać,
że jesteśmy przed wszystkim ludźmi, dopiero
potem nauczycielami!
Staramy się robić swoje, wspierać nauczycieli. Potrzebujemy siebie nawzajem. Założyliśmy grupę na Messengerze, wspieramy się,
podpowiadamy, mówimy, kto z czym ma problem, powstała taka swoista grupa wsparcia.
Najważniejsze teraz to dawać sobie dużo
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wsparcia, pozytywnej energii i być blisko
mentalnie i emocjonalnie, mimo fizycznej odległości.
– Jakie zadania do realizacji będą Twoim
priorytetem bezpośrednio po powrocie do
szkoły?
Zapewne jednym z pierwszych działań, jakie podejmę, będzie analiza sytuacji dzieci,
szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych. Chciałabym też wejść do klas, grup, zobaczyć, jakie są
nastroje dzieci, jakie są ich potrzeby. Na pewno dzieci, które dotychczas szukały kontaktu
z pedagogiem, będą go potrzebowały jeszcze
bardziej. Myślę, że dobrym pomysłem będzie
przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Pozwoli ona zdiagnozować potrzeby poszczególnych grup. Na pewno chciałabym przede wszystkim być z tymi,
którzy tej obecności i pomocy potrzebują.
Ważne będzie, aby dowiedzieć się, co sprawiało dzieciom największą trudność podczas
kwarantanny, z czym miały kłopot, czy były
sytuacje, w których czuły szczególną frustrację
czy niemoc. Zebranie takich informacji będzie
zapewne bazą do podjęcia działań trafiających
bezpośrednio w potrzeby dzieci. Zanim jednak zdobędę dane ankietowe, na pewno wejdę
do każdej klasy, żeby zwyczajnie zapytać, co
słychać, powiedzieć, że dobrze ich widzieć
i przypomnieć, że zawsze mogą na mnie liczyć.

– Jakie nowe zagadnienia powinny się znaleźć,
Twoim zdaniem, w Programie WychowawczoProfilaktycznym Szkoły?
Jednym z zagadnień zapewne powinna być
tematyka zdalnego nauczania – jak sobie organizować czas, jak motywować się do działania. Kolejny temat to jak radzić sobie
w sytuacji odosobnienia i jakie skutki może
powodować brak kontaktu bezpośredniego
z innymi. Duży nacisk należy położyć na problem lęku. Już dzisiaj otrzymuję sygnały, że

S TR . 93

dzieci boją się sytuacji, w której się znalazły.
Dorośli nie zawsze potrafią z nimi rozmawiać,
nie zawsze też mają czas. Dzieciaki muszą
wiedzieć, że może tak być, że nowe sytuacje
mogą powodować lęk. Bardzo istotna jest też
sprawa, aby dzieci umiały odróżniać rzeczy,
na które mają wpływ, od tych, które są poza
ich możliwościami oddziaływania. Dziecko,
które ma poczucie sprawczości, czuje się lepiej, jest pewniejsze siebie. Na przykład
w obecnej sytuacji dzieci mają wpływ na swoje
zdrowie, przestrzegając zasad higieny, pozostając w domu. Na tym powinny się koncentrować. Nie mają wpływu na rozwój pandemii
czy problemy finansowe. Jeśli jednak skupimy
ich uwagę na rzeczach, na które mają wpływ –
jako tych ważnych – łatwiej będzie im przetrwać trudne sytuacje, nie tylko te związane
z pandemią.
– Dziękuję za rozmowę.
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jego miejsca w świecie. Te
kompetencje obejmują
również rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie
i w innych regionach świata oraz konieczności
jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników
estetycznych
w życiu codziennym.

A NNA S ZCZAWIŃSKA
D ORADCA METODYCZNY DS . JĘZYKA POLSKIEGO
N AUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W Z ESPOLE S ZKÓŁ W L UBAWIE

Mała ojczyzna i kompetencje
kluczowe

K

ształcenie kompetencji kluczowych
w zakresie postaw obywatelskich
oraz świadomości i ekspresji kulturalnej to wielkie wyzwanie, ale też ogromna
satysfakcja i doskonała okazja do poznania,
obserwowania rozwoju uczniów.
Naszym, nauczycielskim zadaniem jest wyrobienie u uczniów postawy doceniania znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, świadomości lokalnego, narodowego
i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz
1

Warto tu podkreślić, że
umiejętności dotyczą zarówno wrażliwości, jak
i ekspresji, czyli wyrażania
siebie poprzez różnorodne
środki z wykorzystaniem
wrodzonych zdolności.
Ekspresja kulturalna jest
zatem niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane
w wielu sytuacjach zawodowych.

Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność oraz
chęć pielęgnowania zdolności estetycznych
poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym. Należy
zatem poszukać takich działań uczniowskich,
które będą służyły rozwijaniu tych kompetencji. Niezwykle pomocne są przedsięwzięcia,
które będąc inscenizacjami, sięgają jednocześnie do tradycji historyczno-obyczajowych regionu, więc postaram się przedstawić wyniki
pewnego działania spełniającego te warunki.
Inspiracją do powstania projektu „100-lecie
powrotu Małej Ojczyzny – Ziemi Lubawskiej
do Macierzy” była chęć poznania okoliczności
historycznych oraz tła kulturowego wydarzeń

Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża, Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej. Poradnik, ORE, Warszawa 2015.
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z 1920 roku. Rocznica odzyskania niepodległości była doskonałą okazją do przygotowania uroczystości patriotycznej w szkole.
Uczniowie z zapałem podjęli się przygotowań, ale chcieli mieć wpływ na kształt tego
przedsięwzięcia. Jak to często na początku bywa, pojawiła się lista działań, których wykonywać nie chcą. Nie ma być oficjalnie, sztywno i na baczność, nie chcą przeplatanki typu:
wiersz-piosenka. a czego chcą? Żeby było
barwnie, kolorowo, radośnie i dużo ruchu.
i jak to jedna z uczennic powiedziała: żeby było widać, że my kochamy swoje miejsce na ziemi i szanujemy ludzi, dzięki którym możemy
cieszyć się życiem, uczyć się i rozwijać.
Piękny cel. Należało więc obrać kierunek
poszukiwań sposobu wyrażenia tych emocji.
Nasze zainteresowania poszły dwutorowo:
historia i tradycja. Pierwszym etapem była
chęć ustalenia, jakie były okoliczności powrotu Ziemi Lubawskiej do Macierzy 21 stycznia
1920 roku, czyli dwa lata po odzyskaniu niepodległości. Tu z pomocą przyszedł nauczyciel historii.
Następnie, wykorzystując źródła historyczne, ustaliliśmy, jak wyglądało to wydarzenie
100 lat temu na ulicach miasta. Dotarliśmy do
wspomnień burmistrza, który w tym dniu witał żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, prowadzonych przez lokalny zastęp Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w barwnym
korowodzie mieszkańców miasta.
I to wydarzenie uczniowie chcieli zainscenizować. Organizacja strojów do tej sceny bardzo ich zaangażowała. Wśród trzech klas biorących udział w przedsięwzięciu znalazła się
grupa harcerek chętnych do odegrania roli
”Sokołów” i grupa chłopców zainteresowanych rolą żołnierzy Błękitnej Armii.
Nie zapomnę zaskoczenia i zachwytu, kiedy przyniosłam im repliki umundurowania
i broni z tego okresu wypożyczone od zaprzy-
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jaźnionej grupy rekonstruktorów historycznych aż z Radomia.
Z każdą próbą zaangażowanie młodzieży
rosło i pojawiały się nowe pomysły.
Miłośnicy tradycji w tym czasie wertowali
źródła etnograficzne, poznając gwarę lubawską i lokalne obyczaje. Najwięcej zainteresowania
budziły
o br zędy
związane
z uroczystościami weselnymi, w których można było przedstawić stroje, gwarowe powiedzonka, przyśpiewki i taniec. Udało się również
po dkr eślić
szacunek ,
miło ść
i poszanowanie wiary przekazywanej przez
pokolenia.
Dla mnie niewątpliwie najważniejszym
osiągnięciem było właśnie to zaangażowanie
młodzieży i ich relacje oraz upór w dążeniu do
celu. Była to grupa około 70 uczniów uczestniczących w projekcie, częściowo znajomych,
częściowo obcych sobie, z różnych szkół gimnazjalnych i podstawowych miasta i gminy,
których paradoksalnie łączył nauczyciel, kompletnie nieznający ich możliwości artystycznych u progu nauki w szkole średniej.
Nawzajem odkrywali swoje talenty, stając
się częścią wspólnego dzieła. z próby na próbę
powstawał scenariusz, a każdy problem czasem natychmiast, a czasem powoli znajdował
rozwiązanie.
Uczniowie sami zdobywali stroje od zaprzyjaźnionych instytucji, m.in. kół gospodyń
wiejskich (spódnice Druhen ślubnych), lokalnych ośrodków kultury (repliki strojów ludowych dla Państwa Młodych i ich Rodziców),
a także służb mundurowych (buty dla druhów
Pana Młodego). Dziewczęta na tę okoliczność
uwiły sobie wianki z tradycyjnych polskich
kwiatów: maków, chabrów i rumianków, które jak mnie zapewniły, będą im służyły
na wszystkich imprezach klasowych
i towarzyskich, bo tak przypadły im do gustu.

Każdy szczegół był dopracowany zgodnie
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z przekazem źródłowym. Aby poznać obyczaj
„Dziadów na weselu”, należało obejrzeć nagranie autentycznego wesela współczesnego
z osobą, która nadal tę tradycję podtrzymuje
w okolicy.
Na podstawie źródeł odtworzyliśmy także
nieistniejący już obyczaj pobierania opłaty
przez kucharkę podczas uroczystości, przed
podaniem dania głównego oraz suknię wzorowaną na sukniach ślubnych mieszkanek Lubawy z początku XX wieku wg cytatu: „Były to
suknie czarne, granatowe lub szare, jednoczęściowe, długie, fałdowane, podszewkowane,
u dołu z frędzlami, nabijane ćwiekami,
względnie innymi świecidełkami, od których
się uginały i szeleściły.”
Także nieśmiali uczniowie znaleźli możliwość wyrażenia siebie przez recytację, taniec
śpiew, grę aktorską.
Warto tu wspomnieć o muzyce. Wraz
z
do bor e m
pieśni
patr iot y cznych
i przyśpiewek ludowych pojawiła się potrzeba
zorganizowania akompaniamentu. Tu nieoczekiwanie ujawniły się umiejętności uczennicy do towarzyszenia solistom i chórkowi na
pianinie i gitarze akustycznej. w tak dużym
zespole wykonawców udało się znaleźć inny
diament: uczennicę, która od kilku lat uczestniczyła w Festiwalach gwary lubawskiej
i wprawą zaprezentowała „gadkę po lubawsku”, budząc podziw wśród kolegów
i zaproszonych gości.
Cała społeczność klas uczestniczących
w tym projekcie żyła wspólnym działaniem
do tego stopnia, że w sytuacji nieobecności
jednego czy drugiego aktora (sytuacja zmieniała się dynamiczne, a zagraliśmy 5 spektakli) nie było żadnego problemu z wejściem na
scenę dublera.
Początkowo naszym zadaniem było przygotowanie uroczystości szkolnej z okazji 100lecia powrotu Ziemi Lubawskiej do Macierzy,

