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Drodzy Czytelnicy,

rozpoczynają Państwo urlop, bo kończy się rok szkolny, rok kolejnych zmagań

z codziennością, egzaminami, problemami wychowawczymi i wszystkimi innymi.

Na pewno był to też rok sukcesów uczniów i Waszych, pełen odkrywania wielu

rzeczy, poznawania na nowo. Ale teraz już wakacje, które niezmiennie kojarzą się

z zapachami lata, realizacją marzeń, choćby niewielkich. Szukajcie Państwo w tym

czasie powodów do radości, znajdźcie swój „przystanek marzenie” i odetchnijcie

przez chwilę, dłuższą chwilę…by powrócić nasyceni słońcem, widokami

i zapachami.

Barbara Królikowska-Wunderlich

Można być w kropli wody

Światów odkrywcą

Można wędrując dookoła świata

Przeoczyć wszystko

Józef Baran
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Propozycja szkolenia dla nauczycieli „Jak sobie radzić
z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” opiera się na
scenariuszu spotkania warsztatowego dla rad
pedagogicznych, który powstał w odpowiedzi na liczne
pytania zadawane przez nauczycieli, jak należy reagować
na rozmaite „trudne” zachowania uczniów, aby móc je
zmienić i równocześnie zachować swój autorytet.

Z relacji nauczycieli wynika, iż standardowy repertuar
reakcji wychowawców na nieprawidłowe zachowania
wychowanków jest ubogi, a zdecydowana większość
tychże reakcji jest nieefektywna lub wręcz utrwala
niepożądane zachowania. Potwierdzają to także badania
naukowe. Niepewność, obawy i wątpliwości nauczycieli,
dotyczące prawidłowości własnych reakcji i zachowań,
są największe w przypadku kierowanych do nich
agresywnych zachowań młodzieży, zwłaszcza, gdy
wychowawca staje się obiektem ewidentnej prowokacji.
Nauczyciele rozumieją, że są w ten sposób poddawani
specjalnemu testowi, a niewłaściwa reakcja może ich
ośmieszyć w oczach uczniów i narazić na szwank ich
autorytet. Najczęściej stawiane pytania to: reagować na
prowokację, czy nie reagować? Czy lepiej nic nie mówić
dając uczniowi lekceważącym spojrzeniem do
zrozumienia, że uważamy go za „smarkacza”, czy też
powiedzieć głośno, co myślimy o jego zachowaniu?
Wysłać go do dyrektora, czy najpierw próbować samemu
poradzić sobie z tą sytuacją? Jakie kary najbardziej
skutecznie zniechęcą prowokatora do ponawiania
podobnych wybryków?

Umiejętność właściwego reagowania na trudne
zachowania wiąże się z umiejętnością dokonywania
bardziej wnikliwej diagnozy przyczyn. Zachowania trudne
są uwarunkowane wieloma czynnikami, które tkwią
zarówno w samym uczniu, jak i w jego otoczeniu. Czasami
przyczyną niegrzecznego odezwania się ucznia lub
gwałtownej reakcji jest po prostu zła dyspozycja fizyczna
czy psychiczna danego dnia, która objawia się niepokojem
i rozdrażnieniem. W wielu wypadkach nieprawidłowe
zachowania, zwłaszcza powtarzające się, są efektem
przykrych doświadczeń z otoczeniem społecznym i mają
charakter obronny. Zdarza się też, że uczeń żyje w stanie
permanentnego przeciążenia emocjonalnego,
spowodowanego na przykład rozpadem małżeństwa
rodziców, a drobna trudność doświadczona w szkole jest
przysłowiową „kroplą przepełniającą czarę”, która
wyzwala reakcję budzącą niepokój lub irytację nauczycieli.
Czasem trudne zachowanie jest wołaniem o pomoc, próbą
wymuszenia uwagi i wsparcia ze strony dorosłych spoza
rodziny. U dużej grupy trudnych uczniów rozpoznaje się
znaczące deficyty najważniejszych umiejętności
psychologicznych i społecznych. Braki te, powstałe w
procesie wychowania, utrudniają młodym ludziom

radzenie sobie samym ze sobą i zaburzają ich
funkcjonowanie społeczne. Reakcja czy działania
podejmowane przez nauczyciela powinny być adekwatne
do rozpoznanego zestawu czynników mogących leżeć u
podłoża zachowania ucznia. Drugim ważnym warunkiem,
oprócz znajomości możliwych czynników, jest znajomość,
choćby podstawowa, każdego ucznia – jego możliwości,
potrzeb, sytuacji rodzinnej i innych ważnych problemów.
Wiedza na temat ucznia ułatwia wybór właściwej reakcji i
chroni przed narastaniem trudności mogących prowadzić
do sytuacji kryzysowej. Na przykład, surowe ukaranie
ucznia, którego zachowanie było aktem desperacji
spowodowanej długotrwałym przeciążeniem, może
doprowadzić go do próby samobójczej. Potrzebna mu
jest przede wszystkim spokojna rozmowa,
zainteresowanie i wsparcie. Być może okaże się
niezbędna interwencja z udziałem specjalisty. Inna reakcja
będzie potrzebna w przypadku zachowania będącego
jednorazowym „wygłupem”.

Jeżeli jednak uczeń, osoba z definicji niedojrzała,
zaczyna posługiwać się prowokacją do komunikowania
się z nauczycielami lub rówieśnikami powinno to wzbudzić
niepokój i poważną refleksję u dorosłych wychowawców,
ponieważ konsekwencje są z reguły negatywne, zarówno
dla samego prowokatora, dla prowokowanego i całego
środowiska społecznego szkoły. U dzieci i wczesnych
nastolatków proces socjalizacji nie jest jeszcze
zakończony. Osoby z deficytami w zakresie ważnych
umiejętności psychologicznych i społecznych poprzez
agresywną, często wrogą konfrontację, usiłują zaspokoić
potrzeby psychologiczne i załatwić porachunki ze swoim
otoczeniem. Motywem jest przeważnie chęć zemsty lub
chęć zwrócenia na siebie uwagi dorosłych i rówieśników.
Jeśli nauczyciel nie zareaguje, albo da się sprowokować
i podejmie wrogą konfrontację, przynosi to uczniowi
rozmaite profity jak satysfakcja z ośmieszenia
wychowawcy, uznanie kolegów, poprawa pozycji w grupie
rówieśniczej itp. Starciom pomiędzy uczniem a
nauczycielem, zwłaszcza niezbyt lubianym, może
kibicować cała szkoła. Uzyskane gratyfikacje utrwalają
podobne zachowanie, a także zachęcają innych młodych
ludzi do jego kopiowania. Zamiast poszerzać wachlarz
umiejętności społecznych umożliwiających konstruktywne
rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb
powielają nieprzystosowawczy model zachowania.
Uczestnicy i obserwatorzy wrogiej konfrontacji zawsze
doświadczają silnych emocji, jak napięcie, gniew i lęk,
które wpływają w istotny sposób na klimat klasy i szkoły,
a zwłaszcza na wewnętrzne relacje społeczne. Nauczyciel
musi zareagować, ale powinien zaproponować swój
własny scenariusz, na który młody człowiek nie jest
przygotowany. Zamiast destruktywnej, wrogiej

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami
uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
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konfrontacji podejmuje konfrontację, ale konstruktywną,
która pomaga wygaszać niepożądane zachowania, ale też
otwiera drzwi do dalszych pozytywnych kontaktów.

Zamiast ganić zachowanie nieprawidłowe nauczyciel
modeluje zachowanie pożądane. Umiejętność
odpowiadania konstruktywną konfrontacją na agresję i
prowokację powinna należeć do podstawowego
wyposażenia każdego nauczyciela. Nie można jej jednak
traktować jako panaceum na trudności wychowawcze i
problemy wszelkiego kalibru. W przypadku poważnych
lub powtarzających się zachowań ryzykownych trzeba
podjąć interwencję profilaktyczną z udziałem ucznia i jego
rodziców. Gdy zachowanie ucznia zagraża
bezpieczeństwu i zdrowiu jego samego oraz otoczenia i/
lub ma charakter czynu karalnego konieczne jest
uruchomienie szkolnych procedur reagowania w
sytuacjach szczególnych zagrożeń, zakładających
współpracę z policją i innymi instytucjami z zewnątrz. Mam
nadzieję, że proponowane szkolenie (dostępne już od
września 2010 r. w ofercie W - M ODN) zachęci nauczycieli
do poszerzania kompetencji, które umożliwią im stawanie

się coraz bardziej skutecznymi wychowawcami
budującymi swój rzeczywisty, a nie formalny, autorytet.
Jest faktem powszechnie znanym, i potwierdzonym w
badaniach naukowych, iż uczniowie rzadko stawiają w
trudnej sytuacji nauczyciela, którego uważają za
stanowczą, ale równocześnie wspierającą osobę dorosłą.

Opracowała Elżbieta G. Smolińska
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Człowiek nabywa konkretną wiedzę, nawyki i
doświadczenie przez całe swoje życie, tak więc procesu
uczenia się i nauczania nie należy przypisywać
konkretnemu okresowi rozwojowemu. Istnieje jednak
wiek, kiedy zamierzone uczenie się staje się celem
nadrzędnym i najbardziej preferowaną czynnością,
podobnie jak wcześniej była to zabawa, a później staje
się praca. Okres ten stanowi etap życia człowieka, w
którym najbardziej daje się zaobserwować ingerencję
społeczeństwa we wszechstronny rozwój jednostki
poprzez organizowanie nauczania szkolnego.

Proces uczenia się rozpoczyna się już w momencie
narodzin, kiedy dziecko styka się po raz pierwszy z
otaczającym je światem i powoli zaczyna poznawać
zależności panujące w tym środowisku. Początkowo
nauka przebiega w sposób nieświadomy, nieplanowany i
spontaniczny, lecz w miarę rozwoju dziecka naturalna
ciekawość świata zaczyna przybierać ukierunkowaną
formę. W okresie pierwszych trzech lat życia dziecka
proces uczenia się skupia się wyłącznie na zdobyciu
orientacji w otoczeniu oraz opanowaniu podstaw systemu
językowego. Pod tym względem możliwe jest
przyswojenie przez dziecko oprócz podstaw języka
ojczystego również języka obcego. W sytuacji, gdy
dziecko ma bezpośredni kontakt z naturalnym mówcą
języka obcego lub osobą posługującą się danym językiem
w sposób bliski naturalnemu, istnieje ogromne
prawdopodobieństwo bezbłędnego opanowania intonacji
i wymowy. Tak więc, mówienie, czy to w języku ojczystym,
czy w obcym, stanowi jeden z najwcześniej poznanych

Wpływ wieku dziecięcego
na opanowanie języka obcego

elementów rzeczywistości. Należy jednak przy tym
pamiętać, iż proces mówienia ma zawsze charakter
fizyczny, a więc zachodzi w określonym miejscu i czasie.
Mówienie jest też zjawiskiem indywidualnym, co przejawia
się między innymi w tym, że określone dźwięki wytwarzane
przez różne osoby nie są identyczne lecz różnią się pod
wieloma względami. Sposób, w jaki poszczególne osoby
mówią jest zależny od pewnych indywidualnych cech
fizycznych oraz stopnia przystosowania społecznego.
Mowa jako coś nietrwałego, przemijającego, co wynika z
jej fonicznego charakteru, musi być stale ćwiczona, tak
aby stała się dla dziecka czymś naturalnym i znanym.

Mówiąc o trzech pierwszych latach życia dziecka,
należy wziąć pod uwagę, iż język nie pełni jeszcze
samodzielnej roli, ponieważ kontakty werbalne są często
ograniczone bądź wręcz niemożliwe. W okresie tym
ruchowa sprawność rozwija się bardzo intensywnie, co
stwarza możliwość nabywania różnorodnych
doświadczeń, które w późniejszych latach ułatwiają
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Niezwykle
ważna w tym momencie jest rola rodziny jako pierwszego
i głównego środowiska wychowawczego. Występują tutaj
działania, określane potocznie jako zajmowanie się
dzieckiem, a które stanowią niezamierzone lub
spontaniczne zaspokojenie potrzeb biologicznych i
emocjonalnych dziecka. W tej sytuacji nauczanie oraz
uczenie się występują okazjonalnie i wiążą się przede
wszystkim z sytuacjami dnia codzienego. Poza rozwojem
sprawności lokomocyjnych i manipulacyjych nadal ważny
jest już wspomniany rozwój mowy. Konieczne jest
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mówienie do dziecka, bądź, jeżeli jest to już możliwe,
rozmawianie z nim. Właśnie to, poza wspomnianym
znaczeniem więzi emocjonalnych, sprawia, iż instytucji
rodziny nie można w pełni zastapić żadną inną instytucją,
w każdej z nich bowiem częstość bezpośrednich
kontaktów dziecka z człowiekiem dorosłym jest znacznie
mniejsza. Konsekwencją tego jest z reguły opóźniony
rozwój mowy dzieci wychowywanych poza rodziną.
Dodatkowo zostaje wyraźnie zaburzony umysłowy,
emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Efekty tych
zaburzeń widoczne są już w pierwszych latach nauki
szkolnej, kiedy dziecko nie jest w stanie całkowicie
dostosować się do warunków występujących w szkole
oraz sprostać wymaganiom edukacyjnym.

Dziecko w wieku trzech lat orientuje się w najbliższym
otoczeniu. Działa w nim w zakresie codziennych czynności
i komunikacji z innymi osobami. Ponadto rozumie co się
do niego mówi w sprawach znanych mu z własnego
doświadczenia. Potrafi spełniać proste polecenia, które
są formułowane werbalnie i dotyczą czynności już przez
nie opanowanych. Korzysta również ze słownych środków
wyrażania swoich potrzeb oraz pragnień we własnym
działaniu przez co staje się zdolne do kontaktów słowno
– słownych. W okresie przedszkolnym, jak sama nazwa
wskazuje, dziecko przyswaja sobie z pomocą osób
dorosłych konkretną wiedzę i nawyki oraz nabywa
doświadczenia w kontaktach z innymi. Działania te
umożliwiają mu przystosowanie się do nauki w
późniejszych latach, czyli okresu szkolnego. Stymulacja
w wieku przedszkolnym dotyczy przede wszystkim
zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka.
Działalność tego typu wpływa na wszechstronny rozwój
dziecka, a uczenie się poprzez zabawę odbywa się coraz
częściej w sposób planowany i przy współdziałaniu z
innymi. Stwarzając atrakcyjne sytuacje, które wymagają
określonych wiadomości i umiejętności, skłania się dzieci
do wysiłków, których celem jest przyswojenie danych
treści. Rozwój zdolności zamierzonego uczenia się ma
duże znaczenie przygotowawcze zważywszy na dalsze
funkcjonowanie dziecka w szkole. Należy jednak
pamiętać, iż dzieci w wieku przedszkolnym nie interesują
się nauką, a zatem nie stanowi ona celu samego w sobie.
Zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń odbywa się na
drodze zabawy, która zajmuje priorytetowe miejsce w
życiu dziecka. Nauka staje się wówczas dodatkowym
elementem zabawy. Istotne staje się zatem uwzględnienie
na początkowym etapie nauki w programach nauczania
zainteresowań dziecka, ponieważ ich pominięcie
powoduje, iż wykonywane czynności nie przynoszą
zamierzonych efektów. Dziecko wówczas nie przyswaja
przewidzianych programem wiadomości i umiejętności.
Co więcej, nieudolnie organizowane przedwczesne
nauczanie przyczynia się do rezultatów wręcz przeciwnych
niż zamierzone, które wyrażają się u dzieci niechęcią do
podejmowania jakiejkolwiek pracy związanej z uczniem się.
To zniechęcenie widoczne jest nie tylko w okresie, w którym
zabawa dominuje, ale również później, gdy podstawową
aktywnością powinno stać się zamierzone uczenie się.

Okres pomiędzy siódmym, a jedenastym bądź
dwunastym rokiem życia dziecka określany jest przez
psychologów i pedagogów młodszym wiekiem szkolnym.
W tym czasie mają miejsce wyraźne zmiany rozwojowe,
zarówno pod względem fizycznym, jak także
psychicznym, emocjonalnym, umysłowym i społecznym.
Wzrostowi ulega ogólna sprawność ruchowa i siła mięśni,
a dziecko staje się w tym zakresie bardziej mobilne. Temu
rozwojowi towarzyszy harmonijny rozwój organizmu i
zwiększenie odporności na czynniki zewnętrzne.
Następuje również rozwój podstawowych funkcji sfery
intelektualnej, do których zalicza się analizę i syntezę
wzrokową, słuchową i kinestetyczno – ruchową.
Osiagnięcie odpowiedniego ich poziomu stanowi warunek
opanowania umiejętności czytania i pisania. Poprzez
opanowanie tego typu umiejętności zwiększa się
możliwość nabywania przez dziecko wiedzy o świecie.
Rozwój myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego stanowi
charakterystyczny element okresu wczesnoszkolnego. Do
tego etapu rozwojowego zalicza się również opanowanie
pierwszego zespołu operacji myślowych, nazywanych
inaczej operacjami konkretnymi.

Podjęcie i kontynuacja nauki w szkole oznacza
modyfikację dominującej formy działalności, jaką
stanowiła w okresie przedszkolnym zabawa. Od
siódmego roku życia dziecka miejsce priorytetowe
zajmuje nauka, jednak zabawa nadal odgrywa ważną rolę
i w pewnym sensie stymuluje dziecko do podejmowania
prób natury intelektualnej. W momencie przekroczenia
progu szkoły, dziecko wraz ze swoją wiedzą i
umiejętnościami nabywanymi na drodze działań
poznawczych staje przed oceną i niejednokrotnie styka
się z krytyką. Musi się dostosować do stawianych mu
wymogów oraz wypełnić przydzielane mu coraz to nowe
obowiązki. Nauka powoduje, iż myślenie dziecka rozwija
się w kierunku zwiększonej aktywności oraz
samodzielności. Stopień nasilenia tych właściwości zależy
jednak od czynników indywidualnych, jak pamięć,
inteligencja, płeć oraz metod nauczania praktykowanych
przez nauczycieli, a także środowisk wychowawczych.

W momencie osiągnięcia przez dziecko wieku
szkolnego dysponuje ono pewnym rodzajem wiedzy oraz
doświadczeń narzuconych mu przez środowisko, a także
nabytych poprzez indywidualną obserwację świata. Nie
jest jeszcze w stanie dokonać dokładnej oceny
niekorzystnych dla niego sytuacji oraz nie rozumie do
końca kolejności faktów i związków przyczynowo –
skutkowych. Dziecko rozpoczynając naukę szkolną
funkcjonuje w świecie zarówno jako świadomość i
osobowość, a nie jako zbiór mechanizmów lub suma
pewnych zdolności. Stanowi istotę, która rośnie i kształtuje
się, nie zaś istotę, która jest z góry założoną jednością.
Żyje w zespole i należy do społeczeństwa, które oczekuje
od niego osobistego wkładu. Przystosowanie się dziecka
do nowych warunków, znacznie różniących się od
rodzinnych, wymaga od niego wykazania się pewną
dojrzałością emocjonalną i społeczną. W wielu
przypadkach warunek ten nie zostaje spełniony w
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dostatecznym stopniu. Powoduje to brak poprawnej
adaptacji dziecka do nowego otoczenia oraz dodatkowo
może przyczyniać się do zaniżenia samooceny i
powstania różnego rodzaju lęków.

Istnieje kilka czynników różnicujących poziom rozwoju
dzieci. Zaliczają się do nich: warunki życia, które są
rozumiane jako istnienie lub brak w otoczeniu bodźców
rozwojowych dostosowanych do możliwości
percepcyjnych dziecka, formy opieki, jaką zapenia mu
środowisko rodzinne lub opiekuńcze oraz poziom
dydaktyczno – wychowawczy pracy szkoły.
Oddziaływanie tych złożonych grup czynników ma wpływ
nie tylko na zasób wiedzy lub poszczególne funkcje bądź
umiejętności, ale także na ogólną zdolność intelektualną.
Dla umysłowego rozwoju dzieci, a tym samym
efektywniejszego procesu uczenia się ma znaczenie
przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie środowiska
rodzinnego. Zainteresowanie rodzców dzieckiem, chęć
kontaktu i rozmowy z nim, udzielanie informacji zwrotnej
znacznie pobudzają rozwój. Dzieci z takich rodzin mają
bowiem wyższe wyniki w testach, znaczące postępy w
szkole. Nie tylko środowisko rodzinne może mieć tak
znaczący wpływ na nabywanie wiedzy i umiejętności.
Także instytucja szkoły, a przede wszystkim osoba
nauczyciela może przyczyniać się do wzrostu osiągnięć
intelektualnych ucznia w ogóle, a także języków obcych.
Według A. Maslowa ogromne znacznie ma realizacja
podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, jak:
potrzeba miłości i akceptacji, a także spójność rodziny.
Działania te wywierają pozytywny wpływ zarówno na sferę
emocjonalną, jak też intelektualną. Rodzice wykazujący
zbyt silną emocjonalną zależność dziecka od nich samych
opóźniają jego intelektualny rozwój, a wówczas
efektywność procesu uczenia się zostaje zaburzona. W
takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo
powstania takich cech osobowości, jak agresywność,
dążenie do rywalizacji i samostanowienia. Niezmiernie
istotne dla rozwoju mowy ojczystej, a także obcej,
stanowią czytelnicze zainteresowania dorosłych, którzy
uczestniczą w wychowywaniu dzieci. Istotnym
wskaźnikiem dla optymalnego intelektualnego rozwoju
dzieci jest wzrost własnej aktywności poznawczej, rozwój
zainteresowań i motywacji do ucznia się i zdobywania
wiedzy o świecie.

Analizując wpływ okresu dziecięcego na proces uczenia
się można wyodrębnić pewne, zarówno mocne, jak też
słabe punkty. Do pozytywnych aspektów tego wieku
zaliczają się, między innymi: spontaniczność, brak lęku
przed mówieniem, szybkość przystosowania się do
nowych sytuacji.

Dzieci ze względu na szybkość zapamiętywania
nowego materiału oraz ogromną ciekawość poznawczą,
trwałość pamięci stanowią doskonały „materiał
plastyczny”. Niestety trwałość pamięci jest bardzo słaba,
a poznany materiał ulega szybkiemu zapomnieniu. Oprócz
tego dziecko szybko się dekoncentruje, a miejsce owej
koncentracji zastępuje znudzenie. Ponadto pamięć
logiczna nie jest jeszcze do końca rozwinięta, co

uniemożliwia opanowanie poprawności gramatycznej.
Wadę wczesnego rozpoczynania nauki stanowi również
brak umiejętności czytania i pisania lub niedokładne
opanowanie tej sztuki. Uniemożliwia to efektywną pracę
własną. Dzieci nie mają jeszcze wypracowanych metod
uczenia się, w związku z czym na nauczycielu spoczywa
obowiązek efektywnego i atrakcyjnego przekazywania
wiedzy.

Karolina Walczykowska
Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

O istocie dialogu w edukacji
W dniach 14-16 kwietnia tego roku w Krakowie odbyło

się V Ogólnopolskie Forum Edukacyjne Wychowania
Przedszkolnego zorganizowane przez miesięcznik Bliżej
Przedszkola. Forum rozpoczęło się od uczczenia chwilą
ciszy ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Tematyką i przesłaniem wystąpień był szeroko
rozumiany dialog w edukacji. Nad przebiegiem konferencji
od strony merytorycznej czuwała prof. Danuta Waloszek,
której zainteresowania dotyczą dialogu nauczyciela i
dziecka („Jaki jestem – list dziecka do nauczyciela” Projekt
zestawu zadań informujących o postępach dzieci
kończących przedszkole, ODN Zielona Góra 1997 r.)

Wystąpienie Pani profesor poświęcone było istocie tego
dialogu, zwróceniu uwagi na złe proporcje w dialogu
między nauczycielem a dzieckiem, które można określić
jako 70% do 30%. Ciągle dominuje nauczyciel, a
powinniśmy częściej wsłuchiwać się w to, co ma do
powiedzenia dziecko, prowokować je do zadawania
pytań.

Poruszyło mnie wystąpienie prof. Tadeusza Pilcha nt.
Dziecko w klimacie zagrożeń globalnych i
regionalnych. Uzmysłowiło nam wszystkim jak dużo
dzieci cierpi głód, nie ma dostępu do edukacji, jest
wykorzystywanych jako tania siła robocza czy przedmiot
w seksbiznesie. Jak powiedział profesor „pierwszą ofiarą
biedy jest zawsze dziecko”!

Profesor Marian Śnieżyński w wystąpieniu Trud
budowania i rozwijania dialogu edukacyjnego zwrócił
uwagę na różnego rodzaju uwarunkowania związane z
dialogiem, drogi dochodzenia do dialogu. Szczególnie
podkreślił znaczenie klimatu i dobrych relacji między
nauczycielem a uczniem. Przekonywał, nie bez racji, że
najbardziej twórcza sytuacja jest wtedy, gdy pada pytanie,
na które nauczyciel i uczeń nie znają odpowiedzi.
Szukanie jej staje się wspólnym działaniem i płaszczyzną
do budowania dialogu. Nie bójmy się więc zadawania
pytań, szczególnie tych stawianych przez dzieci i uczniów.
Jeżeli dziecko pyta, to znaczy, że myśli, szuka rozwiązań,
buduje swoją motywację do eksplorowania
rzeczywistości. Najważniejsza w dialogu z dzieckiem jest
cierpliwość.

Jak zawsze ciekawe i wzbudzające refleksję było
wystąpienie prof. Doroty Klus-Stańskiej Między
przedszkolem a szkołą: od monologu do dialogu osób
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i znaczeń. Wg prof. Klus-Stańskiej w relacjach dorosły-
dziecko dominuje monolog tego pierwszego, tak w szkole,
jak i w domu. Profesor zwróciła także uwagę na
niebezpieczeństwo, jakim jest manipulacja w dialogu.
Przedszkole i szkoła są miejscem wspierania, ale i
ograniczania rozwoju dziecka. Pojawia się pojęcie
„osiągania odporności w przejściu z przedszkola do
szkoły.” Dr hab. Małgorzata Żytko wnioskowała, by to
przejście było łatwiejsze, musi stać się celem dla rodziców,
nauczycieli i środowiska lokalnego.

Nadmienić należy, że to zagadnienie stało się
przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Redakcję
miesięcznika Dyrektor Szkoły i Wydawnictwo Wolters
Kluwer Polska na najlepszy program edukacyjny
ułatwiający przejście przedszkolaka do szkoły - POMOST

Gromkie brawa za swoje wystąpienia dostały prof.
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Joanna Białobrzeska, obie
pasjonatki edukacji najmłodszych. Postulaty przez nie
wypowiadane znane są nauczycielom przedszkoli ale
jeszcze nie zakorzeniły się w świadomości edukacyjnej
dorosłych i rodziców. Dotyczyły one m.in. tego by:

• stwarzać dzieciom takie warunki, takie sytuacje aby
dziecko myślało, działało, podejmowało decyzje,

• zabawy swobodne były swobodne,
• nauczyciel nie wtrącał się do wszystkich działań

dziecka,
• pozwolić dzieciom na samodzielność, na upadki,

szukanie odpowiedzi, nadawanie znaczeń otaczającej
rzeczywistości.

To chyba najważniejsze przesłania i postulaty do pracy
z dziećmi przedszkolnymi.

Poruszono również problem współpracy między
instytucjami, a w zasadzie jej braku. Od lat słyszymy
pretensje instytucji wyższego szczebla edukacji do
szczebla niższego o złe przygotowanie ucznia, od szkoły
podstawowej po uczelnie. Ale czy to jest dialog czy
monolog? Może należałoby wykazać więcej
zainteresowania uczniem, który ma przyjść do nas?
Poznać go, jego szkołę i jej warunki, programy,
nauczycieli?

Podobała mi się myśl prof. M. Śnieżyńskiego, który
powiedział: to nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
powinien szukać kontaktu z nauczycielem przedszkola by
poznać przyszłego ucznia i pomóc mu łagodnie
przekroczyć kolejny próg edukacyjny.

Tak się dzieje w przedszkolach, gdzie funkcjonują
programy adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców. Realizację
rozpoczynają najczęściej w czerwcu (pierwsze spotkania
z rodzicami, z dziećmi w celu poznania przedszkola)
następnie ostatni tydzień sierpnia - wspólne zabawy w
obecności mamy lub taty. Czas zabaw w obecności
dorosłych jest skracany, gdy dzieciom do wspólnej
zabawy nie jest już potrzebna mama.

Dla każdego przekroczenie kolejnego etapu
edukacyjnego, czy wejście w nowe środowisko jest
stresem. Pomóżmy dzieciom łagodzić ten stres. By to
osiągnąć potrzebne jest porozumienie i rzeczywisty
dialog, ale czy jesteśmy do niego gotowi? By się rozwijać

nie wystarczy sama wiedza, potrzebna jest mądrość
osoby dorosłej, która da dziecku poczucie własnej
wartości.

Na zakończenie pierwszego dnia V Forum wręczono
nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej. Jest to
najbardziej prestiżowa nagroda dla środowiska
zajmującego się edukacją najmłodszych.

Na scenie pojawiły się nauczycielki, dyrektorki z
różnych ośrodków, dużych miast, miasteczek i wsi w
towarzystwie przedstawicieli organów prowadzących i
przedstawicieli kuratorów jako organów sprawujących
nadzór pedagogiczny.

Wyróżniono nauczycieli z przedszkoli publicznych i
niepublicznych, prowadzonych przez samorządy,
stowarzyszenia, fundacje i osoby fizyczne.

Serce rosło, kiedy słyszało się tyle słów uznania,
podziękowań, gratulacji.

 Z naszego województwa tą nagrodą uhonorowano trzy
osoby. Są to: Elżbieta Włodkowska dyrektor Zespołu
Szkół w Dąbrówce, Jolanta Jastrzębska dyrektor
Przedszkola Niepublicznego „Szesnastka” w Olsztynie i
Czesława Polakowska dyrektor Przedszkola
Niepublicznego Bajkowy Dom również w Olsztynie.
Nagrodę tę otrzymuje się za całokształt dokonań.
Te placówki do niedawna były placówkami miejskimi
i należały do wiodących w naszym mieście.

Tylko pani Włodkowska była w towarzystwie
przedstawiciela samorządu i kuratorium. Dyrektorki
z Przedszkoli Olsztyna były w towarzystwie koleżanek.

Trochę to mnie zdziwiło. Czy taka nagroda nie jest
promocją naszego miasta? Czy to wstyd być
wyróżnionym? Czy może wychowanie przedszkolne jest
mało istotne?

Teresa Pupel

Uwaga!

Konferencje przedmiotowo-

metodyczne dla nauczycieli odbędą się

w ostatnich dniach sierpnia bądź

w pierwszej połowie września.

Szczegółowe informacje ukażą się na

stronie intertnetowej W-M ODN

w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl
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Sąsiedzka wizyta
W dniach 8-9 kwietnia 2010 roku miałam przyjemność

uczestniczyć w wizycie w Kaliningradzie.
Wraz z Wicemarszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Jolantą Szulc, dyrektorem Departamentu
Kultury, Edukacji i Sportu Zdzisławem Fadrowskim,
Wicekurator Grażyną Przasnyską oraz Iwoną Łazicką-
Pawlak i Joanną Glezman brałam udział w wyjazdowym
posiedzeniu wspólnej komisji ds. kultury, edukacji, sportu
i turystyki Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy
Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR.

Celem naszego spotkania było poznanie i opisanie
obszarów współpracy, wymiany doświadczeń w zakresie
edukacji.

Wyjazd ten budził we mnie wiele emocji i pytań-to moja
pierwsza wizyta w Rosji - jak bardzo się różnimy? Czy
jestem gotowa zobaczyć interesujące rozwiązania
edukacyjne naszych sąsiadów? Czy uda mi się wyzwolić
ze stereotypów postrzegania Rosji i rosyjskich rozwiązań
wynikających z minionych doświadczeń? Czy będę umiała
skorzystać z tych doświadczeń w mojej pracy?

Naszą wizytę w Kaliningradzie rozpoczęliśmy od
zwiedzania Międzynarodowych Targów Turystycznych
„Jantur”. Pojawiło się zaskoczenie-ogromne stoiska
polskich firm turystycznych, duże zainteresowanie ofertą
turystyczną naszego kraju, a w szczególności regionu
Warmii i Mazur ze strony naszych sąsiadów oraz duża
wiedza na temat zasobów naszego regionu.

Uczestniczyłam w krótkich warsztatach dla studentów
kierunków związanych z turystyką i z wielką satysfakcją
słuchałam, jaką wiedzą na temat historii, geografii i atrakcji
naszego regionu dysponują ci młodzi ludzie. Pomyślałam,
że ja nie wiem tyle o Obwodzie Kaliningradzkim i zrobiło
mi się wstyd.

Następnie udaliśmy się do kaliningradzkiej galerii
obrazów - galerii sztuki współczesnej.

Kilka miesięcy temu odwiedziłam galerię sztuki
współczesnej w Strasburgu (Francja) i muszę przyznać,
że kaliningradzka niczym strasburskiej nie ustępuje, choć
oczywiście ekspozycje i zasoby materiałowe są różne.
Obie galerie są współczesnymi centrami sztuki otwartymi
na młodego, aktywnego odbiorcę.