S TR . 96

ale zafascynowani efektami naszej pracy postanowiliśmy wyjść poza społeczność szkolną
i wystąpiliśmy z naszym przedstawieniem
przed mieszkańcami miasta i powiatu, a także
zaprezentowaliśmy się społeczności gminnej
Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach.
I tak dzięki połączeniu inscenizacji historycznej, gadki w gwarze lubawskiej
z barwnym żywiołowym widowiskiem tradycyjnego wesela po lubawsku zrealizowałam
na szeroką skalę kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie: kształtowania postaw obywatelskich oraz świadomości
i ekspresji kulturalnej, a także kierunku polityki oświatowej państwa: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Poniżej przedstawiam scenariusz naszej inscenizacji, który być może zainspiruje któregoś z czytelników do podjęcia podobnego trudu.
Nie ukrywam, było to ogromne wyzwanie,
pochłonęło wiele czasu (pięć miesięcy przygotowań) i energii, ale umiejętności i postawy
uczniów, ich zaangażowanie i zadowolenie
z efektu, są tego warte.
Warto zajrzeć:
https://www.youtube.com/watch?v=JT0Pr8J2ZI
 http://zs.lubawa.pl/2020/01/21/100lecie-odzyskania-niepodleglosci-przezlubawe/
 http://www.e-lubawa.pl/
akutalnosc/13185/w-grabowiewaldykach-swietowali-powrot-ziemilubawskiej-do-macierzy.html
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Z AŁĄCZNIK
Stulecie Odzyskania Niepodległości przez
Lubawę – scenariusz inscenizacji.
PROJEKTOR: 100 LECIE
PIOSENKA Siwy Mundur
Narratorka 1.: Zanim nadszedł upragniony
dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918 r., kraj nasz znajdował się 123 lata pod
zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim.
Narratorka 2: Przez tyle lat zaborcy próbowali
narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznemu sercu
naszych pradziadków najcenniejsze wartości
zostały uratowane.
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N 2: 19 stycznia 1920 roku na lubawskim rynku nastąpił podniosły i wzruszający moment.
Na scenę wchodzą SOKOŁY i Burmistrz
WOLSKI.
N 1: Prezes lubawskiego „Sokoła”, Stanisław
Wolski, wręczył oddziałowi proporzec
z wyhaftowanym Orłem Polskim. Oddział
„Sokoła” wyruszył w kierunku ul. Lidzbarskiej na powitanie wojska polskiego.
WOLSKI wręcza proporzec HARCERKOM
i zostaje na scenie.
Muzyk otwiera przed HARCERKAMI drzwi.
HARCERKI wychodzą, drzwi zostają otwarte.

N 1: Lubawa na niepodległość musiała czekać
jeszcze dłużej.

CHÓR - Piosenka: Ułani, ułani…. tu potrzeba
autora i muzykę

N 2: Dziś w dniu uroczystości Setnej rocznicy
odzyskania przez Lubawę niepodległości
chcemy dowiedzieć się jakie było losy Lubawy
i jak wyglądało nasze miasto w tym czasie.

Wchodzą HALLERCZYCY – musztra na scenie)

N 1: Najlepszym źródłem wiedzy zawsze jest
szkoła, a nasza kształci i wychowuje młodzież
od prawie 150 lat. z szacunku dla wiedzy
zwracamy się, tak jak to czynili uczniowie lubawskiego liceum od pokoleń, do nauczyciela
historii.
N 2: Panie profesorze, jaka była droga powrotu Lubawy do Macierzy?
Wystąpienie nauczyciela historii, na projektorze pocztówki z tamtych lat.
Profesor schodzi ze sceny
Wchodzą na scenę Narratorki i muzyk – pianino
N 1: Wreszcie nadszedł długo i z utęsknieniem
przez pokolenia oczekiwany dzień wolności.

PROJEKTOR: RYNEK LUBAWSKI

Wchodzą HARCERKI – ustawiają się pod
sceną)
Muzyk zamyka drzwi
N 2: Na trybunę, pośrodku Rynku zbudowaną, wchodzą: burmistrz Wolski, ks. Alfons
Mańkowski i Porucznik Wojska Polskiego
Czerkawski.
Wchodzi MAŃKOWSKI, staje po prawej ręce WOLSKIEGO
CZERKAWSKI występuje krok do przodu,
po lewej ręce WOLSKIEGO
WOLSKI: Witam gorąco i radośnie Wojsko
Polskie. Dziękuję serdecznie za to, że na
ostrzu swego bagnetu przynosi ono wol-
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ność, za którą ojcowie nasi
i cierpieli, walczyli i umierali.
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tęsknili

MAŃKOWSKI:
Niezmierną
radość
i szczęście dziś przeżywamy wraz
z Waszym przybyciem do Lubawy.
CZERKAWSKI: Marzenia przeszłych pokoleń
o wolnej i niepodległej Polsce dziś spełniają się. Na cześć zjednoczonej i wolnej Polski: Niech żyje!
LUDZIE, HALLERCZYCY, HARCERZE:
Niech żyje!, Niech żyje!, Niech żyje!
N 1: Orkiestra gra „Jeszcze Polska nie zginęła”, wojsko prezentuje broń, lud śpiewa,
serca przepełnione radością, w oczach
błyszczą łzy szczęścia.
N 2: Zapraszam wszystkich do odśpiewania
hymnu państwowego, tak ja to czynili
w dniu powrotu Lubawy do Macierzy, nasi przodkowie.