Z przyjemnością odnotowałam akcenty polskie na
wystawie - zdjęcia przedwojennego Królewca, wystawę
współczesnej fotografii w poszukiwaniu śladów
przeszłości Kaliningradu oraz multimedialną wystawę
poświęconą Fryderykowi Chopinowi.

Kolejnymi punktami naszego pobytu było zwiedzanie
Katedry i mauzoleum Emanuela Kanta oraz uroczysta
kolacja z Panią Minister Edukacji Obwodu
Kaliningradzkiego, więc uczta dla ducha i ciała.

Kolejny dzień w Kaliningradzie rozpoczęliśmy od
spotkania w Kaliningradzkim Obwodowym Instytucie
Kształcenia - placówce odpowiadającej naszej instytucji
W-MODN w Olsztynie - doskonale wyposażonym, o
podobnym profilu działania jak nasz ośrodek. Nawet
tematy szkoleń okazały się podobne-zarządzanie w

oświacie, stres i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli.
Aktualne tematy debat edukacyjnych to także praca z
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
szukanie rozwiązań w pracy z uczniem
niepełnosprawnym, edukacja na odległość. To również
aktualne dla nas problemy.

Następnym punktem naszej wizyty było Przedszkole
nr 56 – najnowocześniejsza placówka w Kaliningradzie.
Dysponuje ono bazą przygotowaną na przyjęcie 300
dzieci, basenem, salami dydaktycznymi i gimnastycznymi,
salą do prezentacji artystycznych, do nauki języków
obcych, salami zabaw oraz sypialniami, a także
nowoczesnymi placami zabaw dostosowanymi do potrzeb
dzieci 3-4 letnich oraz ruchliwych 5-6 latków.

Wszystko to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale
najważniejsze wydały mi się kompetencje i serdeczność
kadry nauczycielskiej.

Nasi gospodarze bardzo chcieli pokazać nam wiele
miejsc, niestety przejazdy przez 500-tysięczny Kaliningrad
pochłaniały nam gros czasu, nie sposób było dotrzeć w
wiele miejsc na czas.

Ostatnim naszym spotkaniem było posiedzenie komisji
ds. edukacji, kultury, sportu i turystyki Polsko-Rosyjskiej
Rady Współpracy. Tu dopiero mogliśmy wyrazić nasz
podziw dla gospodarzy za tak sprawnie i interesująco
zorganizowany pobyt. Ważniejsze jednak od podziękowań
okazały się wnioski do dalszej pracy. Nasi partnerzy
szukają okazji do wspólnej pracy, wymiany doświadczeń,
możliwości spotkań i wizyt w specjalistycznych
placówkach, tworzenia wspólnych projektów z
europejskimi partnerami.

Powróciłam do Olsztyna z przekonaniem, że spotkałam
w Kaliningradzie serdecznych ludzi, zobaczyłam
możliwości współpracy dla obu stron i poczułam
gotowość do poszukiwania obszarów rozwoju w
partnerstwie.

Zapamiętałam Kaliningrad, jako miasto kontrastów-
luksusowe hotele i straszące pustym oknami wieżowce,
najlepsze marki samochodów jeżdżące po ulicach i brak
chodników, kościoły i katedra zamienione na sale
koncertowe i nowo wybudowany sobór Chrystusa
Zbawiciela. Jest jednak coś fascynującego i pociągającego



Kajet nr 85 (3/2010)
10

w tym mieście, jakaś tajemnica, którą warto byłoby odkryć
wybierając się na dłuższą wizytę.

Gdyby tylko łatwiej było przekraczać granice - te
fizyczne i te mentalne.

Agata Niemier

Narzędzia edukacji
elektronicznej

Edirne to miasto w europejskiej części Turcji, przy ujściu
rzeki Tundża do Maricy, niedaleko granicy z Grecją. Miasto
jest najważniejszym ośrodkiem dzisiejszej Tracji – znajduje
się w nim uniwersytet i wiele ważnych zakładów
przemysłowych.

Miasto zostało założone w II wieku n.e. przez cesarza
rzymskiego Hadriana jako Hadrianopolis, jego nazwę
Europejczycy skrócili do Adrianopol. Było ono rzymskim
ośrodkiem administracyjnym. W okresie bizantyjskim
Adrianopol był stolicą prowincji Macedonia.

W roku 1361 miasto zdobyli Turcy osmańscy i nazwali
je Edirne. W 1365 stało się stolicą ich państwa i pełniło tę
rolę do zdobycia przez Turków Konstantynopola (1453).
Podczas wojen bałkańskich o miasto walczyli z Turkami
Bułgarzy. W 1920 Adrianopol zajęli Grecy, ale w 1923
miasto wróciło do Turcji.

Najważniejszym zabytkiem w mieście jest Meczet
Selimiye. Został on zbudowany przez tureckiego
architekta Sinana dla Sułtana Selima II w XVI wieku. Meczet
widać z odległości 10 km od miasta. Kopuła, mierząca 31
m średnicy, porównywalna jest do kopuły świątyni Hagia
Sophia. Inne ciekawe zabytki to Meczet Beyazita, kryty
bazar z XV w. oraz pałace.

Na początku czerwca uczestniczyłem w wizycie
studyjnej w ramach programu Uczenie się przez całe życie
w Edirne w Turcji. Jej temat - Digital Education Tools in
Use Anytime, Anywhere. Brali w niej udział przedstawiciele
z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski,
Słowacji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Gospodarze zapoznali nas z tureckim system
szkolnictwa. System edukacji składa się z trzech
poziomów: edukacji przedszkolnej, podstawowej,
ogólnokształcącej lub zawodowej. Szkoła podstawowa
trwa 8 lat i tylko ona jest obowiązkowa.

Rok szkolny w Turcji jest podzielony na dwa semestry
i trwa 180 dni. Rozpoczyna się w drugim tygodniu
września, a kończy w połowie czerwca następnego roku.
Po pierwszym semestrze, tj. w połowie roku szkolnego,
uczniowie mają dwutygodniowe ferie. Szkoły są czynne
od poniedziałku do piątku. Tygodniowy wymiar zajęć w
ramach kształcenia obowiązkowego wynosi 30 lekcji, czyli
na jeden dzień przypada średnio 6 lekcji. Lekcja trwa 40
minut, a przerwy między lekcjami – co najmniej 10 minut.

Osiągnięcia uczniów ocenia się w skali od  0
(niedostateczne) do 5 (wybitne). Stopnie od 2 do 5
stanowią oceny pozytywne, a 0 i 1 – oceny niedostateczne.
Na ogół uczniów ocenia się za pomocą sprawdzianów
pisemnych i ustnych oraz na podstawie zadanych prac,
ocen za konkretne projekty i egzaminy praktyczne (w
przypadku lekcji informatyki, dramatu lub rzemiosła
lokalnego). Ocena wystawiana z danego przedmiotu w
połowie roku stanowi średnią wszystkich ocen uzyskanych
przez ucznia w trakcie semestru.

Zaleca się, aby klasy nie liczyły więcej niż 30 uczniów i
tylu uczniów było w szkołach, które odwiedzaliśmy w
Edirne. Gospodarze mówili, że w głębi kraju zdarzają się
szkoły, gdzie do jednej klasy uczęszcza nawet 70 uczniów.

W Turcji mundurki szkolne są obowiązkowe dla
wszystkich uczniów, zarówno szkół podstawowych jak
i średnich.
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Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się
wobec podręczników do nauczania religii”.

Podstawa programowa w swojej terminologii nawiązuje
zarówno do podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z dnia 23
grudnia 2008 r. jak i do standardów szkolnych, wskazań
Kościoła oraz polskiej tradycji katechetycznej. Zawiera
charakterystykę dzieci i młodzieży, cele katechetyczne -
wymagania ogólne, treści – wymagania szczegółowe,
zadania i warunki realizacji, korelację nauki religii z
edukacją przedszkolną i szkolną oraz opis współpracy
środowisk wychowawczych obejmujących rodzinę i
parafię.

Zatwierdzony dokument zawiera podstawę
programową katechezy w przedszkolu, szkole
podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych
oraz katechezy specjalnej: osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób
z autyzmem, niesłyszących lub słabo słyszących, a także
osób niewidomych i słabo widzących.

Podstawa będzie obowiązywała od roku szkolnego
2012/2013. Do tego czasu powstaną programy i
podręczniki do nauczania religii, spośród których biskupi
diecezjalni wskażą nauczającym zestawy zatwierdzone na
terenie danej diecezji.

Bożena Osik

Podstawa Programowa
Katechezy Kościoła

Katolickiego w Polsce
- nowe wydanie

8 marca 2010 roku Konferencja Episkopatu Polski
zatwierdziła „nową” Podstawę Programową Katechezy
Kościoła Katolickiego w Polsce. Poprzedni dokument
został przyjęty przez Episkopat 20 czerwca 2001 r.
Zgodnie bowiem z § 4 Rozporządzenia MEN z dnia 14
kwietnia 1992 r. z póź. zm. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach „nauczanie religii odbywa się na podstawie
programów opracowanych i zatwierdzonych przez
właściwe władze kościołów i innych związków
wyznaniowych i przedstawionych ministrowi Edukacji

Odwiedziliśmy kilka szkół podstawowych (primary
school) Sehit Üstegmen Efkan Yildirim Primary School,
Ismail Güner Primary School, Fatih Sultan Mehmet Primary
School oraz kilka szkół średnich (secendary school)
Private Serhat Collage, Edirne Anatolian Vocational High
School, ICT High School in Keæan District oraz byliśmy
na uniwersytecie trackim.

Tureckie Ministerstwo Edukacji w 1995 roku wdrożyło
bardzo ciekawy system komputerowy MEBBIS, który jest
systematycznie rozbudowywany.

Jest to centralna baza danych na serwerze Tureckiego
Ministerstwa Edukacji, do której wpisywana jest pełna
informacja o uczniach, oceny z poszczególnych
przedmiotów, nieobecności, spóźnienia (jest również
umieszczone zdjęcie ucznia). Po  ukończeniu szkoły
podstawową przez ucznia, dostęp do informacji otrzymuje
szkoła, do której został przyjęty. Rodzice otrzymują login
i hasło, aby móc sprawdzić postępy dziecka. Jeden z
uczniów zademonstrował nam informację o sobie wpisaną
do systemu (aczkolwiek trochę się wstydził tego co
powiedzą o jego ocenach koledzy). Dyrektor szkoły, po
zalogowaniu, może sprawdzać wyniki i frekwencję klas,
porównywać ich osiągnięcia.

W bazie danych jest część, która dotyczy nauczycieli.
Jest w niej pełna informacja o nauczycielu, o jego
wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej. To wszystko
jest przeliczane na punkty, które mają decydujące
znaczenie przy zatrudnianiu w nowej pracy. Dyrektor nie
ma wpływu na to, kto jest zatrudniony w placówce przez
niego kierowanej. Dzięki bazie danych Ministerstwo i
władze prowincji mają na bieżąco informacje dotyczące
pracy szkół.

Sądzę, że MEBBIS zastępuje dziennik elektroniczny
oraz funkcjonujący w Polsce System Informacji
Oświatowej. W trakcie dyskusji z pozostałymi
uczestnikami wizyty studyjnej okazało się, że jedynie w
Norwegii próbowano wprowadzić podobny system, ale
zawierający zdecydowanie mniej informacji.

Leszek Kalinowski
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Thai znaczy „wolny”
Obdarzona bogactwem natury, kultury i tradycji

Tajlandia wyróżnia się w regionie Azji Południowo-
Wschodniej szczególnym sposobem zachowania
mieszkańców. Są oni bardzo życzliwi, pogodni i
przepełnieni radością życia. W ciągu ostatnich trzech
dekad Tajlandia uległa gwałtownym zmianom i z kraju
rolniczego przekształca się w rolno-przemysłowy, a nawet
przemysłowy. Społeczeństwo zmienia się z tradycyjnie
wiejskiego w miejskie. Tajowie mający do czynienia z tymi
zmianami muszą sprostać powstałym wyzwaniom i
dostosować się do nowych warunków. W związku z tym
władze bardzo dużą rolę przywiązują do szeroko
rozumianej edukacji.

Będąc na wycieczce w Tajlandii zachwycałam się
pięknem przyrody, bogactwem dzieł sztuki i kultury.
Ponadto z dużym zainteresowaniem zbierałam wszelkie
informacje związane z edukacją. Poniższy tekst zawiera
refleksje na ten temat.

W 2002 roku w wyniku połączenia: Ministerstwa
Edukacji, Ministerstwa Spraw Uniwersyteckich oraz
Komisji Edukacji Narodowej powołane zostało
Ministerstwo Edukacji, Religii i Kultury (odpowiednik
naszego Ministerstwa Edukacji Narodowej). Kraj Tajów
podzielony został na 12 edukacyjnych regionów. W każdej
części znajduje się Biuro Regionalne Edukacji, Religii i
Kultury (odpowiednik Kuratorium Oświaty), które na
danym terenie administruje i zarządza oświatą.

Wszystkie dzieci przez dwanaście lat edukacji mają
dostęp do bezpłatnej nauki. Obowiązek szkolny wynosi
co najmniej dziewięć lat. Z egzekwowaniem tego zapisu
są jednak pewne trudności, bowiem Tajowie w
poszukiwaniu pracy migrują ze wsi do miast i podejmują
prace na czarno, bez zameldowania. Wówczas ich dzieci
nie uczęszczają do szkół. W Bangkoku problem ten
dotyczy znacznego odsetka dzieci.

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczają do szkół
publicznych, prywatnych lub prowadzonych przez
klasztory buddyjskie.

System edukacyjny jest podzielony na cztery poziomy:
• przedszkola – 2-3 lata;
• szkoły podstawowe – 6 lat (pierwszy poziom, klasy

1-3, drugi poziom, klasy 4-6);
• średnie - 6 lat (gimnazjum-3 lata i liceum -3 lata);
• wyższe - 5 lat (stopień niższy-3 lata i stopień wyższy-

2 lata).
Na poziomie podstawowym uczniowie muszą

opanować w każdym semestrze materiał z ośmiu
podstawowych przedmiotów: języka tajskiego,
matematyki, nauk ścisłych, nauk społecznych, zdrowia i
wychowania fizycznego, muzyki i sztuki, technologii i
języków obcych.

Kształcenie średnie dzieli się na dwa podstawowe nurty:
akademickie i zawodowe.

Uczniowie, którzy wybierają kierunek akademicki,
zamierzają kontynuować naukę na uniwersytetach.
Kierunki w szkołach zawodowych podzielone są na pięć
głównych dziedzin: rolnictwo, gospodarstwo domowe,
biznes (marketing, podróże i turystyka, public relations),
sztuki oraz rzemiosła i technologii (mechaniczne,
elektroniczne, przemysłowe).

Ekskluzywna, prywatna szkoła z internatem w Tajlandii.

Językiem nauczania jest język tajski, a angielski jest
nauczany jako drugi język w większości szkół średnich.

Ze względu na ograniczenia budżetowe, wyposażenie
szkół wiejskich oraz jakość nauczania są zazwyczaj
gorsze niż szkół miejskich. Dodatkową trudnością są duże
odległości do szkoły (zdarza się, że uczniowie dojeżdżają
60 - 80 kilometrów). Absencja w szkołach wiejskich
zarówno uczniów, jak i nauczycieli jest wysoka ze względu
na zobowiązania rodzinne i pomoc w gospodarstwach
domowych. Niektóre szkoły są zamykane w okresach
sadzenia i zbiorów ryżu.

Poziom wykształcenia w sektorze prywatnym jest na
ogół wyższy, niż w szkołach publicznych. Drogie,
ekskluzywne szkoły prywatne i międzynarodowe
zapewniają wyjątkowo wysoki poziom nauczania, który
pozwala uczniom kontynuować naukę w renomowanych
uczelniach na całym świecie.

Mundurki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów
zarówno publicznych jak i prywatnych szkół. Strój dlaUczniowie szkoły podstawowej w Bangkoku.
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7 maja 2010 roku odbyła się już IV edycja
Wojewódzkiego Konkursu „Lubimy i czytamy książki”.
Organizatorem konkursu była Agnieszka Spikert
konsultant Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie: Ewa Kopacka i
Ewa Marchwińska. Celem konkursu było rozwijanie
zainteresowań czytelniczych dzieci, sprawdzenie stopnia
znajomości lektur szkolnych. Poza znajomością lektur z
dziecięcego repertuaru uczestnicy musieli wykazać się
umiejętnością wyrażania własnych opinii, jasnego i
precyzyjnego wypowiadania się oraz argumentowania
swoich wypowiedzi. Bardzo nam, jako pomysłodawcom
konkursu, zależało na tym, aby konkurs czytelniczy nie
ograniczał się do znajomości treści lektur i sprawdzania
umiejętności czytania jedynie pod kątem wiedzy na temat
głównych postaci i zdarzeń prezentowanych przez
autorów. Chciałyśmy sięgnąć w nieco głębszy wymiar
czytania ze zrozumieniem - czytania refleksyjnego,
opartego na zdolności oceniania, samodzielnego
wyciągania wniosków.