Piosenka: „Biały Krzyż”
Oklaski, Wszyscy schodzą ze sceny, zostają Narratorzy.
PROJEKTOR: STRÓJ LUBAWSKI
N 1: Niemałą rolę w walce o utrzymanie polskości Ziemi Lubawskiej odegrał lubawski
folklor.
N 2: Podczas natężonej germanizacji, walka
z zaborcą toczyła się przez utrzymanie tradycji i obyczajów ludowych. Ważną rolę
łączącą mieszkańców naszego terenu była
gwara lubawska.
N 1: Posłuchajmy fragmentu gatki lubawskiej
Klimka z Dybzaka, w wykonaniu naszej
koleżanki, laureatki V Festiwalu Gwary
Lubawskiej.

CZERKAWSKI: Baczność! Do hymnu!

Wchodzi uczennica

Jeśli publiczność będzie się ociągała z wstawaniem,
Narratorzy wykonują gest: Powstań!

UCZENNICA: Jak to w Lubawie Jo mówili…

ŚPIEWANIE HYMNU
CZERKAWSKI: Spocznij! Po hymnie.
N 1: Trzy dni później 22 stycznia po raz pierwszy oficjalnie uczczono pamięć powstańców z lat 1863-1864.
N 2: Wielu spośród nich wywodziło się też
z Ziemi Lubawskiej. Ich walka o wolność
nie poszła na marne. Uczcijmy ich pamięć
piosenką.
Wchodzą solistki, biorą mikrofony od Narratorek

Schodzi ze sceny
N 1: Najwięcej zwyczajów i obrzędów dotyczyło prac w rolnictwie i świąt kościelnych,
a także wiązało się z przełomowymi momentami życia człowieka: narodziny dziecka, śmierć.
N 2: Barwnym widowiskiem było weselisko
po lubawsku, którego inscenizację przygotowaliśmy na dzisiejszą uroczystość.
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PROJEKTOR: WIEJSKA CHATA

senkę.

Drużba KONRAD: „Proszę na wesele gracze
i trębacze, Kto przyjdzie ten się wyskacze,
Kto przyniesie kokosze, ten dostanie trosze, a kto przyniesie zająca, ten zostanie do
końca”.

KONRAD: „Przepraszam was szanowne druhenki i Drużkowie, a przstańta grać, bo ja
chcę z młodym państwem rozmawiać, i do
was to państwo młodzi przemawiam w te
słowa, Aby imię Pana Boga brzmiało pod
niebiosa”.

CHÓR: Miała baba prosiaka

(2 zwrotki)

Pierwszą zwrotkę śpiewa CHÓR, podczas refrenu
wbiegają DRUHNY, wianki mają na rękach, śpiewają drugą zwrotkę i refren.
N 1: w przeddzień ślubu odbywał się dziewiczy wieczór Panny Młodej, czyli pożegnanie towarzyszek i stanu panieńskiego. Jednocześnie przygotowywano wieniec dla
Panny Młodej.
N 2: w tym samym czasie sąsiedzi dokonywali
hałaśliwego tłuczenia szkła i skorup, bo
„Gdzie się tłucze, tam się szczęści”.
Odgłos tłuczonego szkła za sceną.
N 1: Jeżeli konkurent był przybyszem z innej
wsi i żenił się z najładniejszą panną, niezadowoleni chłopcy obrzucali dom nieczystościami i rozbierali sprzęty w zagrodzie.
Pan Młody musiał wkupić się
w towarzystwo.

N 2: Potem następowało błogosławieństwo
rodzicielskie Pary Młodej.
CHÓR. Druhny i chór śpiewają:
„Przyjrzyjcie się wszyscy i wy, małe dziatki, Jak ciężko odchodzić od ojca i matki”.
RODZICE błogosławią, Młodzi wychodzą.
Poszła do kościoła, została za drzwiami,
Spojrzała na ołtarz, zalała się łzami.
MŁODZI wychodzą za kulisy.
Wyszła z kościołeczka już nie panieneczka,
Na głowie wianeczek, złota koroneczka.” (2 razy)
MŁODZI wracają na scenę zajmują miejsce na
środku sceny.
KUCHARKA: „Kuchareczka miła, Rączkę
oparzyła. i prosi o wspomożenie” (3 razy)

CHÓR: Wiła wianki … (2 razy)
DRUHNY wiją wianki, śpiewają, tańczą w kółku,
zakładają wieniec na głowę PANNY MŁODEJ
Podczas drugiej zwrotki PAN MŁODY staje przy
PANNIE MŁODEJ, DRUHNY w półkole.

GOŚCIE: „Ni mgłe, ni słune. Ni kwaśne, ni
pierne”.
N 1: Po kucharce wkraczali do izby przebierańcy, zwani dziadami.
KONRAD: Przyszli Dziady na wesele!

Za MŁODYM wchodzi KONRAD i przerywa pio-
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DZIADY: Witajcie Młodzi, słychać raźne krzyki. Przybywam dziś do was z samej Ameryki itd.
CHÓR i WSZYSCY: Oj, dana, oj dana, oj dana, oj dana. z samej Ameryki
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KUBA ZABIERA MIKROFON
MŁODZI wychodzą na środek

KONRAD: Oczepiny!

PAN MŁODY: „Oj siadaj, siadaj kochanie moje. Już nie pomoże płakanie twoje. Stery
konie w ślubnym wozie. Siadaj kochanie,
siadaj kochanie”.

DRUHNA I: „Zdejmuję ci wianek, nie przez
twoje ręce, Oddając go w ofierze już innej
panience”.

N

DRUHNA II: „Rozplatam ci wianek, po swojej ręce, Bo ci się należy jako nie panience.”
MĘŻATKA: „Zakładam ci czepiec, jak każdej
sąsiadce. Bo ci się należy, jako tej mężatce”.
N 2: Po tańcu oczepinowym młodzi szli się
przebrać, a uczta stawała się bardziej hałaśliwa w miarę wypitego alkoholu.