Czytają, ale czy rozumieją? czyli kilka myśli
wokół konkursu „Lubimy i czytamy książki”

chłopców w szkołach podstawowych składa się z
niebieskich, khaki lub czarnych krótkich spodenek, białej
koszuli z krótkimi rękawami, białych skarpetek i
brązowych lub czarnych sandałów. Chłopcy ze starszych
klasach mogą nosić długie spodnie. Dziewczęta noszą
niebieskie lub czarne spódnice do kolan i białe bluzki z
muszkami. Uzupełnieniem stroju są białe skarpety i
niebieskie lub czarne sandały. Na bluzkach lub koszulach
wyhaftowane są: nazwisko ucznia, jego numer i nazwa
szkoły. Standardem stroju w przedszkolu dla dziewczynek
są czerwone spódniczki i białe bluzki, a dla chłopców
krótkie czerwone spodenki i białe koszule. We wszystkich
szkołach tajskich jeden dzień w tygodniu, zwykle czwartek,

poświęcony jest harcerstwu i wówczas obowiązują
beżowe mundury harcerskie dla chłopców i ciemnozielone
mundury dla dziewcząt z żółtymi lub niebieskimi
apaszkami. Również nauczycieli i pracowników szkół
rządowych obowiązują ujednolicone stroje.

Rok szkolny w Tajlandii jest podzielony na dwa
semestry i trwa od połowy maja do marca następnego
roku kalendarzowego. We wrześniu dodatkowo
przewidziana jest trzytygodniowa przerwa.

Dużą niespodziankę turystom sprawił przewodnik, gdy
podczas spływu rzeką Kwai i wędrówki po dżungli
zaprowadził nas do wioski zamieszkałej przez plemię
Monów. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy jak żyją tam
ludzie. Zbite z desek domy, prymitywne narzędzia,
spacerujące słonie. Największe jednak wrażenie zrobiły
uczące się dzieci. Klasa na świeżym powietrzu z
ustawionymi ławkami, biurkiem, szafą i tablicami oraz
grupka uczniów zapamiętale powtarzająca tabliczkę
mnożenia. Czy to na pewno XXI wiek?

Wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczeń młodego
pokolenia, a także korzystając z cennego dziedzictwa
kulturowego, Tajlandia staje się coraz bardziej atrakcyjnym
turystycznie krajem. Trudy dalekiej podróży, są niczym w
porównaniu ze wspaniałymi doznaniami związanymi z
pięknem natury, zabytkami oraz poznawaniem
nadzwyczaj życzliwych, kulturalnych i sympatycznych
Tajów, w polskim tłumaczeniu ludzi wolnych.

Joanna Przęczek

W konkursie wzięli udział reprezentanci 16 szkół
województwa warmińsko- mazurskiego. Nie jest to liczba
zadowalająca. Szkoda, że tak niewielu nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza spoza Olsztyna, jest
zainteresowanych udziałem swoich uczniów

Szkoła w tajskiej dżungli i dzieci z plemienia Monów, które na
przerwie ustawiły się do zdjęcia.
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w konkursach na skalę wojewódzką. Niektórzy
nauczyciele zachęcani do udziału w konkursie stwierdzali,
że ich uczniowie i tak nie mają szans, że są za słabi.
Zastanawiam się, na ile jest to efektem ulegania
stereotypom, że uczniowie szkół wiejskich są słabsi i nie
mają szans w rywalizacji z dziećmi miejskimi, a na ile
stwierdzenie faktu. Czy nie jest to efekt pesymizmu
pedagogicznego nauczycieli, braku wiary w to, że uczeń
bez względu na środowisko, z którego się wywodzi, może
wykazać się samodzielnością myślenia?

Analiza rozwiązań konkursowego testu nasunęła mi
kilka wątków do rozważań. Nie zauważyłam znaczącej
różnicy pomiędzy dziećmi w zakresie znajomości lektur,
umiejętności odtworzenia głównych postaci, czy
rozpoznania wątków opisujących zdarzenia, a nawet
niewielkie epizody. Znaczne różnice pomiędzy dziećmi
zauważyłam jednak w zadaniu otwartym, w którym trzeba
było sformułować kilkuzdaniową oceniającą wypowiedź.
W tym zadaniu uczeń musiał zredagować określoną liczbę
zdań na dany temat, popisać się poprawnością
gramatyczną i ortograficzną oraz wykazać się
umiejętnością uzasadniania swoich wyborów za pomocą
odpowiednich argumentów. Jak się okazało, największy
problem uczniowie mieli właśnie z tym zadaniem, a
zwłaszcza z dobieraniem argumentów dla poparcia
swoich wyborów. Prace konkursowe są żywym dowodem
tego, że czytanie w wymiarze semantycznym (dosłowne
rozumienie treści) jeszcze nie jest dla ucznia kłopotliwe.
Największe trudności sprawia uczniom czytanie w
wymiarze krytyczno- twórczym, kiedy to trzeba wykazać
się umiejętnością interpretacji tekstu, jego odbioru na
wyższym poziomie niż poziom percepcyjny1. Zatem
sytuacja, kiedy wymagane jest od dziecka osobiste
ustosunkowanie do czytanego tekstu okazuje się
zdecydowanie trudniejszą, nawet dla tzw. „dzieci
konkursowych”. Nauczyciele w swej pracy nad czytaniem
ze zrozumieniem poza kształceniem umiejętności
rozumienia treści podanych wprost, bezpośrednio
wynikających z odczytanych zdań, powinni więcej uwagi
i ćwiczeń poświęcić kształceniu umiejętności czytania
krytycznego i twórczego, których istotą jest rozumienie
znaczeń ukrytych w tekście. Proces czytania ze
zrozumieniem jest długotrwały i rozciąga się od początku
nauki czytania do klasy maturalnej2, jednakże od samych
jego początków należy kształcić kompetencje ucznia w
zakresie czytania krytyczno-twórczego. Niewątpliwie
trudno od ucznia klasy pierwszej wymagać umiejętności
czytania na najwyższym poziomie kompetencji, zwłaszcza
że typowym dla początków nauki czytania jest rozumienie
informacji bezpośrednio wynikających z tekstu3. Nie
znaczy to jednak, że mimo rozpoczętego w klasie
pierwszej procesu nauki czytania zarówno w wymiarze
semantycznym jak i technicznym nie ma szans na
rozwijanie wyższych kompetencji czytelniczych. Właśnie
biorąc pod uwagę długotrwałość procesu nauki czytania
należy jak najszybciej rozwijać umiejętność krytycznego
czytania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Z
pewnością nie dokona tego nauczyciel, który ogranicza

się do zbyt prostych ćwiczeń, kształcących podstawowe
kompetencje ucznia. Zbyt często w poradnikach
metodycznych i podręcznikach spotykamy się z
ćwiczeniami w czytaniu ze zrozumieniem odwołującymi
się jedynie do czytania receptywnego, czyli kształcących
jedynie umiejętność odczytywania tylko tych informacji,
które bezpośrednio wynikają z tekstu. Zatem przede
wszystkim najważniejszy jest odpowiedni dobór ćwiczeń.
Pozostaje jeszcze problem doboru tekstów do czytania.
Bez wątpienia krytycznego czytania nie wykształci
nauczyciel opierając się wyłącznie na infantylnych
tekstach z elementarzy, które kształcą jedynie umiejętność
rozumienia informacji podanych bezpośrednio, a ich
naczelnym celem jest utrwalanie nowo wprowadzonej
litery. Trzeba sięgnąć po teksty trudniejsze, wymagające
od czytelnika wysiłku intelektualnego, poszerzające jego
wiedzę i inspirujące do refleksji. Bez wątpienia nie będzie
błędnym stwierdzenie, że tam gdzie nauczyciel kocha
książki, tam i dzieci czytają więcej. Nowa podstawa
programowa daje nauczycielowi ogromną autonomię w
zakresie doboru lektur. Zastanawia mnie jednak, na ile
nauczyciele wykorzystają tę swobodę? Czy przypadkiem
nie będzie tak, że w zakresie szkolnych lektur nic się nie
zmieni i nauczyciel będzie wybierał spośród książek te,
które wcześniej znajdowały się w szkolnym kanonie lektur
szkolnych? Nasuwają się więc kolejne wnioski: sami
czytajmy z pasją, szukajmy nowych, ciekawych tekstów i
mądrze je dobierajmy. Niech nasz pesymizm dydaktyczny
i brak wiary w to, że serwujemy dzieciom zbyt trudne teksty
stanie się przeszłością, a praca z dziećmi opiera się na
przeświadczeniu, że współczesny czytelnik może czytać
więcej i na wyższym poziomie.

 Agnieszka Spikert

PS.
W tegorocznym konkursie komisja wyłoniła

następujących zwycięzców:
I miejsce: Julia Młyńczak z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pasymiu oraz Mateusz
Grześkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Olsztynie

II miejsce: Kajetan Dmitryjuk ze Szkoły Podstawowej
nr 32 w Olsztynie

III miejsce: Emilia Milewska ze Szkoły Podstawowej
w Małdytach oraz Jakub Śladowski ze Szkoły
Podstawowej nr 33 w Olsztynie.

Gratulujemy dzieciom i ich nauczycielom oraz
zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu
„Lubimy i czytamy książki”.

Przypisy
1. Capińska E., Czytanie krytyczno - twórcze w:

Edukacja i Dialog Nr 95/ 1998r.
2. Pawłowska R., Czytam i rozumiem. Lingwistyczna

teoria nauki czytania, WP Kielce 2009
3. Pawłowska R., Metodyka ćwiczeń w czytaniu, Wyd.

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
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Konkurs
Aestiorum Gentes

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” oraz Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
organizują Ponadregionalny Konkurs Aestiorum Gentes.
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:
• Stworzenie młodym ludziom szans poszerzenia

swojej wiedzy z zakresu archeologii bałtyjskiej, historii
plemion pruskich i ich wzajemnych kontaktów z
Zakonem Krzyżackim, etnografii Prusów i ludów
bałtyjskich.

• Rozwijanie zainteresowań historycznych.
• Budzenie przywiązania do małej ojczyzny oraz

poszanowania wielowątkowego dziedzictwa
kulturowego.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach. Etap
pierwszy polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego
na temat zachowanych w krajobrazie pruskich grodów,
cmentarzysk, kurhanów, wałów obronnych, śladów
osadnictwa pruskiego i krzyżackiego w nazewnictwie wsi
lub topografii terenu.

Projekt może przybrać różnorodną formę – albumu,
plakatu, makiety, prezentacji multimedialnej, eseju, itp.
zawierającą zarówno ikonografię, opis prowadzenia
badań terenowych, jak i charakterystykę uzyskanego
materiału ze wskazaniem wykorzystanej literatury
naukowej.

Etap drugi organizuje i przeprowadza Komitet Główny
Konkursu. Eliminacje składają się z dwóch części – testu
i pracy pisemnej. Na tym etapie każdy z uczestników
walczy już indywidualnie.

Członkowie Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”
oferują swoją pomoc polegającą na zaprezentowaniu
dziejów i kultury Prusów w postaci prezentacji
multimedialnej i wskazówek co do wyboru literatury. Dużą
pomocą w przygotowaniu do konkursu będzie
uczestnictwo bierne lub czynne w II Festiwalu Bałtyjskim,
który odbędzie się w dniach 9-14 sierpnia 2010 r. na
terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Park
Etnograficzny w Olsztynku. Zainteresowani uczniowie i
nauczyciele mogą brać udział w wielu organizowanych
przez Towarzystwo warsztatach przybliżających kulturę i
gospodarkę dawnych Prusów, wysłuchać prelekcji oraz
nauczyć się języka pruskiego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie. Wiele
informacji o życiu Prusów i popularyzacji ich dziedzictwa
zawiera strona domowa Towarzystwa „Pruthenia”. Tam
też znajdziesz dokładne dane dotyczące konkursu, wykaz
literatury i terminarz: www.pruthenia.pl

W razie wątpliwości można skontaktować się z
Kierownikiem Organizacyjnym Konkursu dr Izabelą
Lewandowską: iza.lewandowska@uwm.edu.pl

dr Izabela Lewandowska
           Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

TOLERANCYJNI

Czy uczniowie kształcący się w zawodzie technik
masażysta są tolerancyjni wobec niepełnosprawności?

W swoich rozważaniach postanowiłam uzyskać
odpowiedź na to pytanie, podejmując próbę określenia
postawy słuchaczy Szkoły Policealnej w Olsztynie kierunku
technik masażysta wobec osób niepełnosprawnych.

Skupiłam się głównie na podpatrywaniu zachowań
uczniów w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz
wykorzystałam dwie ankiety.

Pierwszy kwestionariusz dotyczył charakterystyki
populacji słuchaczy kierunku technik masażysta. Pytałam
o płeć, wiek, pochodzenie oraz powody wyboru kierunku
kształcenia.

Druga, krótka ankieta, zawierała trzy pytania:
1. Czy masz jakiekolwiek opory w kontaktach z osobami

niepełnosprawnymi?
2. Czy zgodziłbyś się dwa razy w tygodniu, po dwie

godziny przez okres trzech miesięcy w ramach
wolontariatu towarzyszyć osobie niepełnosprawnej i
uczestniczyć w formach organizacji jej czasu
wolnego?

3. Czy uważasz, że osoba niepełnosprawna z
dysfunkcją narządu ruchu jest lub mogłaby być
pracownikiem w pełni wartościowym?

Moje obserwacje na pewno są subiektywne, ale dały
mi wiele do myślenia i skłoniły do jeszcze głębszej analizy
zagadnienia.

Gdy po raz pierwszy spotkałam się z młodzieżą we
wrześniu 2008 roku, grupa liczyła 38 osób. Stanowiła
zbiorowość pochodzącą z różnych stron województwa
warmińsko – mazurskiego, która ukończyła różne szkoły
ponadgimnazjalne, od techników przez licea, po szkoły
kształcące w systemie zaocznym lub eksternistycznym.

Wśród słuchaczy I semestru kierunku technik
masażysta 61% stanowiły kobiety, 39% to mężczyźni.

Słuchacze Szkoły Policealnej w Olsztynie kierunku technik
masażysta.

Średnia wieku uczniów I semestru kierunku technik
masażysta to 19,7 lat. Najstarszy uczeń miał 29 lat, a
najmłodszy 18 lat.
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Analiza ankiety pokazała, że na 38 uczniów, 11 osób
mieszka na wsi, 5 osób w mieście do 5 tysięcy
mieszkańców, natomiast 9 słuchaczy w mieście od 5 – 50
tysięcy mieszkańców i 11 w mieście powyżej 50 tysięcy
mieszkańców. Kierunkiem technik masażysta interesują
się nie tylko mieszkańcy Olsztyna, ale również
społeczność pobliskich mniejszych miejscowości.

Kryterium wyboru kierunku przez słuchaczy: 46,5%
kierowało się własnymi zainteresowaniami, 36% chęcią
zdobycia atrakcyjnego zawodu, 6,5% potrzebą niesienia
pomocy innym, 3,5% koniecznością podjęcia jak
najszybciej pracy zawodowej, 2% potrzebę uzupełnienia
kwalifikacji do wykonywanego już zawodu, a 5,5% chęcią
podniesienia swoich kwalifikacji i wykształcenia w innej
dziedzinie.

Powody wyboru kierunku technik masażysta.

Z uczniami przebywałam około 16 godzin tygodniowo,
przez 58 tygodni. Już w trakcie rekrutacji, podczas
rozmów kwalifikacyjnych pytałam młodzież o kontakty z
osobami niepełnosprawnymi. Dość nieśmiało, ale w
większości twierdzili, że nie mają żadnego problemu i nie
będzie oporów przy ewentualnej współpracy z osobami
niepełnosprawnymi. Były też nieliczne osoby, które nigdy
wcześniej nie miały styczności z ludźmi dotkniętymi
niepełnosprawnością. Już z tonu ich głosu wnioskowałam,
że czeka nas niełatwa, długa praca w pokonywaniu barier
i uprzedzeń, a nawet strachu przed osobą
niepełnosprawną, a przede wszystkim rzetelnym
uświadamianiu.

Na poszczególnych zajęciach dużo mówiono,
dyskutowano o wybranych jednostkach chorobowych,
niepełnosprawności, dysfunkcjach narządu ruchu oraz
dysfunkcjach i upośledzeniach umysłowych. Z jednej
strony był to wymóg podstawy programowej kształcenia,
z drugiej oswojenie młodzieży z tematem, zjawiskiem
niepełnosprawności.