1: Kultywowanie folkloru świadczy
o tożsamości narodowej mieszkańców Ziemi Lubawskiej. Wielkie zasługi w tej dziedzinie mają lokalni patrioci, którzy nie
szczędzili sił, aby zachować dla następnych pokoleń pamiątki świadczące
o polskości tej ziemi.

N 2: Lubawiakom walczącym o polskość naszej Małej Ojczyzny na polu bitwy
i w codziennej pracy, a także wszystkim
zebranym dedykujemy wiersz Wisławy
Szymborskiej: „Gawęda o miłości ziemi
ojczystej”.

CHÓR: Pije Kuba do Jakuba
WCHODZI RECYTATOR
MŁODZI wychodzą, RESZTA tańczy.
Po i zwrotce koniec tańców, WSZYSCY na scenie
ustawiają się do finału.

HALLERCZYCY – POD SCENĘ
SOKOŁY z LEWEJ STRONY SCENY
RECYTATOR: Bez tej miłości…

N 1: Nad ranem Wesele kończył taniec młodej
ze starszymi mężczyznami.
N 2: Na następny dzień zbierano się w domu
weselnym na potarcziny, czyli poprawiny.
N 1: Wkrótce Panna Młoda szykowała się do
odejście na nowe gospodarstwo. Uroczyście żegnała ją cała wieś.
N 2: Tak zwane przenosiny były ostatnim elementem weseliska po lubawsku.

RECYTATOR KŁANIA SIĘ, WSZYSCY NA
SCENIE KŁANIAJĄ SIĘ, WOJSKO
i HARCERZE - POZYCJA na BACZNOŚĆ.
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Przedsiębiorczosc a zarządzanie
własnymi finansami
ZROBIĆ

BUDŻET TO WSKAZAĆ SWOIM

PIENIĄDZOM, DOKĄD MAJĄ IŚĆ,
ZAMIAST SIĘ ZASTANAWIAĆ, GDZIE SIĘ
ROZESZŁY.

JOHN C. MAXWELL

W

finansach osobistych wiedza to
20% sukcesu – reszta to działanie
i zdrowy rozsądek, tak napisał
pewien publicysta w zakresie rynków kapitałowych i finansów osobistych1. Zgadzam się

z tą tezą i dodam, że
w związku z powyższym
jedną z ważniejszych ról
w edukacji młodego człowieka jest kształtowanie
kompetencji kluczowych
w zakresie przedsiębiorczości. Kompetencje te powinno się ćwiczyć, zaczynając od właściwego rozpoznania swoich umiejętności w tym zakresie. Ćwiczenia powinny polegać na
wzmacnianiu oczekiwanych postaw, jednak należy uważać, aby nie popaść
w błogostan i pamiętać
o autorefleksji, gdyż mogą
pojawić się nieodpowiednie zachowania, takie jak:
„nadmierna ambicja, stawianie sobie zbyt wysokich wymagań i nierealnych celów, pracoholizm,
głód prestiżu i władzy, potrzeba ciągłej
adoracji oraz nieumiejętność przyznania
się do porażek. Bez wątpienia nie są to
odpowiedniki kompetencji przedsiębiorczych”2.
Zgodnie z zaleceniami Rady Europy z 22
maja 2018 r. owe kompetencje w zakresie
przedsiębiorczości to nic innego, jak zdolność
wykorzystywania szans i pomysłów oraz
przekształcania ich w wartość dla innych
osób3. Przedsiębiorczość zatem opiera się
głównie na kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości, a także zdolności
do wspólnego działania służącego planowaniu projektów mających wartość kulturalną,
społeczną lub finansową, związaną
z umiejętnością zarządzania nimi4. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości łączą się ze
znajomością zasad etycznych, własnych atu-

https://marciniwuc.com/
http://www.podrecznik.edugate.pl/1-czlowiek-przedsiebiorczy-i-komunikacja-interpersonalna/1-6-moje-kompetencjeprzedsiebiorcze/
3 Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01,), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.06.2018.
4 Tamże
1
2
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tów i słabości oraz wyzwań związanych ze
zrównoważonym rozwojem.
Według Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. „zrównoważony
rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone
bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na
ich zaspokojenie”5. Wspomniany zrównoważony rozwój postrzegany jest jako źródło nowych możliwości przedsiębiorczych służących
rozwiązywaniu problemów zarówno społecznych, jak i ekologicznych. Wiąże się zatem
mocno z propagowaniem postawy przedsiębiorczej. Podsumowując, kompetencje przedsiębiorcze według zaleceń Rady charakteryzować się powinny przede wszystkim:









zmysłem inicjatywy i poczuciem sprawczości,
proaktywnością,
otwartością na przyszłość,
odwagą i wytrwałością w dążeniu do celów,
pragnieniem motywowania innych osób,
umiejętnością doceniania ich pomysłów,
odczuwaniem empatii i troską o innych
ludzi i świat,
przyjmowaniem odpowiedzialności
i postaw etycznych w całym procesie.6

Należy pamiętać również o tym, że kompetencje te nauczyciele muszą rozwijać nie tylko
na lekcjach przedsiębiorczości, ale także na
godzinach wychowawczych oraz innych
przedmiotach objętych ramowym programem
nauczania.7 Dużą rolę w ich pogłębianiu odgrywa
świadomość
ekonomiczna,
a szczególności finansowa, która potrzebna
jest zarówno w życiu osobistym, zawodowym,
jak i społecznym każdego człowieka. Dotyczy
ona między innymi sposobu myślenia
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o oszczędzaniu, o pieniądzach jako narzędziu,
które daje rezultaty dopiero wtedy, kiedy wiemy, co z nim zrobić, ale także umiejętności
dzielenia się pieniędzmi, gospodarowania nimi czy ich inwestowaniu. Te wszystkie aspekty zgodne są z ideą przedsiębiorczości.
Podstawa programowa uwzględnia treści
o charakterze finansowym już od przedszkola.
Nauczyciele omawiają rolę pieniądza w życiu
rodziny, dzieci rozpoznają monety i banknoty.
w klasach I-III uczniowie wykonują obliczenia
pieniężne, zamieniając złote na grosze
i odwrotnie, rozróżniają nominały na monetach i banknotach, wskazują różnice w ich sile
nabywczej. w klasach IV-VIII na przedmiocie
wiedza o społeczeństwie uczniowie wyjaśniają, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe;
wymieniają główne źródła jego dochodów,
kategorie wydatków gospodarstwa domowego, planują jego budżet. Na dalszym etapie
wiedza ta rozwijana jest w szczególności na
podstawach przedsiębiorczości, jak również
na innych przedmiotach.8