Przełamanie „pierwszych lodów” nastąpiło w kwietniu
2009 roku, gdy na zajęcia pracowni masażu zaprosiłam
uczestników warsztatów terapii zajęciowej „Zielone
Wzgórze”. Zadaniem i celem młodzieży było wykonanie
gościom zabiegów masażu, a moim celem przedstawienie

niepełnosprawności. Była grupa, która bez zastanowienia,
z entuzjazmem ruszyła do pracy, chętna i pomocna.
Pewna część osób „chowała się po kątach”. Jednak po
kilku prośbach i namowach dała się przekonać i dołączyła
do grupy już pracującej. Jednak była też część uczniów,
która tego dnia nie przyszła wcale na zajęcia lub wyszła
ze szkoły wraz z przyjazdem uczestników warsztatów. Po
miesiącu kierowniczka „Zielonego Wzgórza” zaprosiła nas
do swojej placówki w podobnym celu, by młodzież
wykonała zabiegi, a jednocześnie poznała specyfikę pracy
warsztatów terapii zajęciowej. Ku mojemu zaskoczeniu
tego dnia frekwencja słuchaczy była 100%!

Wnioski jakie z całej sytuacji się nasuwają to: by
zaakceptować, tolerować środowisko niepełnosprawnych
należy je najpierw poznać, być świadomym zjawiska i
gotowym na otwartość. Młodzież pokazała mi jak duża
jest siła grupy w przełamywaniu barier w stosunku do
niepełnosprawnych. Młodzi ludzie sami siebie przekonali.

Minęło kolejne pół roku, gdy spotkałam się z grupą
ponownie. Tym razem na zajęciach praktycznych w
placówce opieki społecznej, gdzie na 90 pensjonariuszy
nie było ani jednej osoby w pełni sprawnej. Moim
zadaniem było przedstawić słuchaczom każdego
mieszkańca z osobna, przybliżyć zakres
niepełnosprawności, jednostkę chorobową oraz
opowiedzieć o ograniczeniach i możliwościach. Co się
okazało? Już od następnych zajęć młodzi ludzie
podchodzili do wszystkich podopiecznych, nawiązywali
kontakt, rozpoczynali terapię, promowali aktywność
fizyczną, a przede wszystkim uczyli się słuchać.

Zadano mi kiedyś pytanie „Czy uczniowie kształcący
się w zawodzie technik masażysta są tolerancyjni wobec
niepełnosprawności”? Zmotywowało mnie to do
poszukania odpowiedzi. Zadałam anonimowo 23 osobom
trzy wcześniej wymienione pytania. Tym razem już nikt
mnie nie zaskoczył, nie zdziwił. Dwie pierwsze odpowiedzi
były w 100% pozytywne. Podobnie, wszyscy jednogłośnie
poświęciliby swój czas, aby uczestniczyć w formach
spędzania czasu wolnego z dotkniętymi
niepełnosprawnością, trzy osoby podkreśliły, że z
wykluczeniem sobót i niedziel, w które pracują.

Odpowiedź na trzecie pytanie była twierdząca.
Słuchacze uważają, że osoba z niepełnosprawnością
motoryczną może być pracownikiem pełnowartościowym,
o ile odpowiednio zostanie przygotowana do
wykonywania konkretnej pracy oraz o ile pracodawca
zapewni jej właściwe warunki i stanowisko pracy
dostosowane do danej niepełnosprawności.

Po moim „cichym” doświadczeniu, uważam że
tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych można
się nauczyć, nabyć i wypracować z czasem. Wystarczy
najpierw tylko problem poznać i spróbować zrozumieć.
Cała podejście do zagadnienia jest głównie kwestią
wychowania, świadomości i chęci zrozumienia.

Uważam, że uczniowie kierunku technik masażysta są
tolerancyjni wobec niepełnosprawności. Jedni tę cechę
wynieśli z wcześniejszego środowiska rodzinnego,
szkolnego czy otoczenia, w którym dotychczas
przebywali, inni potrzebowali wyłącznie umiejętnego
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Książka fast foodem?
Banalne stwierdzenie, że

żyjemy w trudnych czasach
nabiera dla nas, bibliotekarzy,
wyjątkowej treści. Dla ludzi
związanych z książką
poprzednie lata były bardzo
trudne, a nie zapowiada się, że
następne będą łatwiejsze. I nie
chodzi tylko o notorycznie złą
sytuację finansową bibliotek.

Wystarczy przypomnieć
batalię, jaką musieli toczyć
nauczyciele - bibliotekarze o
swoje miejsca pracy.

Samorządom udało się do tej pory, wbrew
obowiązującemu prawu, przekształcić (tzn. z bibliotek
szkolnych zrobić publiczne) ponad 240 placówek. To
oznaczało wyrok dla kilkuset nauczycieli, nie mówiąc już
o zaburzonym funkcjonowaniu tych bibliotek.

Problemy te pewnie będą dodatkowo uregulowane w
nowej Ustawie o bibliotekach, na którą czekamy.
Poprzednia, przyjęta w 1997 r. była dwukrotnie
nowelizowana w 1998 i 2001 roku - co tylko może
świadczyć o jej niedoskonałości i potrzebie zmian. A jest
to przecież podstawowy akt prawny, na który można się
powoływać w sytuacjach problemowych.

Wszyscy boimy się też wejścia podatku VAT na książki
- obowiązująca w Polsce jego zerowa stawka skończy się
31 grudnia 2010 r. Utrzymanie zerowej stawki VAT na
książki w Polsce po 2010 roku wymagać będzie uzyskania
zgody wszystkich państw Unii Europejskiej. Nietrudno się
domyśleć, że będzie to skomplikowane.

Mało tego - samo pojęcie książki stało się pojęciem
niejednoznacznym i to zarówno jeśli chodzi o formę, jak i
o treść. Na Międzynarodowych Targach Książki we
Frankfurcie już kilka lat temu bardzo duży procent
stanowiły gry komputerowe !!! Ich obecność była
tłumaczona tym, że inspiracją do ich powstania były
właśnie książki, czyli literatura.

Wydawcy książek z kolei boją się zmian na rynku, gdyż
pojawienie się bibliotek cyfrowych, e-booków, e-gazet,
audiobooków, może ten rynek przeorać i nie wszystkie

wydawnictwa będą w stanie utrzymać się na jego
powierzchni, bo choć rynek książki elektronicznej w
Polsce jest jeszcze słabo rozwinięty, to aktualnie w naszym
kraju działa ponad 50 tego rodzaju placówek tworzonych
przez konsorcja biblioteczne, w skład których wchodzą
najważniejsze biblioteki naukowe i publiczne w danym
regionie Polski. Jednak rozwój bibliotek cyfrowych i rynku
książki elektronicznej wymaga pilnych regulacji praw
autorskich, a także dalszych inwestycji w infrastrukturę.
Digitalizacja zbiorów, czyli przekształcanie dokumentów
z postaci tradycyjnej do cyfrowej i udostępnianie ich
będzie wymagało sporych nakładów finansowych.

Ta skomplikowana sytuacja, w jakiej znalazło się
bibliotekarstwo sprawia, że bardzo ważny, dla nas
bibliotekarzy, jest przepływ informacji, a także ciągłe
dokształcanie się, szczególnie bibliotekarzy szkolnych, bo
to oni, oprócz rodziców, będą mieli wpływ na to jaki będzie
przyszły czytelnik. Ważne jest, by nie czuli się osamotnieni,
pozostawieni samym sobie ze swoimi wątpliwościami i
problemami, by czuli wsparcie instytucji oświatowych i
kulturalnych.

Taką właśnie rolę - wspierającą i informującą o
nowinkach bibliotekarskich spełniają cykliczne spotkania,
fora biblioteczne dla bibliotekarzy szkolnych
organizowane przez Warmińsko - Mazurską Bibliotekę
Pedagogiczną. Ostatnie w tym roku było bardzo
interesujące dla gości, poznaliśmy bowiem, dzięki
wystąpieniu Anny Tomczyk - Churskiej, jak biblioteka
szkolna Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
może wspomagać misję dydaktyczno - wychowawczą
szkoły. Dzięki pracy takich placówek, my bibliotekarze,
nie musimy mieć kompleksów czytając o centrach
informacyjnych w szkołach zachodnich państw, które
mają zupełnie inną sytuację finansową. Kreatywność,
pomysłowość i wola zmian może naprawdę zdziałać cuda
i w naszej skromnej rzeczywistości, a taka wymiana
doświadczeń w naszym bibliotekarskim świecie jest
bardzo cenna.

Dobrze się dzieje, że także W-M Biblioteka
Pedagogiczna swoimi formami pracy wspomaga
nauczycieli bibliotekarzy. Są to działania bardzo ważne,
bo przy obecnym kryzysie książki, zmasowanym ataku
popkultury grozi nam kulturowa zapaść, a już 80 lat temu
Witkacy ostrzegał że ciągłe obniżanie poziomu artykułów,
książek i teatru do gustu danego przekroju społecznego
doprowadza do tego, że wychowuje się coraz niższej
wartości pokolenia, do których poziomu znowu trzeba się
obniżać i w ten sposób dojdzie się wreszcie do
społeczeństwa kretynów. Te mocne słowa Witkacego
mogą być przestrogą dla nas bibliotekarzy i tym bardziej
mobilizować nas do pracy z książką. Bo to od nas i naszej
pracy także będzie zależało, czy książka będzie Arką
Przymierza czy tylko fast foodem.

Danuta Wróblewska

wskazania potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych,
by odnaleźć w sobie wartość jaką jest tolerancja.

Często zderzenie z rzeczywistością całkowicie zmienia
sposób myślenia, przekierowuje postępowanie, otwiera
na innych ludzi. Z własnego doświadczenia i swoich
przyjaciół, kolegów, znajomych, absolwentów i uczniów
wiem, że każdy człowiek który wybiera pracę w zawodzie
medycznym, wybiera pracę z człowiekiem i dla drugiego
człowieka. Jest zdecydowany nieść pomoc innym, bo
tego „serca” ma jakby odrobinę więcej.

Agata Ambrosewicz
Szkoła Policealna „MEDYK” w Olsztynie
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Leszczyński Grzegorz: Bunt czytelników. Proza
inicjacyjna netgeneracji. Warszawa, Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2010

Książka Grzegorza Leszczyńskiego to pozycja dla
wszystkich, którzy mają kontakt z młodymi ludźmi,
ogromnie ważna. Daje wiedzę o pokoleniu obecnych
nastolatków, poprzez znajomość ich lektur, książek po
które chętnie sięgają lub które negują i wykluczają ze
swojego otoczenia. Jest to więc książka, której znajomość
powinna być obowiązkowa wśród nauczycieli,
wychowawców, ale także - a może przede wszystkim -
bibliotekarzy, bo jak zauważa Leszczyński lektura nie jest
naturalną potrzebą młodego człowieka i potrzebę tę
należy dopiero w nim wykształcić. Ta książka to dla
bibliotekarzy szkolnych ważna wskazówka jak powinna
pracować i w jakie książki powinna być zaopatrzona
biblioteka, która jest przeznaczona właśnie dla nich -
młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w życie.
Biblioteka, która kusi nowoczesnością zbiorów, prowokuje
do pytań i zmusza do refleksji, a nie zniechęca patyną
staroci i belferskimi pouczeniami.

Lewandowska Izabela, Chłosta Jan: Śladami
polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929 -
1939 w 80 - lecie ich utworzenia. Olsztyn, Agencja WIT
2010

Publikacja przypomina polskie szkoły i ludzi, którzy je
tworzyli we wsiach dawnego powiatu olsztyńskiego i kilku
parafii pod Biskupcem, czyli na terenie południowej
Warmii. Przedstawia historię wszystkich piętnastu
placówek w latach 1929 - 1939, opisuje ważniejsze
wydarzenia, a także sylwetki nauczycieli. Książka zawiera
także materiały metodyczne, które mogą się przydać w
realizowaniu edukacji regionalnej: scenariusze
inscenizacji, wybór wierszy do wykorzystania w pracy
pedagogicznej z uczniami, pytania na konkurs wiedzy o
polskim szkolnictwie okresu międzywojennego.

Straus Grażyna: Wykształceni amatorzy książek.
Warszawa, Instytut Książki i Czytelnictwa 2008

Praca Wykształceni amatorzy książek dotyczy
czytelnictwa kończących przeważnie studia i badanych
wcześniej uczniów klas maturalnych z warszawskich
liceów ogólnokształcących. To portret nieprofesjonalnego,
ale ciekawego i dość dobrze wykształconego czytelnika
książek. Dowiadujemy się z niej jaką rolę pełniła książka
w ich dzieciństwie, jak intensywnie czytają, jakie są ich
wybory i preferencje lekturowe.

Wolff Katarzyna: Książka w społecznej przestrzeni
polskiej wsi. Warszawa: Instytut Książki i Czytelnictwa
2008

BIBLIOTEKA
W-M ODN

PROPONUJE
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Galeria Bakałarz

Rola Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej w Olsztynie w aktywnym wspomaganiu
misji dydaktyczno – wychowawczej szkoły

Współczesne biblioteki pedagogiczne pełnią
w środowisku oświatowym funkcje związane nie tylko

z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Są także
miejscem wymiany myśli humanistycznej, ośrodkiem
życia artystycznego, a przede wszystkim miejscem
wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli.

W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej
organizowane są konferencje i seminaria naukowe
poruszające aktualne problemy edukacji (ten obszar jest
priorytetowy). Na szczególną uwagę zasługuje
zainicjowany kilka lat temu cykl konferencji Czy szkoła
wychowuje? Do tej pory odbyły się trzy spotkania, m.in.
Wychowanie pozbawione nadziei – krytyczna analiza
wychowawczej funkcji szkoły oraz Szkoła środowiskiem
wychowawczym wspierającym rozwój ucznia. Konferencje
organizowane w ramach cyklu stwarzają nauczycielom i
wychowawcom możliwość oparcia codziennej praktyki na
fachowej wiedzy i nowoczesnych teoriach
pedagogicznych. Dlatego właśnie zapraszamy na tego
typu konferencje ludzi o wartościowym dorobku
naukowym, ale też mających kontakt ze współczesną
szkołą.

Od kilku lat biblioteka promuje także dorobek placówek
oświatowych, które mogą poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami wychowanków i nauczycieli. Formy
prezentacji tych placówek są różnorodne: spotkania
dyskusyjne, wernisaże wystaw, ekspozycje. W ostatnich
latach swoje dokonania podsumowały: Zespół Szkół z
Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim,
Dom dla Dzieci w Gryźlinach, Zespół Placówek
Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym w Olsztynie.

Jedną z istotniejszych form wspierania szkół w ich pracy
dydaktyczno-wychowawczej są zajęcia edukacyjne, które
oferujemy nauczycielom i uczniom. Adresujemy je do
różnych typów szkół i wszystkich etapów kształcenia.
Obecnie oferta obejmuje 23 tematy zajęć edukacyjnych.
Staramy się, aby proponowane zagadnienia były
uzupełnieniem, a nawet rozszerzeniem realizowanych
przez nauczycieli treści nauczania. Chcemy, by dały
uczniom możliwość kontaktu z różnorodnymi tekstami
kultury, pomogły rozszerzyć wiedzę humanistyczną,
wiedzę o sztuce, o kulturze. Dużym powodzeniem cieszą

Publikacja jest próbą omówienia specyfiki wiejskiego
czytelnictwa. Jest pozycją ważną, bo czytelnik wiejski jest
często w dużo gorszej sytuacji jeśli chodzi o dostęp do
książki, internet. Autorka pracy omawia tradycyjne i nowe
formy uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze druku,
wymienia najpopularniejsze książki i najchętniej czytanych
autorów, zastanawia się nad cechami kanonu lektur
czytelnika wiejskiego, a także nad tym jakie znaczenie ma
dziś dla niego czytanie książek.

Zasacka Zofia: Nastoletni czytelnicy. Warszawa,
Instytut Książki i Czytelnictwa 2008

Książka jest wynikiem badań przeprowadzonych wśród
gimnazjalistów polskich. Przedmiotem zainteresowań była
płeć badanych uczniów, miejsce zamieszkania,
wykształcenie i pozycja społeczno - zawodowa rodziców.
Opis czytelnictwa gimnazjalistów rozpoczęto od
przedstawienia ich aktywności czytelniczej.
Skoncentrowano się na dwóch sytuacjach: czytaniu w
czasie wolnym (uwzględniono tu czytelnictwo prasy) i w
ramach szkolnego obowiązku (zasięg czytania lektur i jego
społeczne zróżnicowanie).