Stan wiedzy na temat finansów
Pomimo tego, że treści związane
z finansami omawiane są z uczniami w szkole
(być może za rzadko), stan wiedzy Polaków
dotyczącej tematów ekonomicznych jest niski.
Jak wynika z badań przeprowadzonych
w poprzednich latach przez OECD
(Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju) , sprawdzających poziom świadomości finansowej w 30 krajach, Polska, niestety, znalazła się na ostatnim miejscu. Również
raport Kapitalni.org z 2019 r. oraz ostatnie badania przeprowadzone na początku 2020 r.
przez WIB (Warszawski Instytut Bankowości)
i FGPW (Fundację Giełdy Papierów Warto-

5 https://www.gov.pl/web/rozwoj/zrownowazony-rozwoj

Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01,), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.06.2018.
7 http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksztaltowanie_online.pdf , Rachwał T. redakcja naukowa, (2019), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa FRSC.
8 Tamże
6
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ściowych) potwierdzają, że Polacy mają słabą
orientację na powyższy temat. Większość nie
rozumie, że ze względu na inflację wartość
pieniądza na nieoprocentowanym koncie spada. Respondenci przyznali się także do bezradności w
kwestiach związanych
z cyberbezpieczeństwem, prawem konsumenta, podatkami, wychodzeniem z długów,
ubezpieczeniami czy inwestowaniem pieniędzy9.
Natomiast w stosunku do 2019 r., według
badań WIB i FGPW, sytuacja w obszarze wiedzy z zakresu oszczędzania (spadek wskazań
negatywnych z 34% do 5%) oraz kredytów
i pożyczek (z 44% do 12%) poprawiła się.
z badania „Poziomu wiedzy finansowej Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji
Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że
bardzo nisko swoją wiedzę finansową ocenili
młodzi ludzie w wieku 18-34 lata (57 proc.
wskazań) w 2019 r., 18-24 lata (83%) w 2020 r.,
osoby powyżej 65. roku życia oraz mieszkańcy wsi. Należy dodać, iż Polacy coraz mniej
wierzą w szkołę jako źródło edukacji finansowej, raczej informacje z tego zakresu czerpią
z Internetu, banków czy instytucji finansowych. Zdaniem badanych, to raczej media powinny wykazywać największą aktywność
w zakresie edukacji finansowej społeczeństwa
(71%), następnie szkoła i nauczyciele (66%), co
czwarty z Polaków uważa, że instytucje państwowe. Co dziesiąty jest zwolennikiem korzystania przede wszystkim z własnych doświadczeń życiowych w tym obszarze.10

Rola szkoły
Powyższe badania wskazują również, iż zadaniem nauczycieli i szkoły powinno być
uświadomienie uczniom, że znajomość zagad-
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nień ekonomicznych, umiejętność posługiwania się instrumentami finansowymi ma
ogromny wpływ na życie człowieka. Kompetencje w tym zakresie ułatwią młodym ludziom wejście w dorosłość, a w przyszłości
pozwolą uniknąć błędów życiowych, które
mogłyby prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci wysoko oprocentowanych
kredytów trudnych do spłacenia, długów czy
inwestowania w agresywne fundusze bez odpowiednich zasobów pieniężnych i wiedzy na
ten temat11. Zatem dzięki tym kompetencjom
młodzi ludzie będą lepiej zarządzać własnymi
środkami finansowymi, będą podejmować
słuszne decyzje życiowe, rozpoznawać szanse
i zagrożenia związane z oferowanymi na rynku produktami finansowymi, zaplanują własny, rozsądny budżet domowy. No i co najważniejsze, będą skłonni pomagać innym,
gdyż nie ma nic piękniejszego w życiu, jak
umiejętność dzielenia się swoim sukcesem
z ludźmi potrzebującymi pomocy. Jak powiedział M. L. King Jr: „Najbardziej niezmiennym
i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?” Ale tego trzeba się nauczyć albo mieć
to w sobie od urodzenia. Warto dodać, iż zdarza
się,
że
osoby
starające
się
o dofinansowanie z UE na rozwój działalności
gospodarczej muszą wypełnić test psychologiczny oceniający m.in. ich cechy przedsiębiorcze. Dlatego też tak ważne jest rozwijanie
kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
u naszych uczniów.

Można to robić na różne sposoby, m.in. wykorzystując metody aktywizujące, do których
należą: gry edukacyjne, burze mózgu, filmy,
dyskusje, praca w grupach, projekty, drzewka
decyzyjne, quizy edukacyjne, gry symulacyjne, aplikacje internetowe itp. Poniżej przedstawię bardzo prostą metodę aktywizującą, jaką
jest jigsaw puzzle (ang. układanka). Można ją
wykorzystać na wszystkich przedmiotach,

Tamże
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20200310/wiedza-polakow-na-temat-finansow-wciaz-jest-mala
11 Tamże
9

10
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podczas realizacji różnych tematów lekcyjnych.
Metoda jest dość pracochłonna, wymaga
dużego zaangażowania ze strony nauczyciela,
w szczególności przygotowania tabel, teksów,
map, wykazów aktów prawnych, różnego rodzaju innych informacji potrzebnych do omówienia danego tematu. Jednak przede wszystkim ma ona wiele zalet, które pomogą nauczycielom w rozwijaniu u uczniów kompetencji
przedsiębiorczych, takich jak:










aktywność – powyższych kompetencji
nie da się zdobyć, słuchając, co mówi nauczyciel; trzeba działać, dzięki tej metodzie na lekcji pracują tylko uczniowie,
a nauczyciel kieruje całym procesem nauczania. Najważniejsze, by oddać uczniom
więcej czasu i inicjatywy, razem szukać
odpowiedzi na postawione pytania.
komunikacja interpersonalna – dzięki
jigsaw puzzle łatwo można sprawdzić,
czy uczniowie zrozumieli zagadnienie,
nad którym wcześniej pracowali, gdyż
zostali oni zobowiązani do przedstawienia zdobytej informacji swoim kolegom
z grupy w sposób jasny i syntetyczny.
Należy dodać, iż występująca podczas
stosowania tej metody powtarzalność
treści sprzyja ich lepszemu przyswajaniu.
motywowanie innych do pracy, współpraca, pomoc innym – to przede wszystkim umiejętność zespołowego wykonywania zadania, rozwiązywania problemów. Obserwując uczniów, można zauważyć, jak pracują w grupie, czy potrafią
dzielić się wiedzą, czy pomagają innym
w zrozumieniu treści danego zagadnienia, czy motywują innych do działania,
czy doceniają pomysły innych.
umiejętność prezentacji – rolą nauczyciela jest kierować procesem tak, aby uczniowie, prezentując swoje wiadomości na
forum grupy, robili to w sposób inspirujący i przekonujący.
uczy krytycznego myślenia – myślenia
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w sposób racjonalny i uporządkowany,
aby uczniowie zrozumieli związki między faktami i podanymi informacjami.
 uczy podejmowania decyzji w kwestii
dokonywania selekcji informacji oraz
ich wartościowania.
 uczy rzetelnego korzystania ze źródeł.
Przykład zastosowania metody puzzli (nie
jest to pełen scenariusz lekcji, tylko przedstawienie metody)
Temat: Wprowadzenie terminologii związanej z giełdą. Zastosowanie indeksu giełdowego.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
wyjaśnić pojęcia: „akcje”, „indeks giełdowy”, „hossa”, „bessa”,
 omówić zastosowanie indeksu giełdowego, zasady kupna i sprzedaży akcji,
 mieć świadomość, że inwestowanie wymaga wiedzy, sumienności, umiejętności
podejmowania decyzji i ryzyka.


Słowa kluczowe:
 indeks giełdowy
 akcje
 hossa
 bessa.
Metody
metoda puzzli, dyskusja.



Opis prowadzenia lekcji metodą puzzli:
1. Klasę

dzielimy

na

cztery

grupy:

pierwsza grupa omawia znaczenie akcji i ich rodzaje, zasady kupna
i sprzedaży akcji, wpisując informacje
do tabeli,
 druga – dokonuje porównania terminologii bessa i hossa, również najlepiej
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w tabelce,
trzecia – charakteryzuje termin indeks
giełdowy, podział indeksów,
czwarta – prezentuje funkcje indeksu
giełdowego, charakterystykę indeksu
giełdowego.
Następnie tworzymy nowe grupy.
w każdej nowej grupie musi być przynajmniej po jednej osobie „z grupy akcji”, „bessy i hossy” i „indeksów”.
w grupach tych uczniowie przedstawiają swoim kolegom to, co opracowali wcześniej.
Później cztery wybrane osoby prezentują całej klasie znaczenie akcji i ich
rodzaje, porównanie terminów bessy,
hossy, znaczenie terminu indeks giełdowy, podział indeksów, funkcje indeksu giełdowego, charakterystykę
indeksu giełdowego.
Uczniowie wpisują do zeszytu tabelę
zbiorczą z charakterystyką terminów
giełdowych.
Na koniec wybrany uczeń podsumowuje lekcję. Na przykład: „Indeks giełdowy służy między innymi do identyfikacji hossy lub bessy na giełdzie, stanowiąc źródło bardzo ważnej informacji, ponieważ średnio 75% papierów
wartościowych zwyżkuje w czasie
hossy, a 90% zniżkuje w czasie bessy
itd.”12.

Tym sposobem fragmenty układanki, czyli
terminy: akcja, bessa, hossa, indeksy i ich zastosowania najprawdopodobniej ułożą się
w jedną całość. Uczniowie zrozumieją, że aby
w przyszłości podjąć jakąkolwiek decyzję
o rozpoczęciu inwestowania środków finansowych na przykład na giełdzie, należy wcześniej poznać mechanizmy jej funkcjonowania,
czyli zdobyć zalążek ogólnej wiedzy o obrocie
akcjami, o cyklach koniunkturalnych, bessie,
hossie, zasadach kupna i sprzedaży akcji
i innych zagadnieniach. Dowiedzą się, że in12 https://mfiles.pl/pl/index.php/Indeks_gie%C5%82dowy
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westowanie to również ryzyko, systematyczność i upór w dążeniu do celu, umiejętność
dokonywania obliczeń rachunkowych oraz
panowania nad emocjami. Uświadomią sobie,
że aby podjąć jakąkolwiek poważną decyzję
życiową, należy w pierwszej kolejności zdobyć odpowiednią wiedzę i dopiero na jej bazie
dokonać słusznego wyboru.
Netografia
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Ł UKASZ K OGUT
K ONSULTANT DS . EDUKACJI PLASTYCZNEJ

Kreatywne cwiczenia
ilustracyjne

P

lastyka jest jednym z tych przedmiotów, które bardzo mocno mogą oddziaływać na sferę emocjonalnego
rozwoju dzieci i młodzieży. Dzięki pełnemu
zaangażowaniu zajęcia plastyczne mogą być
lekcjami, które będą wyzwalały pozytywne
zachowania i cechy. Lekcje plastyki mogą
przyczynić się także do redukcji lub całkowitego wyeliminowania emocjonalnych cech negatywnych u młodego człowieka. Realizując
na lekcjach plastyki i artystycznych zajęciach
pozalekcyjnych ćwiczenia ilustracyjne, uzyskujemy obraz osobowościowy dziecka, dowiadujemy się, jak reaguje ono na różnorodne
bodźce zewnętrzne, możemy również ocenić
zasób jego wiadomości o otaczającym go świe-
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cie. Każdy nauczyciel plastyki wie, że dziecko podczas procesu twórczego
ukazuje w swej pracy sumę wiedzy o tym, co go
otacza. Im więcej wie, tym
jego „dzieła”, szczególnie
przy tematach ilustracyjnych, będą bogatsze
i ciekawsze pod względem
nagromadzonych rzeczy,
zjawisk, pojęć czy też bogactwa kolorystycznego.
Kreatywne ćwiczenia ilustracyjne pozwalają uczniom wyrazić treści intelektualne i emocjonalne za
pomocą różnych środków
wyrazu plastycznego, co
z kolei wyzwala w nich
poczucie własnej wartości
i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. By uzyskać właściwe
efekty, należy dzieciom stworzyć odpowiednią atmosferę. Nie bez znaczenia jest także podanie interesującego tematu, bowiem ćwiczenia ilustracyjne polegają na pracy wyobraźni
twórczej. Każdy uczeń ma w swej pamięci nagromadzone wiadomości, lecz nie każdy umie
je wiązać w sensowną, potrzebną w danej
chwili całość.
Realizując szereg następujących po sobie
tematów ilustracyjnych, uczmy dzieci myślenia estetycznego. Umiejętna redukcja zbytecznych faktów pozwala uczniowi wykonać obraz przejrzysty i czytelny. Idąc tą drogą, uzyskujemy pożądane efekty, a jednocześnie pomagamy nauczycielom innych przedmiotów –
szczególnie języka polskiego, historii
i geografii. Dzięki działaniu wyobraźni dziecko potrafi odkrywać nowe lądy, obrazowo
przedstawić wydarzenia historyczne lub
barwne opowiadania. Umiejętności te przydadzą mu się w jego codziennej pracy. Warto
więc włożyć wysiłek w należytą realizację
tych zagadnień, gdyż korzyści są wielostron-
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ne.
Znając problematyczną w skutkach pełną
dowolność pozostawioną dzieciom w zakresie
kreatywnych tematów plastycznych, należy
pamiętać, że „zadaniem nauczyciela plastyki
jest organizacja otoczenia i klimatu pobudzającego wyobraźnię dzieci w określonym kierunku, a dopiero następnie określenie zadania lub
tematu swobodnej wypowiedzi”. Jest to niewątpliwie sytuacja znacznie bardziej obciążająca nauczyciela niż „zadanie” gotowego tematu, krótkie wyjaśnienie i… zebranie prac
równo z dzwonkiem, niezależnie od tego, czy
są skończone, czy nie. Realizując kreatywne
lekcje plastyki, musimy pamiętać, że
w kształceniu dzieci ważniejszy jest prawidłowo przebiegający proces myślowy
i satysfakcjonujące działanie środkami plastycznymi niż artystyczna wartość pracy.
w szkole podstawowej nie kształcimy przyszłych artystów, lecz wychowujemy przez
sztukę każde dziecko, niezależnie od jego
przyszłego zawodu. u każdego ucznia nauczyciel musi maksymalnie rozwijać dyspozycje
twórcze, choćby były one niewielkie.
Mówiąc o kreatywnych ćwiczeniach ilustracyjnych, należy zwrócić uwagę na takie formy
aktywności, jak:









manipulowanie
materiałami
i tworzywami (możliwość zmysłowego
i dotykowego kontaktu, poznawania
i badania materiałów),
swobodna ekspresja,
indywidualna interpretacja widzialnych
przedmiotów i zjawisk (nie odwzorowywanie przedmiotów, a próby ich własnego zobaczenia i ujęcia),
celowe przekształcanie i deformowanie
przedmiotów: zmiana proporcji
(powiększanie, zmniejszanie, dodawanie
nowych elementów), zmiana kolorów,
faktur, próba nieoczekiwanego zestawienia przedmiotów,
próby wyrażania znaczeń pojęciowych,
abstrakcyjnych (krzyk, smutek, cisza,
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muzyka, radość),
ćwiczenia ilustracyjne, które mają na celu ukazanie pewnej akcji, fabuły, zdarzenia w oparciu o tekst literacki, sztukę
teatralną czy obserwację życia,
wszelkiego rodzaju transpozycje, zamianę czy przekładanie jednego języka na
drugi, np. struktury związku chemicznego na środki plastyczne,
percepcja i interpretacja słowna zjawisk
plastycznych (czym innym jest umiejętność
widzenia,
rozumienia
i przeżywania, a czym innym umiejętność formułowania),
zestawienie dzieł artystów z pracami
plastycznymi naszych podopiecznych.

Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić
uwagę, że zaproponowany przeze mnie typ
lekcji, nasycony tak bardzo aktywnością dzieci, nie jest jakimś wzorem, ale jednym z wielu
sposobów intensyfikowania lekcji plastyki.
Tylko stosując różnorodne formy działania
plastycznego, „spotkania ze sztuką” spełniać
będą podstawowe funkcje: plastyczną, poznawczą i wychowawczą.
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