Danuta Wróblewska
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się zwłaszcza zajęcia, które wprowadzają w świat książek
(w tym wypadku odwołujemy się najczęściej do lektur), a
także spotkania poświęcone tematyce regionalnej.
Szczególnie ważne miejsce w ofercie zajmują lekcje
przygotowujące uczniów do ustnej prezentacji maturalnej
z języka polskiego. Stała oferta zajęć edukacyjnych jest
ciągle uaktualniana i otwarta na sugestie nauczycieli,
którzy z niej korzystają i proponują wciąż nowe tematy.
Warto dodać, że podczas lekcji wykorzystywane są
prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, tablica
interaktywna, muzyka czy też inne środki dydaktyczne.

Ważnym aspektem pracy biblioteki jest wspieranie
działalności szkół w zakresie popularyzacji czytelnictwa.
W związku z tym co roku podczas Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom biblioteka organizuje cykl
zajęć dla najmłodszych, które to zajęcia inspirują dzieci
do lektury wybranej książki. Spotkaniom
skoncentrowanym wokół tekstu i jego autora towarzyszy
zawsze specjalnie przygotowana scenografia
wprowadzająca w klimat książki, a także inne elementy,
będące integralną częścią wydarzenia, np. inscenizacje,
ekspozycje i in. W 2007 r. rozmawialiśmy z dziećmi na
temat zagrożeń, jakie może stwarzać współczesny świat,
odwołując się do tekstu Z. Beszczyńskiej „Niebieski
Kapturek” oraz inscenizacji „W sieci” przygotowanej przez
Kamilę Frąckowiak ze Szkoły Podstawowej nr 30 w
Olsztynie. Rok później zachęcaliśmy dzieci do czytania
powieści L.M Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
w specjalnie przygotowanej piknikowej scenografii.
Natomiast w roku 2009 poszukiwaliśmy wartości w
metaforycznym wewnętrznym ogrodzie w nawiązaniu do
powieści „Tajemniczy ogród” F. H. Burnett.

Inną propozycją współpracy z uczniami i nauczycielami
jest zainicjowany kilka lat temu cykl wystaw edukacyjnych
będących szczególną formą kontaktu z odbiorcą.
Ekspozycje te stanowią przede wszystkim podstawę zajęć
dydaktycznych dla uczniów - pobudzają do refleksji i
ukazują poruszane problemy z nieco innej, niż szkolna
lub akademicka, perspektywy. Są także stałym elementem
większych projektów poświęconych ważnym w danym
roku wydarzeniom, np.:

• Wielka scena otworem, przestrzeń wokół ogromna
- teatralne, plastyczne i literackie wizje Stanisława
Wyspiańskiego (2007 r.). W Roku Wyspiańskiego
chcieliśmy podkreślić rolę artysty w reformowaniu sceny
polskiej i europejskiej, staraliśmy się przełamać stereotyp
myślenia młodzieży o Wyspiańskim jako (przede
wszystkim) o autorze „Wesela”. W przygotowaniu
wystawy (która jednocześnie stała się namiastką
scenografii teatralnej i w przestrzeni której odbywały się
zajęcia) pomagali nam uczniowie Państwowego Liceum
Plastycznego w Olsztynie, malując postaci z dramatów
Wyspiańskiego. Teatralny charakter miało też otwarcie
wystawy, podczas którego odbył się spektakl P. od róż w
wykonaniu młodzieżowego Teatru „Nieskromnego” z LO
II w Olsztynie.

• Na przerywistej linii egzystencji - Herbertowska
lekcja poezji. W dziesiątą rocznicę śmierci Zbigniewa

Herberta powstał projekt, którego myśl przewodnia
koncentrowała się wokół człowieka - uniwersalnych
ludzkich problemów, wątpliwości, najistotniejszych
egzystencjalnych pytań. Była to próba spojrzenia na
człowieka i jego dzieła z Herbertowskiej perspektywy. W
ramach tego projektu powstała wystawa Na przerywistej
linii egzystencji. Kulminacyjnym wydarzeniem była
konferencja dla nauczycieli, której towarzyszył premierowy
spektakl „Gry z PC” w wykonaniu Teatru „Nieskromnego”.

• W Roku Juliusza Słowackiego proponowaliśmy
udział w wydarzeniach przybliżających postać i twórczość
poety. Zaprosiliśmy do obejrzenia wystawy fotografii
teatralnej Konrada-Adama Mickiewicza „Słowacki ‘09”
będącej propozycją współczesnego odczytania
romantycznej poezji i przełożenia jej na język obrazów.
W scenerii wystawy odbywały się zajęcia edukacyjne dla
młodzieży Rzecz o Znikającym(?) Słowackim, podczas
których docieraliśmy wraz z młodzieżą do źródeł
motywów wyobraźniowych Słowackiego, odkrywaliśmy
wielowymiarowość tej poezji. Nauczyciele natomiast mogli
uczestniczyć w konferencji Świat cudownie
zwielokrotniony. Juliusz Słowacki – współczesne
interpretacje.

Obecnie trwa Rok Fryderyka Chopina, w związku z
którym odbywają się wydarzenia ujęte w kalendarium
opublikowanym w poprzednim numerze „Kajetu”.

Informacje o wszystkich wydarzeniach przez nas
organizowanych zamieszczane są na stronie internetowej
biblioteki (www.wmbp.olsztyn.pl) i przekazywane do szkół
w formie plakatów oraz ulotek. Z oferty Warmińsko-
Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie korzysta
rocznie ok. 9 tys. osób, a liczba ta sukcesywnie wzrasta.
To sygnał dla nas, że propozycje, z którymi wychodzimy
do nauczycieli i ich uczniów, wpisują się w potrzeby i
spełniają oczekiwania naszych odbiorców. Jednocześnie
jest to dla nas impuls do ciągłego rozszerzania oferty,
poszukiwania nowych rozwiązań, wzbogacania form
działań wspierających nauczycieli w ich pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

Hanna Okońska, Sylwia Sawicka,

 Agata Świder-Pióro



21
Kajet nr 85 (3/2010)

Święto Ziemi
w olsztyńskiej

trzydziestce
W Szkole Podstawowej nr 30 imienia Marii Zientary

-Malewskiej w Olsztynie obchody Dnia Ziemi
rozpoczęliśmy wcześniej. Przebiegały one pod hasłem:
Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas, bowiem
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.
Działania poprzedziliśmy przygotowaniem gazetek
tematycznych, które obejrzeli wszyscy uczniowie naszej
szkoły. Finał obchodów przypadł na 29 kwietnia. Dzień
Ziemi uczciliśmy pracą na rzecz naszej Planety. W tym
dniu relaksowaliśmy się w Szkolnym Ogrodzie
Botanicznym. Mogliśmy też pochwalić się okiennymi
hodowlami ziół. W ramach obchodów wzięliśmy udział w
ogólnopolskim Programie „Zaadoptuj rzekę” oraz
Sprzątaniu Warmii i Mazur 2010. Uczniowie wszystkich
poziomów nauczania otrzymali zadania. Ponadto na
parterze, w bryle B budynku szkolnego funkcjonowało
kino, gdzie uczniowie oglądali filmy o tematyce
ekologicznej.

Inne filmy oglądały klasy nauczania zintegrowanego –
były to filmy animowane o wodzie i życiu w niej i nad nią.
Starsi uczniowie mieli poważniejszy program, zapoznali
się z filmami uzyskanymi z Fundacji Gaja i ARKA. O 8.00
najmłodsi w swoich pracowniach dowiadywali się

ciekawostek o wodzie i jej roli dla życia na ziemi,
uzupełniali karty pracy, a na koniec wykonali plakaty.
Ponadto o godzinie 11.00, wspólnie z uczniami klas
piątych posadzili drzewa w Alei Zasłużonych. To nowa
forma obchodów święta Ziemi w naszej szkole. Każdego,
kolejnego roku będą tam sadzone nowe drzewa –
pomniki. Impulsem tego działania była tragedia katyńska.
Więcej na temat tej akcji www.sp30.olsztyn.pl

Klasy drugie świętowały w terenie. Zajęcia badawcze
uczniowie zaczęli od obejrzenia filmu dydaktycznego
Historia kropli wody. Ich zadaniem były zajęcia
dydaktyczne nad stawem przy ulicy Jeziołowicza, który
służy okolicznym mieszkańcom, jako miejsce wypoczynku
i spacerów, a także śmietnik. W jego obszarze występuje
wiele unikalnych roślin i zwierząt. Oprócz prac
badawczych, polegających na uzupełnianiu kart pracy –
szukaniem różnorodności biologicznej, uczniowie
wysprzątali teren. Część śmieci przynieśli ze sobą do
szkoły i wykonali z nich rzeźby. Końcowym punktem
programu klas drugich było przejście nad staw przy ul
Herdera. Jest to miejsce, gdzie można odpocząć. Są tam
ławeczki, na stawie znajduje się wysepka, gdzie kaczki
mają swoje gniazda lęgowe. Ptaki są oswojone, chętnie
podpływają do brzegu, można je fotografować i dokładnie
obejrzeć. Nasi uczniowie zjedli tu śniadanie, bawili się
wspólnie i wymieniali doświadczenia. Najstarsi wybrali się
do lasu miejskiego, aby posprzątać i „adoptować” rzekę.
Zaczęli od włożenia rękawiczek i napełnienia worków.
Oczywiście odpady segregowali w terenie. Pojechali
wyposażeni w lornetki i lupy. Teren wymuszał
pokonywanie przeszkód. Uczniowie byli zauroczeni
pięknem doliny Łyny. Widzieli wiele roślin chronionych i
zwierząt … znaleźli ślady po zającu, bawili się w Wiosce
Indiańskiej i na Stadionie Leśnym. Zabawa łączyła się z
edukacją … potem dzieciaki spacerowały po Parku
Jakubowym.

Uczniowie klas czwartych pod opieką wychowawców
wykonali plakaty na temat: „Flora i fauna rzeki” oraz wzięli
udział w Programie Adopcja Rzeki. Prace badawcze
wykonywali nad Łyną na odcinku obok ogródków
działkowych, dokąd doszli pieszo z SP nr 30. Klasy piąte
zaplanowały dział edukacyjny, związany z surowcami
wtórnymi i ich przetwarzaniem, wykonywały prace
plastyczne, oglądały film edukacyjny oraz sadziły drzewa
w Alei Zasłużonych. Szóstoklasiści poświęcili się głównie
tematowi „szukaj zysku w odzysku” – wykonali z odpadów
piękne rzeźby, które w chwili obecnej eksponowane są w
holu przy wejściu do szkoły.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Praktyki zawodowe
na Litwie

Współpraca praktyczna Zespołu Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie z polskimi
szkołami na Litwie datuje się od 1996 roku, kiedy to zostało
podpisane porozumienie o współpracy między
Kowieńskim Kolegium Technicznym a naszą szkołą.
W ramach porozumienia młodzież z Kowna i z naszej
szkoły odbywała dwutygodniowe praktyki wymienne.

27 lutego 2010 roku w Sali Urzędu Miasta prezydent
Piotr Grzymowicz podpisał oficjalne porozumienie o
współpracy między Rejonem Soleczniki a miastem
Olsztyn. Było to możliwe, ponieważ w dniach 26-28 lutego
br. na zaproszenie władz miasta oraz Klubu Historycznego
im.gen.Stefana Grota-Roweckiego w Olsztynie gościła
delegacja Polaków z Samorządu Rejonu Soleczniki. Za
współpracę z Rejonem Soleczniki odpowiada
wiceprezydent miasta Jerzy Szmit.

Soleczniki to miasto położone niecałe 50 kilometrów
od Wilna, niedaleko granicy z Białorusią. Jest to jedno z
największych skupisk Polaków na Litwie (ponad 72%
mieszkańców).

Jednym z punktów programu pobytu gości w Olsztynie
była wizyta w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy
Armii Krajowej, który od stycznia 2000 roku utrzymuje
kontakty z polskimi placówkami oświatowymi Rejonu
Solecznikowskiego. Podczas spotkania dyrektor Henryk
Gajdamowicz wyszedł z propozycją zaangażowania
młodzieży w remont polskiej szkoły średniej w
miejscowości Koleśniki w obwodzie solecznikowskim.
W marcu 2010 roku między Zespołem Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie a Szkołą Średnią
im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach została podpisana
umowa o praktykę zawodową dla uczniów drugich klas
technikum w zawodzie technik budownictwa. W ramach
tej umowy dwudziestu uczniów wraz z opiekunem
Czesławem Rymkiewiczem pojechało na trzytygodniowe
praktyki na Litwę. Uczniowie remontują korytarz w polskiej
szkole średniej w miejscowości Koleśniki. Praca polega
na usunięciu starej posadzki i ułożeniu terakoty oraz
montażu ścian z płyt gipsowo-kartonowych. W czasie
weekendów młodzież zwiedza pobliskie piękne Wilno i
Troki.

Współpraca nie polega wyłącznie na wykonaniu prac,
ale również na dostarczeniu materiałów budowlanych (w
ilości ok.11 ton), o co prosił mer Solecznik. Ich zebranie
było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora
Henryka Gajdamowicza oraz firmom, z którymi
współpracujemy na co dzień, a także dzięki panu
Władysławowi Bielskiemu-prezesowi Olsztyńskiej Izby
Budowlanej.

Efekty działań to wiedza, że Ziemia jest jedynym
domem, jaki mamy i trzeba o niego dbać, a
najskuteczniejszą metodą nauczania jest działanie
praktyczne. W obchody święta zaangażowali się wszyscy
uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz dyrekcja, a
wsparcia udzielili rodzice.

Maja Sarnowska
Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
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VI spotkanie
z ukraińską poezją

w Bartoszycach
Już po raz szósty gimnazjaliści z województwa

warmińsko-mazurskiego prezentowali ukraińską poezję w
tłumaczeniu na język polski podczas Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego pn. „Poznaj nasz Kraj”
objętego honorowym patronatem Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, jak również
nauczycieli-humanistów, którzy przygotowali młodzież do
popisów krasomówczych.

23 kwietnia 2010 r. do Zespołu Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Bartoszycach przybyło 38
miłośników poezji z Olsztyna, Pasymia, Świątek,
Bisztynka, Sępopola, Pieniężna, Kandyt, Kinkajm, Górowa
Iławeckiego (Gimnazjum nr 1 i Ukraińskiego Gimnazjum),
Bartoszyc (Gimnazjum nr 2 oraz ZS z UJN).

VI Wojewódzki Konkurs „Poznaj nasz Kraj” rozpoczął
się krótkim koncertem gimnazjalistki Darii Paszko, która
wykonała dwa utwory poetyckie: „ Rozmowa z Bogiem”
(własnego autorstwa) oraz „Dźwięk Twoich kroków”
Włodzimierza Iwasiuka przy akompaniamencie gitary.
Uczennicę przygotowała Aleksandra Bzdel – nauczycielka
języka ukraińskiego. Minikoncert poświęcony był pamięci
ofiar tragedii pod Smoleńskiem.

Następnie młodzi recytatorzy pięknie prezentowali
poezje Liny Kostenko, Dmytra Pawłyczki, Maksyma
Rylskiego, Wasyla Symonenki, Mychajła Petrenki, Iwana
Złatokudra, Wiktora Zabiły. Były również utwory

ukraińskich wieszczów narodowych - Tarasa Szewczenki
oraz Łesi Ukrainki.

Sześcioosobowa komisja konkursowa pod
przewodnictwem Barbary Królikowskiej-Wunderlich miała
nie lada zadanie, aby wyłonić najlepszych z najlepszych.

Szczęśliwymi laureatami zostali: Klaudia Paliwoda
z Gimnazjum Publicznego w Pasymiu, Olga Brewka
z Gimnazjum nr 7 w Olsztynie, Michał Radziejewski
z Gimnazjum Publicznego w Bisztynku, Weronika Ligman
z Gimnazjum Publicznego w Pieniężnie, Klaudia Lompa
i Daria Paszko z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach, Zuzanna Kuniej i Dominika
Dudziak z Gimnazjum w Sępopolu.

Wyróżnienia zaś otrzymali: Paulina Bloch i Natalia
Jaworska z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, Ola
Maciopa i Katarzyna Choma z Ukraińskiego Gimnazjum
w Górowie Iławeckim, Marta Pelc z Gimnazjum nr 1 w
Górowie Iławeckim, Katarzyna Kornas z Gimnazjum w
Świątkach oraz Ewelina Mastylak z Gimnazjum w
Kandytach.

Laureaci i wyróżnieni zostali nagrodzeni dyplomami
oraz cennymi książkami. Było to możliwe dzięki wsparciu
działającego przy szkole Stowarzyszeniu Absolwentów
„Kałyna”, które realizuje projekt „Ukraińska panorama
artystyczna” w ramach zadań publicznych Burmistrza
Miasta Bartoszyce. Szkolną inicjatywę wsparli rodzice,
którzy przygotowując smaczne ciasto dla gości, stworzyli
okazję do krótkiego relaksu przy „słodkim stole”.

Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród i dyplomów
laureatom oraz podziękowań przekazanych opiekunom
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi występów
recytatorów podzieliła się przewodnicząca jury. Każdy
uczestnik dowiedział się, jakie cechy powinien w sobie
pielęgnować, a jakie wyeliminować, aby jego potencjał
recytatorski mógł się dalej rozwijać.

Podczas każdego konkursu recytatorskiego zwracamy
uwagę na to, czy młodzież potrafi zbudować nastrój, czy
rozumie to, o czym mówi. Recytacja utworu to przede
wszystkim zrozumienie tekstu, przekazanie swoich emocji,
sposób interpretacji, rozłożenie akcentów oraz zachowanie
poprawności językowej. Uczestnicząc w pracy komisji
przez kilka ostatnich lat, zauważyłam trafniejszy dobór

Uczniowie obu szkół integrują się nie tylko na polu
towarzyskim, ale też wspólnie dbają o miejsca pamięci.
Lekcją patriotyzmu było wspólne sadzenie drzewek na
cmentarzu w Koleśnikach, gdzie znajduje się kwatera
poległych żołnierzy Armii Krajowej 6. Wileńskiej Brygady.

Elwira Krzemieniewska
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
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pracy każdego oddziału do zadań specjalnych. Realizacja
akcji przebiegała planowo oraz zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najdzielniejsi z
ekologicznych komandosów zostali uwiecznieni na
zdjęciach wykonanych przez satelitę, której nazwa (ze
względu na bezpieczeństwo Naszej Planety) nie zostanie
podana oraz zostały im przyznane klasowe odznaczenia.

W wyznaczonym czasie i miejscu Oddział Piąty A
powrócił do bazy przy Kopernika 13, po krótkiej odprawie
udał się na zasłużony wypoczynek.

Katarzyna Kisielew
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie

tekstów i coraz lepsze przygotowanie recytatorów.
Uczestnictwo w konkursie jest już sukcesem. Młodzież
uczy się odczytywać poezję, wyrażać uczucia - podzieliła
się swoimi wrażeniami przewodnicząca jury z
uczestnikami konkursu.

Ponadto pani Barbara Królikowska-Wunderlich w swojej
wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na
niepowtarzalną atmosferę, która panuje podczas każdej
edycji konkursu.

Ciepło, empatia i zdrowa rywalizacja to zasługa
uczestników konkursu, ich opiekunów, ale także
organizatorów, którzy przygotowują co roku konkurs z
ogromną starannością widoczną w najdrobniejszych
szczegółach – począwszy od scenografii, na programie i
oprawie artystycznej kończąc.

Komisja konkursowa i organizatorzy pogratulowali
zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom wojewódzkiego
konkursu recytatorskiego, zaś nauczycielom życzyli
dalszych sukcesów oraz wiele radości i zadowolenia z
każdego dnia pracy w szkole.

Danuta Rohun, Lubomira Tchórz
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania

w Bartoszycach

 Wiosenne
Sprzątanie Świata

 W piątek, 30 czerwca klasa VA wyruszyła pod
dowództwem pracownika Nadleśnictwa Orneta, pani
Marzeny Borysiuk na „tajną misję” pod kryptonimem
Wiosenne Sprzątanie Świata.

Uczestnicy misji zostali podzieleni na grupy, którymi
dowodziły panie: Elżbieta Karpińska, Sylwia Gucajtis,
Katarzyna Kisielew.

Kilkugodzinne manewry miały na celu unieszkodliwienie
wszelkich form zagrożenia ekologicznego na poboczach
drogi w kierunku Karbowa.

Utajnienie celu misji ułatwiały nam czarne worki, które
nie ujawniały zawartości oraz gumowe rękawiczki,które
pozwalały nam zachować anonimowość, co jest podstawą

Nie rzucim ziemi
skąd nasz ród

Festiwal pieśni i pisenki patriotycznej w Szkole
Podstawowej im. Michała Lengowskiego
w Jezioranach

14 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej
im. M. Lengowskiego w Jezioranach odbył się IV
Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej pod nazwą Nie
rzucim ziemi skąd nasz ród, objęty patronatem Muzeum
Powstania Warszawskiego, w którym udział wzięli
uczniowie z następujących szkół:
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1. Szkoła Podstawowa w Bisztynku
2. Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
3. Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim
4. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny

w Olsztynie
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Napiwodzie
6. Szkoła Podstawowa w Radostowie
7. Szkoła Podstawowa we Franknowie
8. Szkoła Podstawowa w Tuławkach
9. Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie
10. Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie
11. Szkoła Podstawowa w Spręcowie
12. Szkoła Podstawowa w Jezioranach
Festiwal rozpoczął się od występu zespołu

muzycznego Czasoumilacze. Uczennice z klas IV-VI pod
kierownictwem Zbigniewa Kalisza zaprezentowały
piosenkę pt.: „Moja Ojczyzna”

Następnie Andrzej Sobierski dyrektor szkoły po
przywitaniu wszystkich gości, przypomniał w kilku
słowach historię festiwalu oraz kierując słowo do
młodzieży opowiedział, czym jest patriotyzm w naszych
czasach.

Później wystąpiła pani Alicja Kucharzewska- Samko,
która podczas swojego mini recitalu zachwyciła
publiczność pięknym głosem, śpiewając piosenki o
tematyce patriotycznej.

Część konkursowa

Uczestnicy z wymienionych szkół zaprezentowali pieśni
patriotyczne w dwóch kategoriach:

I- pieśni wojenne oraz II – pieśni powstałe po roku 1945.
 Jury w składzie: przewodniczący – dyr. Krzysztof

Góralczyk oraz członkowie – Gabriela Kucharzewska i
Agnieszka Kubik, wyłoniło zwycięzców:

W I kategorii:
I miejsce zajęła Edyta Turowska ze szkoły

w Napiwodzie,
II miejsce zajęła Magdalena Kolos z Szkoły

Podstawowej w Jezioranach
III miejsce zajęła Antonina Witkowska z Katolickiej

Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny z Olsztyna
Wyróżnienia: Natalia Sęder z Szkoły Podstawowej

w Klebarku Wielkim, Barbara Zyśk z Szkoły Podstawowej

nr 29 w Olsztynie, Emil Olejnik z Szkoły Podstawowej
nr 15 w Olsztynie.

W II kategorii:
I miejsce – Aleksandra Certa z Szkoły Podstawowej

w Gietrzwałdzie
II miejsce Anna Sakowska z Katolickiej Szkoły

Podstawowej im. św. Rodziny w Olsztynie
III miejsce – Magda Kunicka z Szkoły Podstawowej

nr 29 w Olsztynie

Wyróżnienia:
Karolina Budner z Szkoły Podstawowej w Radostowie,

Aleksandra Matuszków z Szkoły Podstawowej
we Franknowie, Martyna Chłosta z Szkoły Podstawowej
w Klebarku Wielkim.

Impreza odbyła się dzięki sponsorom, którzy
ufundowali nagrody rzeczowe oraz udzielili wsparcia
finansowego.

Byli to:
1. Burmistrz Miasta Jeziorany
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jezioranach
3. Bank Spółdzielczy w Jezioranach
4. Rada Rodziców przy SP w Jezioranach
5. Firma PGF Cefarm” w Olsztynie
6. Firma Tahami Fish w Olsztynie
7. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
8. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
9. Urząd Marszałkowski w Olsztynie
10. NSZZ Solidarność” w Olsztynie
11. Zakłady Mięsne Potorscy Krokowo
12. Radny Stanisław Kawecki
13. Kwiaciarnia Krystynka w Jezioranach
14. Nadleśnictwo w Wipsowie

 Festiwal był dla wszystkich doskonałą lekcją historii i
patriotyzmu.

Monika Łukomska
Szkoła Podstawowa w Jezioranach

W poetyckiej krainie
Uczucia i przeżycia w wierszach współczesnych

polskich poetów
By przekroczyć próg świata poezji potrzeba

szczególnej wrażliwości na świat malowany słowem.
Zwłaszcza, jeśli chcemy wedrzeć się do przestrzeni poezji
współczesnej – często szorstkiej w odbiorze. Taką podróż
w przestrzeń poetycką można by porównać do
wkraczania do wnętrza ciemnego pokoju. Z każdym
słowem coraz bardziej oswajamy się z metafizyką tej sfery
nierzeczywistej i zaczynamy pojmować prawdziwy kształt
rzeczy. Właśnie dlatego szczególne znaczenie dla
zrozumienia poezji ma recytacja. To wtedy widzimy
wyraźniej kontury świata poezji, bo patrzymy na niego
ze zdwojoną intensywnością – z perspektywy recytatora
i odbiorcy.   Nikogo   zatem   nie   dziwi,   że   V   edycja
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Zaprezentowane prace były idealnym dopełnieniem
wnętrza przestrzeni poetyckiej. Jednak było to tylko tło
do wspaniałych występów młodzieży, za której
przygotowanie należą się ich polonistkom podziękowania
i gratulacje. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze
więcej uczestników zechce odwiedzić naszą krainę poezji.
Zapraszamy do wnętrza pokoju.

Alina Borowa
Gimnazjum nr 12 w Olsztynie

Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego
organizowanego przez Gimnazjum nr 12 w Olsztynie
odbyła się pod hasłem „Poezja krainą uczuć i przeżyć”.

Konkursowe starcie na wersety miało miejsce 24 maja
2010 r. w Gimnazjum nr 12 w Olsztynie. Kluczem do
interpretacji współczesnych polskich utworów poetyckich
prezentowanych przez uczestników były uczucia i
przeżycia poetów. Przywdziewanie maski twórców liryki
poszło gimnazjalistom na tyle sprawnie, że poziom
tegorocznego konkursu był szczególnie wysoki. Jury, w
którym zasiadali: Hanna Brakoniecka – pisarka, Barbara
Królikowska-Wunderlich – redaktorka naczelna
miesięcznika Kajet oraz Krystyna Szels-Milczarek – aktorka
Teatru Lalek w Olsztynie, wysłuchało 18 recytatorów z
olsztyńskich gimnazjów nr 2, 5, 11, 12, 14 oraz Gimnazjum
w Dywitach.

Najwyżej jury oceniło dojrzałą interpretację utworu
Barbary Borzymowskiej „Modlitwa koni z transportu” w
wykonaniu Blanki Nasiłowskiej z Gimnazjum nr 12.
Drugie miejsce zajęła Karina Kordaczuk, która recytowała
wiersz „Czekając na deszcz” autorstwa swego ojca
Jarosława Kordaczuka. Na podium znalazła się też Iga
Dąbkowska z Gimnazjum Publicznego w Dywitach,
recytująca wiersz Wisławy Szymborskiej „Tortury”.
Wyróżnieni w konkursie zostali: Sandra Rebelińska z
Gimnazjum nr 2 oraz Patrycja Kaczmarczyk z Gimnazjum
nr 14.

W czasie konkursu swoją twórczość zaprezentowała
pani Hanna Brakoniecka, która wprowadziła uczestników
spotkania w klimaty nawiązujące do dziewczęcych marzeń
wieku dorastania. Zaraz po tym o najpiękniejszym
własnym świecie, snach i kolorowych dniach w Warszawie
zaśpiewała Marta Borowska, wykonująca piosenkę
Czesława Niemena. W liryczny nastrój wprowadziła nas
muzyka instrumentalna Szymona Lisowskiego.

Organizatorki imprezy - Alina Borowa, Małgorzata
Olszewska i Jolanta Patalas, po takiej obfitości słowa, nie
zapomniały też o uczcie dla oczu, na którą składał się
wernisaż prac Urszuli Patalas. Romantyczne portrety
efemerycznych dziewcząt czy też surowe profile
dojrzałych kobiet, pogłębiały atmosferę ulotności chwil i
niepokoju, targającego tymi, którzy poddają się uczuciom.

Mikołaj Kopernik
patronem naszej

szkoły
Warmińsko - Mazurski Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we
współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie
ogłosił dla szkół noszących imię Mikołaja
Kopernika ogólnopolski konkurs pod
Honorowym Patronatem Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty na prezentację
multimedialną Mikołaj Kopernik patronem naszej
szkoły.
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Celem konkursu było ukazanie działań,
podejmowanych przez społeczność szkolną w latach 2007
- 2010, związanych z upowszechnieniem wiedzy o
patronie szkoły wśród uczniów oraz lokalnej społeczności.
Przedmiotem konkursu było stworzenie prezentacji
multimedialnej, związanej z patronem szkoły Mikołajem
Kopernikiem.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
imienia Mikołaja Kopernika z całej Polski.

Po zapoznaniu się prezentacjami jury ustaliło
następującą kolejność:

W kategorii szkół podstawowych
1. Paweł Sztukowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w

Lidzbarku Warmińskim – opiekun Jacek Drążkowski
2. Klaudia Budka, Sebastian Grabowski, Oliwia

Jamroży, Patryk Nowacki, Małgorzata Przykłota -
Szkoła Podstawowa w Biskupcu – opiekunowie
Monika Bartycha, Małgorzata Gurzyńska

3. Mateusz Tatar, Adrian Masłoń, Robert Ochmanek,
Paweł Staferna, Mateusz Proch, Michał Siwek,
Przemysław Bączek - Szkoła Podstawowa nr 4 w
Andrychowie – opiekun Ewa Szmela

Wyróżnienie:
• Kamila Klimowska, Żaneta Markowska, Dominik

Mrajca, Nikodem Marczyński, Nikodem
Chmielewski - Szkoła Podstawowa nr 4 w
Andrychowie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
Drugie miejsce ex aequo

• Izabela Balsam - VII Liceum Ogólnokształcące w
Częstochowie,

• Paulina Zalas, Martyna Kołodziej - VII Liceum
Ogólnokształcące w Częstochowie – opiekun Urszula
Jeruszka

Członkowie Jury zapoznali się z bardzo interesującą
prezentacją ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu
wykonaną przez nauczycielki Urszulę Ciarkowską, Agatę
Ciesielską, Wiolettę Firlej i Magdalenę Jakubowską,
która w ocenie Jury zasługuje na szczególne
podziękowanie.

Leszek Kalinowski

Celem Projektu była popularyzacja wśród uczniów
szkół partnerskich narodowych gier i dyscyplin
sportowych, a także poznanie kultury oraz tradycji innych
państw. W pierwszym roku Polacy zaproponowali ringo,
Szwedzi branboll (grę przypominającą palanta), Turcy
seven tiles, Łotysze folk ball (nasze „dwa ognie”). Podczas
drugiego roku współpracy uczniowie poznali m.in. polską
zbędną piłkę i szwedzki piłkarski bejsbol. Oprócz
ćwiczenia gier odbyły się konkursy: literacki, plastyczny i
fotograficzny- związane z tematyką Projektu. Uczniowie
korespondowali z młodymi Szwedami, Łotyszami i
Turkami. Pisanie listów było elementem nauczania języka
angielskiego oraz okazją do praktycznego zastosowania
słownictwa i umiejętności, poznanych podczas lekcji.

Poza tym odbyły się trzy spotkania robocze nauczycieli
szkół partnerskich (w Olsztynie, w Konyi i w Tomelilla). W
maju 2009 r. na Łotwie spotkały się 6-osobowe drużyny z
czterech państw na Turnieju Przyjaźni.

Od początku realizacji Projektu działał Szkolny Zespół
„Comenius 2”, który planował konkretne działania i
omawiał ich wykonanie. Do zespołu należało 14
nauczycieli: Stanisław Pachulski (koordynator), Marta
Giera-Chruszczyńska, Alicja Bartczak, Elżbieta Guga,
Barbara Izdebska, Łucja Zaborska, Jolanta Kierońska,
Małgorzata Osiecka, Lena Sierkutowicz, Beata Krawczyk,
Maria Korendo, Karol Mazuro, Ewa Olender, Maria
Wasilewska.

Finałowym wydarzeniem Projektu była Olimpiada Szkół
Partnerskich w Olsztynie. Uczniowie łotewscy i tureccy
mieszkali w domach naszych wychowanków, dzięki temu
poznali polską gościnność i życie rodzinne swych
kolegów.

 Przyjacielskie spotkanie uczniów i nauczycieli
rozpoczęło się 17 maja uroczystym zapaleniem znicza.
Następnego dnia zawodnicy wraz z opiekunami gościli u
Prezydenta Olsztyna.

 Podczas sportowego tygodnia zawodnicy rozegrali
towarzyskie mecze, zwiedzili Olsztyn, Świętą Lipkę,
Gierłoż, Giżycko i uczestniczyli w polskich lekcjach.

 20 maja odbył się pokaz prezentacji multimedialnych
o czterech państwach, a wieczorem nauczyciele, rodzice
i uczniowie spotkali się w „Marengo”, gdzie miło spędzili
czas przy ognisku.

Olimpiada Szkół
Partnerskich
w Olsztynie

„Sport- mostem przyjaźni europejskiej”- pod takim
hasłem odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7
w Olsztynie Olimpiada Szkół Partnerskich.

„Siódemka” koordynowała dwuletni międzynarodowy
projekt edukacyjny „Comenius 2”, a jej partnerami były
szkoły: łotewska (z Cesis), szwedzka (z Tomelilla), turecka
(z Konyi).
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projekt. Następnie w szkole przeprowadzany jest audyt,
który ma wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna
szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby
ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany
jest tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji
projektu szkoła jest monitorowana, a jej projekt
poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego
integracji z programem nauczania oraz włączenia w
działania społeczności lokalnej.

Warmińsko-mazurskie placówki spełniły wszystkie te
warunki. Oprócz „standardowych” i prostych działań
takich jak segregacja odpadów, zbieranie zużytego
sprzętu ekologicznego i zużytych baterii, monitorowanie
emisji CO2, wymiana oświetlenia na energooszczędne,
wiele szkół podejmuje się też realizacji bardzo
kreatywnych pomysłów, które często są inicjowane przez
samych podopiecznych. Instrumenty muzyczne z
odpadów, eko-marzanna czy ozdoby choinkowe – to tylko
niektóre z ekologicznych przedmiotów wykonywanych
przez podopiecznych Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym
Parasolem" w Morągu. W Szkole Podstawowej nr 1 w
Olsztynie tradycją stało się coroczne sadzenie drzewek
po ślubowaniu klas pierwszych – uczniowie opiekują się
zasadzonym drzewkiem przez okres uczęszczania do
szkoły, a niejednokrotnie wracają do nich nawet po
ukończeniu szkoły. Tradycję sadzenia drzewek przez
pierwszoklasistów zaczęliśmy 7 lat temu - dotychczas
posadziliśmy już 15 drzewek przy boisku szkolnym.
Miejsca na kolejne drzewka nie brakuje, a więc będziemy
ją kontynuować – mówi Katarzysta Szostek, nauczycielka
ze szkoły. Z kolei przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim znajduje się
ogród warzywny oraz sad, w których uprawa odbywa się
w sposób ekologiczny (stosowane są tylko nawozy
naturalne - obornik, kompost), dzięki czemu jego
podopieczni mają dostęp do zdrowych i świeżych warzyw
i owoców.

19 kolejnych warmińsko-mazurskich placówek
otrzymało tytuł Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej,
który przyznano w sumie 95 polskim szkołom. Tytuł ten
to pierwszy stopień na drodze do uzyskania certyfikatu
Zielonej Flagi. Obydwa wyróżnienia przyznawane są na
rok, po tym czasie placówki ubiegają się o nie ponownie.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r.
pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski
zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną,
przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego.
Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje
pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe,
przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich
programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego
rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy Partnerskie,
Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju,
Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy
Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi
potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową,
doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy,
certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych

Warmińsko-mazurskie
szkoły górą w ekologii
Aż 27 szkół z Warmii i Mazur otrzymało prestiżowe

międzynarodowe eko-wyróżnienia. To najwięcej spośród
wszystkich województw!

Międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga
potwierdzający zaangażowanie uczniów i nauczycieli w
działania proekologiczne otrzymało 75 placówek w
Polsce, z czego aż 27 to szkoły z Warmii i Mazur. Kolejne
19 warmińsko-mazurskich szkół wyróżniono krajowym
certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności
Ekologicznej. To inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska, dzięki której coraz więcej szkół w Polsce
osiąga światowy poziom edukacji ekologicznej.

Uroczyste wręczenie certyfikatów polskim szkołom
odbyło się podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły
dla Ekorozwoju 28 maja 2010 w Warszawie. Na 33 tysiące
szkół w Polsce 600 zaangażowanych jest w Program
Szkoły dla Ekorozwoju, z czego 170 posiada certyfikaty.
Te liczby mówią same za siebie – polskie szkoły zaczynają
traktować ekologię poważnie – tymi słowami otworzyła
konferencję Małgorzata Łuszczek, koordynator Programu
Szkoły dla Ekorozwoju Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska, w ramach którego polskim szkołom
przyznawane są certyfikaty.

Warmińsko-mazurskie szkoły, które otrzymały Zieloną
Flagę znalazły się tym samym w gronie 75 szkół z całej
Polski i 4500 z całego świata, które mogą pochwalić się
tym prestiżowym wyróżnieniem. Zielona Flaga jest
bowiem tytułem, które nadawane w ramach Programu Eco
– Schools, w którym uczestniczą szkoły z 47 krajów
Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.

Aby otrzymać tytuł świadomych ekologicznie szkoły
muszą przedstawić ciekawy projekt dotyczący
propagowania postaw proekologicznych, a następnie
sumiennie go realizować. Droga do certyfikatu Zielonej
Flagi to spełnienie tzw. siedmiu kroków. Na początku
każda szkoła musi stworzyć własny kodeks ekologiczny
oraz zebrać grupę roboczą, która będzie realizowała

 W piątek 21 maja klasa VI b zaprezentowała humor
krajów szkół partnerskich „ po angielsku”, następnie
maluchy z III b pożegnały gości uroczystym polonezem.

 Wszyscy uczestnicy po zakończeniu zawodów
otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale.

 Partnerzy z czterech krajów przygotowali materiały
(literackie, plastyczne i fotograficzne) do kalendarza
sportowego, wydanego na zakończenie Projektu.

Udział w międzynarodowym projekcie umożliwił nam
poznanie zagranicznych systemów edukacyjnych, metod
nauczania i wymianę doświadczeń oraz nawiązanie
przyjaźni z nauczycielami mieszkającymi w innych krajach.

Ewa Olender
 Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie



29
Kajet nr 85 (3/2010)

rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów
działań przyjaznych dla środowiska. Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska, w ramach realizowanych programów,
przyznaje certyfikaty środowiskowe: Zielona Flaga,
Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka, Zielone Biuro.

Katarzyna Triantafelo

Zielona Flaga dla
przedszkola w Lubawie
Korzyści, jakie odniosło Przedszkole Miejskie w

Lubawie z podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu Zielonej
Flagi to m.in.: lepsza integracja zespołu pedagogiczno-
technicznego i ujednolicenie działań wszystkich
pracowników z nadrzędnym wspólnym celem nauczycieli
i obsługi administracyjno- technicznej placówki; otwarcie
na szersze grono lokalnego społeczeństwa, wyjście ze
swoimi działaniami poza teren przedszkola, na powiat i
województwo; pozyskanie w regionie nowych
sprzymierzeńców wspierających nas w realizacji edukacji
ekologicznej; wymuszenie koordynacji działań w taki
sposób, aby były one podejmowane w sposób systemowy
i długofalowy; wymierne korzyści, jakie odniosło
środowisko naturalne w wyniku naszych działań. Ponadto
zdobycie certyfikatu podniosło prestiż przedszkola w
środowisku lokalnym, zwiększyło naszą motywację do
dalszego podnoszenia jakości pracy w placówce.
Posługiwanie się certyfikatem otworzyło również przed
nami nowe możliwości pozyskiwania sponsorów do
realizacji kolejnych wytycznych. Przedszkole zyskało
kolejną funkcję kulturotwórczą: stało się uznanym centrum
nie tylko edukacji ekologicznej dzieci w wieku
przedszkolnym, ale także ośrodkiem zmiany mentalności
szerszego społeczeństwa regionu oraz ośrodkiem
wspierającym organizacje pozarządowe w ich działaniu
na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Certyfikat
oficjalnie potwierdził wysoki poziom edukacji ekologicznej
w lubawskim przedszkolu i jego rolę jako lokalnego
centrum inicjowania i wspierania inicjatyw ekologicznych.

Sabina Olender
Przedszkole Miejskie w Lubawie

Ekozespoły działają
10 lat na Warmii

i Mazurach
Od 10 lat Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie pełni rolę inicjatora i koordynatora
Programu ekozespołów, czyli szkolnej kampanii
ekologicznego stylu życia w województwie warmińsko-
mazurskim. Wspierany był przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie.

W bieżącym roku w ramach projektu „Programu
ekozespołów, czyli kampania ekologicznego stylu życia”
zorganizowana została X edycja konkursu „Ekozespoły
chronią klimat” (etap wojewódzki). W ramach zadań
konkursowych uczniowie pod kierunkiem nauczycieli
organizowali i podejmowali przez kilka miesięcy
zaplanowane różne działania na rzecz środowiska, mające
na celu mniejsze zużycie wody i energii, dokonywanie
zakupów przyjaznych środowisku, zmniejszenie ilości
wytwarzanych odpadów, ograniczenie korzystania z
prywatnych samochodów; ochronę różnorodności
biologicznej; kształtowanie postawy świadomego
konsumenta; uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem
kurczenia się zasobów wodnych oraz konieczność ich
ochrony w życiu codziennym. W bieżącym roku duży
nacisk położono na działania zmierzające do ochrony
klimatu. Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że zmiany
klimatu to problem globalny, jednak każdy z nas może
przyczynić się do jego rozwiązania. Nawet drobne zmiany
w naszych codziennych nawykach mogą pomóc
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, nie obniżając
jakości naszego życia.

Rozwój Programu ekozespołów w województwie
warmińsko-mazurskim w latach 2000 – 2010
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Statuetki brązowe za 3-letnią realizację Programu
ekozespołów

1. Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach
2. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi
3. Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny w Jeglii
4. Szkoła Podstawowa w Kobułtach Zespół

Wychowania Przedszkolnego
5. Przedszkole Miejskie w Lubawie
6. Przedszkole w Rybnie
7. Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu
9. Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
11. Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
12. Szkoła Podstawowa w Małdytach
13. Szkoła Podstawowa w Płośnicy
14. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
15. Szkoła Podstawowa w Słupie
16. Szkoła Podstawowa w Tolkmicku
17. Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Fundatorem statuetek był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
a nagrody rzeczowe (aparaty cyfrowe, książki)
ufundowała Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
w Warszawie.

Podczas konferencji – wśród uczestników - odbyło się
również losowanie nagród (aparatu cyfrowego, książek).

Trzy placówki z województwa warmińsko-mazurskiego
zostały nagrodzone na etapie ogólnopolskim konkursu
„Ekozespoły chronią klimat”, zorganizowanym przez
Fundację GAP Polska z Warszawy. Nagrody otrzymały:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z
Lidzbarka Warmińskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 z
Elbląga, Przedszkole Miejskie nr 13 z Olsztyna. Więcej
informacji na temat etapu ogólnopolskiego
www.gappolska.org

Dziękuję uczniom i nauczycielom za podejmowanie
działań na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur, a
sponsorom za wieloletnie wspieranie Programu
ekozespołów.

Alicja Szarzyńska

11 czerwca 2010 r. w Nadleśnictwie Spychowo
(siedziba Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy
Mazurskie) odbyła się wojewódzka konferencja
podsumowująca Program ekozespołów na Warmii i
Mazurach i Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur. Podczas
konferencji Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
uhonorowało 44 placówki statuetkami „Przyjaciel Ziemi” i
nagrodami rzeczowymi.

Statuetki złote za 9-letnią realizację Programu
ekozespołów

1. Przedszkole Miejskie nr 15 w Olsztynie
2. Przedszkole Miejskie nr 21 w Olsztynie
3. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie
4. Szkoła Podstawowa w Barcikowie
5. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
6. Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
7. Szkoła Podstawowa w Milejewie
8. Szkoła Podstawowa w Nawiadach
9. Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie
10. Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku

Wielkim
12. Gimnazjum nr 1 w Reszlu
13. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie

Statuetki srebrne za 6-letnią realizację Programu
ekozespołów

1. Przedszkole Miejskie w Barczewie
2. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w

Bartoszycach
3. Przedszkole nr 10 w Elblągu
4. Przedszkole nr 11 w Elblągu
5. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi w Giżycku
6. Przedszkole nr 2 w Nidzicy
7. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie
8. Przedszkole Miejskie nr 14 w Olsztynie
9. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie
10. Zespół Szkół w Dobrzykach
11. Szkoła Podstawowa w Hartowcu
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłębowie
13. Szkoła Podstawowa w Lidzbarku
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w

Szczytnie
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Codziennik
Prawny

Wszystko co każdy o prawie wiedzieć
powinien, znajdziecie Państwo na stronie
internetowej:

www.CodziennikPrawny.pl czyli odpowiedzi
prawników na pytania, wzory pism i umów,
bieżącą aktualizację informacji pod względem
prawnym.

Codziennik prawny to narzędzie, które z jednej strony
pozwoli każdemu z Państwa sprostać sytuacjom
wymagającym wiedzy prawnej, dając gotowe wzory
rozwiązywania problemów prawnych, a z drugiej
edukować i tłumaczyć obowiązujące przepisy.

Stan wiedzy Polaków o obowiązujących regulacjach
prawnych oraz świadomość prawna naszego
społeczeństwa jest bardzo niska. Jednocześnie, jak
wynika z danych CCBE (Council of Bars and Law Societies
of Europe) z 10.XI.2008 r. w Polsce jeden prawnik
przypada na 1116, osób co daje nam 15 miejsce w
rankingu dostępności do usług prawniczych w krajach UE.
Wśród spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich gros stanowią takie, w których skarżącym
zabrakło podstawowej wiedzy prawniczej a znajomość
praw i obowiązków jest nam przecież niezbędna każdego
dnia.

Stąd w Biurze RPO z inicjatywy dr Janusza
Kochanowskiego zrodził się pomysł przygotowania
poradnika ułatwiającego poruszanie się wśród przepisów
prawnych.

Codziennik prawny daje odpowiedź na setki pytań,
na które musimy odpowiedzieć sobie: w szkole, w
urzędzie, w sklepie czy domu.

Projekt skomponowany jest z 4 elementów:
� portalu internetowego prezentującego kilkaset pytań

prawnych wraz z odpowiedziami
� wydania książkowego Codziennik prawny
� cyklu szkoleń, które odbyły się w całej Polsce
W naszym województwie szkolenie ukończyło 15

nauczycieli i 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem projektu było i jest:
� przekazywanie podstawowej wiedzy nt.

obowiązującego prawa
� podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa
� podnoszenie stanu świadomości o przysługujących

nam prawach i obowiązkach obywatelskich
� promocja praw człowieka i obywatela oraz instytucji,

które stoją na ich straży
� stworzenie platformy komunikacyjnej z zakresu

regulacji prawnych przeznaczonej dla wszystkich
obywateli niezależnie od ich wykształcenia oraz wieku

Anna Mościcka

Niezwykły Kamil
z Jęcznika

Szesnastoletni Kamil Mydło to uczeń klasy III F
Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczytnie, który
nie tylko świetnie się uczy, ale i pisze interesujące wiersze.

Tegoroczny absolwent ukończył gimnazjum z
wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,6.

Ten ambitny, pracowity i sympatyczny chłopiec
codziennie pokonuje kilkanaście kilometrów z Kolonii za
Jęcznikiem aby punktualnie stawić się w szkole. Bardzo
lubiany w środowisku szkolnym, co prymusowi nie zawsze
się zdarza. Jest koleżeński, chętnie pomaga słabszym
koleżankom i kolegom.

Kamil jest tegorocznym laureatem (z pierwszą pozycją)
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego województwa
warmińsko – mazurskiego. Dnia 21 czerwca 2010 r.
otrzymał tytuł laureata. Nie ukrywa, że wielka w tym
zasługa pani Aliny Borodziuk - nauczycielki biologii, która
rokrocznie od kilkunastu lat „wypuszcza w świat”
kolejnego laureata. Jej pasja, poświęcenie, wiedza i
umiejętności procentują tym, iż gimnazjum nr 1 w
Szczytnie może kolejny rok poszczycić się laureatami.

Kamil to również tegoroczny finalista Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego.

W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczył w projekcie
systemowym pt. „Program stypendialny szansą na rozwój
edukacyjny uczniów Warmii i Mazur”.

Znalazł się w gronie najzdolniejszej młodzieży w
naszym województwie. Był członkiem szkolnego zespołu,
który w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Dobre Rady
na Elektroodpady” zajął pierwsze miejsce w Polsce (finał
konkursu odbył się 11.III.2010 r. w Muzeum Techniki w
Warszawie).

Otrzymał również znakomity wynik w Konkursie EKO –
PLANETA. Drużyna, której był członkiem zdobyła I miejsce
w Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie.

Kamil marzy, aby zostać leśnikiem i z pewnością przy
takim potencjale, zapale i zdolnościach zrealizuje swoje
projekty.

Kamil nie tylko znakomicie się uczy, ale jest też
wzorowym synem, pomaga w gospodarstwie mamie,
która po śmierci męża musi sama dbać o byt dwóch
synów.

Życzę Kamilowi spełnienia marzeń i sukcesów na miarę
noblisty.

Anna Mościcka
Przewodnicząca

Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego


