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1.	 Panie	 Starosto,	
już	 od	 trzech	 lat	
w	 powiecie	 toma-
szowskim	wspoma-
ganiem	nauczycieli	

zajmuje	się	zespół	16	doradców	różnych	specjal-
ności.	Proszę	powiedzieć,	jak	Państwu	udało	się	
zorganizować	tak	liczną	grupę	doradców	i	zain-
teresować	władze	wszystkich	miast	i	gmin	powia-
tu	(12	JST)	potrzebą	stworzenia	sieci	doradztwa	
metodycznego	na	terenie	powiatu?	
Idea organizacji powiatowej sieci doradztwa meto-
dycznego w powiecie tomaszowskim jest wyni-
kiem potrzeby udzielania wsparcia nauczycielom 
powiatu w zakresie nowoczesnych metod naucza-
nia, najnowszych przepisów tzw. prawa oświato-
wego oraz wielu innych działań, których najważ-
niejszym celem jest wzrost poziomu nauczania 
we wszystkich przedszkolach i szkołach naszego 
powiatu na wszystkich szczeblach. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób - wójtów, burmistrzów, 
dyrektorów szkół, a także ówczesnego Dyrekto-
ra Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu 
Tomasza Zielińskiego oraz Kierownika Zamojskie-
go Oddziału LSCDN Bogdana Leszczuka, udało 
się stworzyć sieć doradztwa, która z powodzeniem 
już prawie trzy lata funkcjonuje na terenie powiatu. 
Konieczność wsparcia, zwłaszcza nauczycieli roz-
poczynających pracę, dostrzegli prawie wszyscy 
wójtowie, potwierdzając to podpisaniem „Poro-
zumienia w sprawie utworzenia Zespołu Dorad-
ców Metodycznych dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych z terenu 
powiatu tomaszowskiego” w dniu 17 września 
2008 roku i wyrażeniem  zgody na finansowanie 
doradców pochodzących z terenu danej gminy. 
Obecnie pracuje 16 doradców z różnych przed-
miotów na wszystkich poziomach  nauczania. 

Jakość	w	placówce	oświatowej

2.	 Wszyscy,	którzy	związani	są	z	edukacją	od	lat,	
mają	świadomość,	że	doradca	metodyczny	powi-
nien	być	osobą,	do	której	nauczyciel	zawsze	może	
zwrócić	się	o	pomoc.	Niestety,	w	ostatnim	czasie,	
a	wskazuje	to	wciąż	malejąca	liczba	doradców	meto-
dycznych	w	całej	Polsce,	takiej	potrzeby	w	praktyce	
pedagogicznej	nie	widać.	Na	przykładzie	powiatu	
tomaszowskiego	można	mówić	o	występowaniu	
tendencji	odwrotnej.	Jak	Pan	postrzega	problem	
rozwijania	sieci	doradztwa	metodycznego?

Do 1999 roku  doradztwo metodyczne podlegało 
Kuratorium Oświaty, później to zadanie przejęły  
samorządy. Ze względów finansowych redukowano 
etaty doradców, do września 2008 roku w powiecie 
tomaszowskim takiej pomocy dla nauczycieli nie 
było wcale. Nasze rozwiązanie rozkłada koszty 
na wszystkie gminy uczestniczące w programie - 
każda z nich finansuje doradcę ze swojego terenu, 
ale zobligowany on jest do pomocy nauczycielom 
wszystkich placówek całego powiatu. To ewi-
dentnie obniża wydatki na funkcjonowanie sieci. 
Korzyści jednak są oczywiste i wymierne. Młody 
nauczyciel, który podejmuje pracę w szkole, jest 
wyposażony w wiedzę merytoryczną, ale często nie 
potrafi jej przekazać uczniom. Doradca metodycz-
ny jest dla niego takim krytycznym przyjacielem, 
który podpowiada,  jak ciekawie prowadzić lekcje.  
Doradca metodyczny musi być mistrzem w swoim 
zawodzie. Mistrzostwo wynika zarówno z bardzo 
dobrego przygotowania merytorycznego w zakre-
sie nauczanego przedmiotu oraz głębokiej i aktual-
nej wiedzy na temat reformy, która podlega ciągle 
kolejnym zmianom. Oczekuje się od nauczycieli 
doradców sprawności i kompetencji w zadaniach, 
które do szkół wprowadziła reforma oświatowa. 
Zadań tych jest wiele, w szczególności (zgod-
nie z prawem oświatowym) są to: wspomaganie 
w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów 
procesu dydaktyczno-wychowawczego, wspoma-

Rozmowa 
z Panem Janem Kowalczykiem, 

Starostą Powiatu Tomaszowskiego
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nauczycieli w narzędzia do realizacji ich zadań, 
właściwie zmotywuje do rzetelnej pracy i oczywi-
ście udzieli wsparcia merytorycznego i metodycz-
nego, przez które rozumiem m.in. funkcjonowa-
nie doradców metodycznych. Wiele samorządów 
odżegnuje się od tych zadań, wskazując na coraz 
dokuczliwsze dla budżetów miast i gmin obcią-
żenia. W powiecie tomaszowskim dostrzegamy 
potrzebę rozwoju oświaty, podnoszenia jakości 
pracy placówek oświatowych, bo bezpośrednio 
przekłada się to na wzrost szans edukacyjnych 
naszych uczniów, często mieszkających w małych 
miejscowościach, jakby z góry skazanych na utrud-
niony dostęp do nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych, nowych metod nauczania, konkursów 
przedmiotowych itp.

5.	 Jakość	kształcenia	i	doskonalenia	nauczycieli	
oraz	jej	związek	z	naprawą	jakości	edukacji	stał	
się	w	ostatnich	latach	kluczem	do	rozwoju	społe-
czeństwa.	Czy	z	perspektywy	tych	kilku	lat	da	się	
wyciągnąć	jakieś	wnioski	odnośnie	wpływu	działa-
nia	doradców	metodycznych	na	pracę	nauczycieli	
różnych	typów	szkół	w	powiecie	tomaszowskim?

Doradcy tomaszowscy to nauczyciele zatrudnie-
ni w szkołach. Będąc u „swoich” nauczycieli, 
w ich szkołach i korzystając z ich doświadczeń, 
mają stałą możliwość rozwoju oraz przenoszenia 
i wymiany doświadczeń zawodowych w ramach 
swojego działania. Temu służą najlepiej lekcje 
otwarte realizowane prawie we wszystkich szko-
łach powiatu. Jakość pracy nauczycieli podnoszą 
liczne warsztaty, konferencje i szkolenia organizo-
wane przez metodyków; talenty rozwijają wspa-
niale konkursy przedmiotowe o zasięgu powia-
towym, pracownicy naukowi z uczelni wyższych 
propagują najnowocześniejsze rozwiązania dydak-
tyczne i pedagogiczne. Niezależnie od tych suk-
cesów należy podkreślić konsolidację środowiska 
nauczycielskiego w naszym powiecie w tych tak 
trudnych czasach reformy programowej, integra-
cję nauczycieli podobnych przedmiotów z całego 
powiatu. Nie udałoby się zrealizować tych zadań 
bez ogromnego zaangażowania i poświęcenia 
doradców metodycznych naszego powiatu. 
Rozpoczęty trzy lata temu eksperyment okazał 
się strzałem w dziesiątkę! Przyniósł spodziewane 
efekty, wypełnił niszę od lat czekającą na zagospo-
darowanie. Działalność sieci doradztwa metodycz-
nego w powiecie tomaszowskim na pewno zasłu-
guje na wysoką ocenę i dalsze wsparcie w rozwoju.

 Rozmawiał: Andrzej	Zieliński

ganie w doborze i adaptacji lub tworzeniu pro-
gramów nauczania i materiałów dydaktycznych, 
rozwijaniu umiejętności metodycznych u nauczy-
cieli, podejmowaniu działań innowacyjnych. Nasi 
doradcy z tych zadań wywiązują się znakomicie, 
co potwierdza zasadność powołania sieci doradców 
i uzupełnienia o tych specjalistów, których nam 
jeszcze brakuje, np. doradcy języka angielskiego 
dla poziomu gimnazjalnego.

3.	 Powoływanie	doradców	metodycznych	odby-
wa	się	w	formule	otwartej	dwustopniowej	rekru-
tacji,	a	pełnienie	funkcji	doradcy	metodycznego	
powierza	się	wybranemu	nauczycielowi	na	okres	
3	lat.	Biorąc	pod	uwagę	przepisy	prawa,	określa-
jące	zasady	opiniowania	kandydata	na	doradcę	
metodycznego	przez	dyrektora	odpowiedniego	
ośrodka	doskonalenia	nauczycieli	(w	tym	przypad-
ku	LSCDN),	proszę	powiedzieć,	jak	ocenia	Pan	
współpracę	z	LSCDN	w	zakresie	pomocy	w	orga-
nizacji	i	funkcjonowaniu	zespołu	doradców	meto-
dycznych?

Niezwykle ważne jest, aby doradca metodyczny 
otrzymywał wsparcie, nie czuł się pozostawiony 
sam sobie. Dlatego tak istotne są działania  pla-
cówek doskonalenia nauczycieli, służące dosko-
naleniu pracy doradcy i wymianie doświadczeń. 
Zamojski Oddział LSCDN jest tą placówką, która 
w modelowy sposób współpracuje z organami pro-
wadzącymi przedszkola i szkoły oraz doradcami 
działającymi w regionie. Jest to przede wszyst-
kim pomoc z zakresu doskonalenia zawodowego. 
Doradcy, podobnie jak inni nauczyciele, wciąż 
się szkolą, doskonalą swój warsztat pracy, pozna-
ją najnowsze trendy w metodologii i dydaktyce. 
Te zadania można właściwie realizować tylko dzię-
ki wsparciu specjalistów, nauczycieli konsultantów 
zatrudnionych w LSCDN w Zamościu.

4.	 Problem	edukacji	nauczycielskiej	to	zagadnie-
nie	otwarte,	będące	przedmiotem	zainteresowań	
pedeutologów,	pedagogów	i	psychologów.	Wciąż	
poszukuje	się	nowych	rozwiązań	wspomagania	
nauczycieli,	aby	mogli	oni	sprostać	coraz	bardziej	
złożonym	zadaniom	edukacyjnym.	Jak	Pan	widzi	
jakość	pracy	nauczyciela	nowoczesnej	szkoły	
z	punktu	widzenia	organu	prowadzącego?		

Jakość pracy nauczycieli jest zagadnieniem nie-
zwykle istotnym nie tylko dla organów prowadzą-
cych czy kuratoriów. To ogólny problem polskiej 
edukacji, która wtedy tylko będzie nowoczesna, 
efektywna i przyjazna uczniom, gdy wyposaży się 
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Beata	Ryczkowska
specjalista	ds.	doskonalenia	zawodowego	nauczycieli,	
koordynator	doradców	metodycznych	
Wydział	Oświaty	i	Wychowania	Urzędu	Miasta	Lublin

Efektywne doradztwo metodyczne – model lubelski
Od 2000 r. Prezydent Miasta Lublin powie-

rza zadania doradcy metodycznego nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez samorząd miasta. Obecnie są to 44 oso-
by, które obejmują wsparciem nauczycieli wszyst-
kich poziomów edukacyjnych różnych typów szkół 
i placówek Lublina. 

Reforma systemu oświaty realizowana od kil-
ku lat w Polsce, znacznie poszerzyła zakres działań 
nauczycieli i charakter ich zadań. Wprowadzenie 
nowych typów szkół, zmienionej podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego, systemu egzaminów 
zewnętrznych oraz awansu zawodowego, postawi-
ło nauczycieli przed wieloma wyzwaniami. Prócz 
wiedzy merytorycznej i metodycznej (zdobytej 
na studiach), muszą się oni wykazać dodatkowy-
mi umiejętnościami takimi jak: opracowywanie, 
dobór i modyfikacja programów nauczania oraz 
programów wychowawczych i profilaktycznych, 
stosowanie zasad pomiaru dydaktycznego, opra-
cowywanie wewnątrzszkolnych systemów oce-
niania w tym wymagań programowych, monito-
rowanie i ewaluacja ww. działań. Nowe zasady 
awansu zawodowego tej grupy zawodowej spra-
wiły, że nauczyciel zaczął sprawdzać się w rolach 
autora programów dydaktycznych, wychowaw-
czych, publikacji i referatów, inicjatora i realiza-
tora konkursów oraz przedsięwzięć, prezentera, 
edukatora, egzaminatora, eksperta. Doskonalenie 
i dokształcanie nauczycieli stało się więc „wyższą 
koniecznością”. W tym trudnym dla nauczycieli 
okresie szczególnie ważna stała się rola doradców 
metodycznych.

Usytuowanie nauczycieli doradców bezpośred-
nio w macierzystych szkołach, pozwoliło stworzyć 
doradztwo „przywarsztatowe”, gdzie doradca 
prowadzi wzorcową pracownię przedmiotowo – 
metodyczną, w której odbywają się lekcje i zajęcia 
otwarte, warsztaty i konsultacje. Czynnie uczest-
nicząc w działaniach „swojej” szkoły, wspiera 
on nauczycieli i rady pedagogiczne innych szkół. 

Do zadań lubelskich doradców metodycznych 
należy w szczególności:

1. wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicz-
nych w planowaniu, organizowaniu i badaniu 
efektów procesu dydaktyczno-wychowawcze-
go, doborze i adaptacji lub tworzeniu progra-
mów nauczania i materiałów dydaktycznych, 
rozwijaniu umiejętności metodycznych oraz 
podejmowaniu działań innowacyjnych,

2. diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczy-
cieli,

3. planowanie działań stosownie do potrzeb, 
we współpracy z placówkami doskonalenia, 
bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi oraz 
Kuratorium Oświaty w Lublinie,

4. prezentacja własnych lekcji/zajęć edukacyj-
nych oraz obserwacja partnerska lekcji/zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez innych 
nauczycieli, szczególnie ubiegających się 
o stopień awansu zawodowego,

5. organizowanie wykładów i warsztatów meto-
dyczno-przedmiotowych poszerzających 
i pogłębiających wiedzę oraz umiejętności 
nauczycieli,

6. wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych, metodycznych 
i wychowawczych,

7. opiniowanie i recenzowanie opracowanych 
przez nauczycieli własnych programów naucza-
nia oraz innych materiałów edukacyjnych,

8. wspomaganie przepływu informacji naukowej, 
pedagogicznej i oświatowej,

9. wspomaganie nauczycieli w merytorycznym 
wykorzystaniu zasobów Wojewódzkiej Biblio-
teki Pedagogicznej i bibliotek szkolnych oraz 
innych nośników informacji,

10. wspieranie rozwoju nauczycieli i procesu ich 
awansu zawodowego,

11. organizowanie lub udział w realizacji projek-
tów i programów edukacyjnych nastawionych 
na kształcenie umiejętności kluczowych i inter-
dyscyplinarnych oraz współpracę nauczycieli,

12. wspieranie inicjatyw nauczycieli organizują-
cych konkursy dla uczniów i nauczycieli oraz 
realizujących projekty edukacyjne i wycho-
wawcze,
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13. doskonalenie własne w zakresie wiedzy mery-
torycznej, metodycznej i psychologiczno-pe-
dagogicznej oraz umiejętności dydaktyczno-
pedagogicznych i interpersonalnych w pracy 
z dorosłymi,

14. opracowywanie i publikowanie własnych 
materiałów edukacyjnych,

15. uczestnictwo w formach doskonalenia zawo-
dowego oferowanych przez Ośrodek Rozwo-
ju Edukacji w Warszawie, Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicz-
nej w Warszawie, Lubelskie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lubli-
nie oraz placówki doskonalenia posiadające 
akredytację,

16. współpraca z Lubelskim Samorządowym Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, wyższymi 
uczelniami oraz innymi instytucjami nauko-
wymi i edukacyjnymi,

17. ewaluacja swojej pracy doradczej,
18. działania na rzecz rozwijania zainteresowań 

samorządnością oraz sprawami samorządu 
terytorialnego,

19. prowadzenie doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli gmin, które zawarły porozumie-
nie w sprawie przejęcia przez Miasto Lublin 
ww. zadania.
W oparciu o wyżej określone zadania oraz 

zdiagnozowane potrzeby nauczycieli, lubelscy 
doradcy realizują szereg działań, które można 
pogrupować następująco:
•	 Prowadzenie konsultacji zespołowych i indy-

widualnych oraz warsztatów doskonalących 
umiejętności metodyczno – dydaktyczne, 
pedagogiczno – psychologiczne i przedmio-
towe nauczycieli oraz wzbogacających ich wie-
dzę w tym zakresie (m. in. cykle: „Nowoczesna 
Dydaktyka, Warsztat nauczyciela – mistrza”; 
„Nauczyciel w dobie reformy”; „Kompeten-
cje komunikacyjne nauczyciela polonisty”; 
„Nauczanie języka niemieckiego jako drugie-
go języka obcego”; „Interactive board and the 
Internet”; „Poznajemy nasze miasto”; „Histo-
ria najnowsza”; „Grupa wsparcia dla psycholo-
gów i pedagogów”).	W 2010 r. szereg warszta-
tów prowadzonych przez doradców dotyczyło 
m. in. wykorzystania tablicy multimedialnej 
i platform edukacyjnych, programów wspo-
magających nauczanie dzieci z niepełnospraw-
nością, dysfunkcjami i specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi, diagnozy pedagogicznej, 

opracowywania projektów edukacyjnych, oce-
niania kształtującego, trudności wychowaw-
czych, sztuki motywacji i negocjacji, ewaluacji 
wewnętrznej szkoły, zasad pozyskiwania fun-
duszy z EFS, nauczania na odległość i wielu 
innych tematów.

•	 Organizowanie cyklicznych wykładów i war-
sztatów dotyczących najnowszych osiągnięć 
nauk społeczno-ekonomicznych, matema-
tyczno-przyrodniczych i humanistycznych 
(ze szczególnym uwzględnieniem dydak-
tyki, pedagogiki i psychologii), nowator-
skich rozwiązań metodycznych, problemów 
cywilizacyjnych i społecznych. Wykłady dla 
nauczycieli różnych specjalności odbywają się 
co miesiąc i są finansowane przez Samorząd 
Miasta Lublin.

•	 Współudział w organizacji konferencji i semi-
nariów	(m. in. „Transplantacja – jestem na tak”; 
„Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzy-
ki”; „Dzień Przyrodnika”, „Zagrożenia zdro-
wia w XXI w.”).

•	 Realizacja konkursów i projektów między-
szkolnych, które rozwijają zainteresowania 
uczniów, odkrywają ich zdolności i talenty, 
doskonalą umiejętności i wzbogacają wie-
dzę, kształtują umiejętności interdyscypli-
narne i aktywne postawy prospołeczne, pro-
zdrowotne, proekologiczne, obywatelskie czy 
przedsiębiorcze (m. in. realizowane w 2010 r.: 
„Wiosna w kolorach”; „Ortografia bez tajem-
nic”; „Rozumiem co czytam”; „Konkurs Mate-
matyczny”; „Szkoła moich marzeń”; „Żyjmy 
zdrowo i bezpiecznie”; „Flora i fauna Lubel-
szczyzny”; „Mistrz komputera”; „Przedsię-
biorczy uczeń na rynku pracy”; „Kasztanowy 
świat”; „Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Pio-
senki o Lublinie i Lubelszczyźnie – koziołek 
Lubelski”; „Henryk Wieniawski – wirtuoz 
skrzypiec”; „Muzyka Fryderyka Chopina – 
muzyką wszystkich Polaków”; „Ja w Lubli-
nie – Lublin we mnie”; „Interdyscyplinarny 
turniej sportowy”, „Znam Lublin”, „Zakochaj 
się w Lublinie”).

•	 Działania skoncentrowane wokół egzaminów 
zewnętrznych, czego efektem są wysokie wyni-
ki osiągane przez uczniów lubelskich szkół. 
Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest 
organizacja warsztatów dotyczących: analizy 
standardów wymagań egzaminacyjnych i ich 
korelacji z podstawą programową kształcenia 
ogólnego; pomiaru dydaktycznego; konstru-
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techniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrod-
niczym, Akademią Medyczną, Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą 
Przedsiębiorczości i Administracji, Instytutem 
Pamięci Narodowej, Lubelskim Funduszem 
Ochrony Środowiska, Muzeum Lubelskim, 
Państwowym Muzeum na Majdanku, Filhar-
monią Lubelską, Instytutem Badań Jądrowych 
w Świerku), dzięki której była możliwa reali-
zacja wielu z w/w działań doradców.

•	 Samokształcenie, doskonalenie zawodowe 
i ewaluacja własnej pracy doradczej.
Działania doradców metodycznych w Lubli-

nie są bogate i wszechstronne a ich niewątpliwym 
efektem stała się aktywizacja środowiska nauczy-
cieli, wzrost poziomu edukacji szkolnej, prawid-
łowy przebieg egzaminów zewnętrznych i wyso-
kie wyniki osiągane przez uczniów oraz bardzo 
liczne grono pedagogów, którzy uzyskali awans 
zawodowy. 

Za popularyzowaniem lubelskiego modelu 
doradztwa metodycznego przemawia to, iż jest 
ono efektywne i pożyteczne dla wszystkich bene-
ficjentów: nauczycieli, których wspiera i inspi-
ruje, uczniów, którzy są ciekawiej i skuteczniej 
nauczani, doradców, których stymuluje do rozwo-
ju i wyzwala inwencję oraz dyrektorów szkół, dla 
których sukcesem jest sukces wszystkich wyżej 
wymienionych. 

Doradztwo metodyczne jest formą doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, której nie można 
zastąpić kursem czy studiami podyplomowymi. 
Stwarza ono możliwość bezpośredniego kontaktu 
z nauczycielem i oferowania zindywidualizowa-
nej pomocy diagnostyczno-doradczej. Pozwala 
na ujawnienie trudności, problemów i oczekiwań 
nauczycieli. Wzajemna, życzliwa obserwacja lekcji 
stwarza możliwość udzielania bieżących wskazó-
wek i porad oraz wspólnego poszukiwania roz-
wiązań. 

Wobec wyraźnie widocznych dysproporcji 
między dostępem do nauczyciela doradcy meto-
dycznego w różnych powiatach i gminach w Pol-
sce (co ma zwykle odzwierciedlenie w efektyw-
ności nauczania), szczególnie ważne wydaje się 
propagowanie przykładów dobrej praktyki, gdzie 
doradztwo funkcjonuje sprawnie. W czasach, gdy 
wiele mówi się o wyrównywaniu szans edukacyj-
nych dzieci, tworzeniu warunków do rozwoju dla 
najzdolniejszych i podnoszeniu jakości edukacji, 
fakt ten nabiera szczególnego znaczenia.

owania i oceniania testów; analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych i ich wykorzysta-
nia w celu podnoszenia efektów nauczania. 
Istotne jest też prowadzenie lekcji otwartych 
prezentujących metody kształcenia umiejęt-
ności kluczowych oraz niezbędnych podczas 
egzaminów a także warsztaty pokazujące pra-
cę z informatorem maturalnym. Duże znacze-
nie ma udział w organizacji konkursów dla 
nauczycieli konstruujących arkusze egzami-
nacyjne oraz konkursów: „Rok przed matu-
rą”; „Powtórka przed maturą”; „Rok przed 
dyplomem” dla uczniów przygotowujących 
się do egzaminów z chemii, fizyki, biologii 
i przedmiotów zawodowych. Doradcy opraco-
wują zadania i uczestniczą w przeprowadzaniu 
konkursów przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty, są także egzamina-
torami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 
i autorami zbiorów zadań egzaminacyjnych dla 
uczniów oraz suplementów dla nauczycieli, 
wydawanych przez ogólnopolskie wydawni-
ctwa pedagogiczne.

•	 Doradcy włączyli się aktywnie w proces sta-
rań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
w 2016 r. Opracowali scenariusze i koordynują 
we wszystkich gimnazjach i szkołach ponad-
gimnazjalnych Lublina, realizację lekcji/zajęć 
edukacyjnych promujących nasze miasto jako 
kandydata do miana ESK. Celem przeprowa-
dzanych lekcji jest pokazanie kultury Lublina 
jako potencjału i inspiracji do działań eduka-
cyjnych, artystycznych, społecznych i innych, 
a także promocja miasta oraz idei starania się 
o miano ESK w środowisku szkolnym i rodzin-
nym uczniów. Doradcy współuczestniczyli też 
w realizacji innych działań szkół związanych 
z ESK a także koordynowali działania zwią-
zane z obchodzonym w 2010 r. w Lublinie, 
Rokiem Henryka Wieniawskiego.

•	 Prezentacja własnych lekcji/zajęć oraz hospi-
tacja partnerska. 

•	 Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydak-
tycznych i wychowawczych, moderowanie 
pracy zespołów nauczycielskich, współpraca 
z liderami WDN. 

•	 Wspomaganie przepływu informacji pedago-
gicznej i prawnej.

•	 Opiniowanie i recenzowanie opracowanych 
w szkołach materiałów edukacyjnych.

•	 Współpraca z instytucjami (m. in. Uniwer-
sytetem Marii Curie - Skłodowskiej, Poli-
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Muzyka jest jedną z dziedzin procesu wycho-
wania i wielostronnego uczenia się, który rozpo-
czyna się już w przedszkolu i trwa przez całe życie. 
Nauczycielom przedszkola dana jest piękna rola 
wprowadzenia dziecka w świat muzyki. Muzyka 
oddziaływuje na różne sfery w życiu człowieka. 
Przyczynia się do wzbogacenia jego przeżyć, 
wyrażania ich poprzez taniec i ruch. Pomaga 
także w rozwoju intelektualnym dziecka. Potra-
fi wyciszyć w człowieku negatywne emocje, zaś 
pozytywne jeszcze bardziej rozwinąć. Wpływa 
na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, 
psychicznej, intelektualnej i moralnej. Ułatwia 
proces zdobywania i pogłębiania wiedzy o świecie. 
Ma duży wpływ na kształtowanie postaw moral-
nych dzieci w szczególności w zakresie kontaktów 
międzyludzkich. Poprzez różnego typu ćwiczenia 
muzyczno-ruchowe dzieci mogą rozumieć ota-
czającą przestrzeń. Muzyka ćwiczy i wspomaga 
zmysły prowadząc do współdziałania pomiędzy 
słyszeniem, widzeniem, dotykiem. Istnieje duża 
zależność rozwoju aktywności zabawowej dziecka 
od poziomu i ilości prowadzonych w przedszkolu 
zabaw i zajęć muzycznych.

Celem prowadzenia zajęć muzycznych 
w przedszkolu jest podtrzymanie tych zaintereso-
wań, rozbudzanie nowych kontaktów z dźwiękiem 
oraz umożliwienie dzieciom znajdowania przyjem-
ności i satysfakcji w tych kontaktach. Słuchanie 

Elżbieta	Byra
doradca	metodyczny	wychowania	przedszkolnego	
powiatu	tomaszowskiego

Muzyka w przedszkolu
Od	muzyki	piękniejsza	jest	tylko	cisza

Paul Claudel

Podstawa prawna funkcjonowania doradztwa metodycznego:

1.  Art. 77a ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, ze zmianami);

2. Art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
ze zmianami). 

3. § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyod-
rębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 46, poz. 430).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek dosko-
nalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537).

pięknych utworów muzycznych, piosenek, dostar-
cza także wzorów właściwego postępowania, czyni 
bardziej wrażliwym na krzywdę innych, wyrabia 
krytycyzm w stosunku do zachowań negatywnych. 

Muzyka stwarza dzieciom możliwości arty-
stycznego „wyżycia się”, kompensowania braków 
w zakresie zaspokajania potrzeb ekspresyjnych, 
podniesienia poczucia własnej wartości i potrzeb. 

Słuchanie muzyki uczy dzieci koncentracji 
uwagi, umiejętności słuchania i współodczu-
wania. Wiek przedszkolny zaczyna kształtować 
świadomość muzyczną dziecka. Pierwsze kontak-
ty z muzyką rzutują na późniejsze życie dziecka, 
nie tylko z punktu widzenia muzycznego, lecz 
ogólnego rozwoju i wiary we własne możliwości. 
Obcowanie z muzyką wpływa na rozwój wrażli-
wości estetycznej. Dzieci łatwo przyswajają muzy-
kę, czerpnią z niej korzyści: kształtują wrażliwość, 
pomysłowość, wyobraźnię, muzykalność. 

Szczególnie mocno muzyka działa na dziecko 
w okresie wczesnego rozwoju. Ogromny wpływ ma 
środowisko i cały zasób kultury muzycznej domu 
rodzinnego, który ściśle współdziała z rozwojem 
dziecka. Dzieci, które miały styczność z muzyką 
we wczesnym dzieciństwie, charakteryzują się 
zwiększoną  wrażliwością – nie bez powodu uży-
wamy często powiedzenia, że „muzyka  łagodzi 
obyczaje”.
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Dzieci z wielką uwagą i chętnie słuchają 
muzyki, wzruszenie i przeżycia tym wywołane 
sprawiają, że są podatniejsze na wpływy wycho-
wawcze. Odpowiednio dobrana muzyka wycisza 
je i uspokaja. Terapia przez muzykę znacząco 
wpływa na niwelowanie defektów rozwojowych, 
takich jak: opóźnienia rozwoju sfery słuchowej, 
ruchowej, wzrokowej, opóźnienia rozwoju mowy. 

Muzyka między innymi zmienia aktywność 
systemu nerwowego, napięcie mięśni, wpływa 
na szybkość krążenia, modyfikuje oddychanie. 
Słuchanie muzyki dostarcza odbiorcy przyjemnych 
przeżyć, zmienia zachowanie i postawy człowieka. 
Badania dowiodły, że po 10 minutach słuchania 
muzyki u większości osób mija zmęczenie, oddech 
staje się wolniejszy, zwalnia się też praca serca. 
Muzyka pomaga w pracy i w wypoczynku. 

W muzykoterapii stosuje się utwory o różnym 
charakterze: 

- liryczne, pełne zadumy
- patetyczne /utwory Haendla/
- smutne /utwory Bacha/
- pogodne /utwory Chopina/
- wesołe /Błękitna rapsodia/
Zajęcia z muzykoterapii są przydatne wśród 

dzieci 3 letnich, gdyż ułatwiają przebieg procesu 
adaptacyjnego w nowym środowisku. Im bogatszy 
jest repertuar, tym bardziej będą umuzykalnione 
dzieci, a proces przystosowawczy do przedszkola 
będzie przebiegał znacznie szybciej i łagodniej. 

Muzyka daje się doskonale integrować 
z innymi formami aktywności dziecka.  Zajęcia 
muzyczne mogą być realizowane z zajęciami pla-
stycznymi. Podczas słuchania utworów, dziecko 
ma możliwość przelania na papier swoich przeżyć 
wywołanych przez muzykę. 

Muzykę można również łączyć z literaturą. 
Pomaga przy odbiorze wierszy i opowiadań. Sto-
sowanie różnych form aktywności, w tym rów-
nież muzycznych, w czasie prezentacji utworów 
literackich, zapobiega zniecierpliwieniu się dzieci, 
kręceniu się  i zaspokaja potrzebę ruchu. 

Wzorzec do ćwiczeń muzyczno-ruchowych 
we współczesnej pedagogice stanowią metody 
Kniessów, R. Labana , Orffa, W. Sherborne`a. 

Korelacja muzyki z innymi aktywnościami 
dziecka zespala procesy emocjonalne, poznaw-

cze, motoryczne i przez to przyczynia się do jego 
wszechstronnego rozwoju. Muzyka pełni wiele 
funkcji:
• Muzyka uczy, ponieważ pozwala zrozumieć  

otaczający świat. 
• Muzyka bawi, gdyż dostarcza wiele radości. 
• Muzyka rozwija, bo dziecko w toku zabaw 

muzycznych zaczyna rozumieć, że coś jest ryt-
miczne, że muzyka może być wesoła i smutna, 
cicha i głośna, że muzykę można przedstawić 
ruchem.

• Muzyka wychowuje, ponieważ pozwala 
dziecku zrozumieć świat wartości społeczno 
-moralnych. 
Dziecko od najmłodszych lat przejawia 

potrzebę kontaktu z muzyką, ponieważ pobudza 
ona jego aktywność, inspiruje i stwarza warunki 
do improwizacji, a przez nią ułatwia rozumienie 
muzyki oraz przyśpiesza jego rozwój. W czasie 
zabaw muzyczno-ruchowych następuje rozwój 
mięśni, poprawa koordynacji ruchów, poprawa 
pracy serca. Najczęstszą formą muzyki jest pio-
senka, która łączy w sobie muzykę i słowo, jest 
stosunkowo krótka, dlatego tez dziecko może 
szybko zapamiętać i zilustrować ruchem. Zaję-
cia muzyczno-ruchowe w przedszkolu stwarzają 
wielkie możliwości dla dzieci. Pozwalają rozłado-
wać olbrzymią potrzebę ruchu, a także wpływają 
pozytywnie na ich rozwój biologiczny. Rozwijanie 
zainteresowań muzycznych zależy w dużej mie-
rze od pierwszego kontaktu z muzyką, ponieważ 
ukształtowana potrzeba kontaktu z muzyką zaowo-
cuje w przyszłości, pomoże niekiedy w trudnych 
chwilach, uczyni życie bogatszym i bardziej war-
tościowym.

Nauczyciele przedszkola każdego dnia wyko-
rzystują muzykę w pracy z dziećmi, a zajęcia 
muzyczne są dla nich źródłem radości, wpływają 
na rozwój osobowości, rozwijają uczucia, dostar-
czają dużo przeżyć i wzruszeń.

 

Bibliografia:

• Doroszewska J. Terapia	wychowawcza, PAN, Warszawa 1957.
• Podolska B. Z	muzyką	w	przedszkolu, WSiP, Warszawa1987.
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Nowe kontra stare

W polskiej dydaktyce preferuje się aktywizu-
jące metody nauczania, często przeciwstawiając 
je metodom podającym, szczególnie metodzie 
wykładu. Co ważne, aktywizujące metody czę-
sto są uznawane za bardziej efektywne. Zakłada 
się, że uczeń w czasie lekcji, pod bacznym okiem 
nauczyciela, sam dochodzi do różnych wniosków, 
a przez to lepiej przyswaja wiedzę i zyskuje więk-
sze umiejętności. Metody tradycyjne znalazły 
się w niełasce. Oczywiście każdy z nauczycieli 
stosuje nadal metody tradycyjne, ale odnosi się 
wrażenie, iż stosowanie metod podających jest 
„passé” i raczej trzeba je traktować jako relikt 
minionej epoki. Metody aktywizujące przeżywają 
istny „boom”. Szereg przewodników dydaktycz-
nych oferuje scenariusze lekcji z zastosowaniem 
nowoczesnych metod, a liczne publikacje - instruk-
cje stosowania tych metod. Takiemu rozwojowi 
wypadków sprzyjają kolejne etapy reformy szkol-
nictwa i związane z nimi zmiany podstawy pro-
gramowej zarówno w kształceniu ogólnym, jak 
i zawodowym. Każda zmiana podstawy programo-
wej pociąga za sobą zmianę programów nauczania, 
podręczników i całej obudowy dydaktycznej – a to 
sprzyja wprowadzaniu eksperymentów z zastoso-
waniem metod aktywizujących. 

W sieci

Ważnym czynnikiem wpływającym na stoso-
wane w procesie nauczania – uczenia się metody 
jest dynamicznie postępująca komputeryzacja, two-
rzenia się społeczeństwa informatycznego, szero-
ko korzystającego z zasobów nowego i potężnego 
medium, którym stał się Internet. Komputery, coraz 
bardziej zaawansowane oprogramowania, rzutniki 
multimedialne i stały dostęp do światowej sieci 
stały się codziennym warsztatem pracy nauczy-

ciela. Multimedia są obecnie szeroko stosowane 
w trakcie procesu dydaktycznego, i to zarówno 
podczas prowadzenia zajęć metodami aktywizu-
jącymi, jak i podającymi. O ile wzbogaciły one 
ciekawą już i interesującą formę przekazu wśród 
metod aktywizujących, o tyle wśród metod trady-
cyjnych przyniosły ogromne przemiany. Dzięki 
wielu szkoleniom prawie każdy nauczyciel posiadł 
umiejętność tworzenia prezentacji multimedial-
nych, które zupełnie zmieniły obraz wykładu jako 
metody podającej. Nowoczesny wykład niesie 
nową jakość przekazu: kolor, fotografię, ruchomy 
obraz, dźwięk, bezpośredni dostęp do stron inter-
netowych, a przy tym wiedzę i potencjał nauczy-
ciela. Zyskał także akceptację młodzieży, dla któ-
rej wszelkie komputerowo-internetowe nowości 
są „naturalnym” środowiskiem życia.

Złoty środek?

Które z metod są zatem bardziej efektywne? 
A może przynoszą takie same efekty? W literatu-
rze rzadko mówi się o efektywności danej metody 
nauczania - najczęściej podaje się, w jaki sposób 
daną metodę aktywizującą przystosować do spe-
cyfiki nauczanego przedmiotu. Jednak nauczycie-
le praktycy zaznaczają, że metody aktywizujące 
nie są „złotym środkiem” i nie zawsze przynoszą 
zamierzony skutek. Próbą odpowiedzi na te pytania 
był przeprowadzone  w latach 2006 - 2010 badania 
efektywności metod nauczania na lekcjach geo-
grafii. 

Badano klasy o takich samych (lub zbliżonych) 
przedmiotach wiodących w nauczaniu. Zastosowa-
no metody: JIGSAW, analizę SWOT, mapę mental-
ną, drzewko decyzyjne. Każdą z metod porówna-
no z metodą wykładu informacyjnego, na którym 
wykorzystano prezentację multimedialną. W trak-
cie lekcji:

Od	teorii	do	praktyki

Zbigniew	Zaniewicz
doradca	metodyczny	geografii		
Miasta	Lublin

Tradycyjne i aktywizujące metody nauczania  
a efektywność
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• przekazywano te same treści nauczania (zmie-
niały się tylko metody),

• prowadził je ten sam nauczyciel,
• zestawy zadań kontrolnych sprawdzających 

efektywność nauczania po danej lekcji – były 
identyczne we wszystkich klasach,

• narzędzie badawcze wykonane zostało zgod-
nie z obowiązującymi standardami nauczania 
przedmiotu,

• okres badawczy obejmował daną klasę w peł-
nym, trzyletnim cyklu kształcenia,

• stosowane były porównywalne środki dydak-
tyczne (atlas i książki jednego wydawnictwa).
Przyjrzyjmy się wybranym wnioskom, jakie 

wyciągnięto po przeprowadzonych badaniach.
W badanych placówkach nastąpiła wstęp-

na „segregacja” uczniów według otrzymanych 
na egzaminie gimnazjalnym wyników. Klasy o naj-
wyższych oznaczeniach alfabetycznych grupowały 
najlepszych uczniów. Zdecydowanie najzdolniej-
sza młodzież (biorąc pod uwagę wyniki egzami-
nu gimnazjalnego) grupowana była w klasach A. 
Klasy z oznaczeniem B miały niższą średnią ilość 
punktów od klas A, ale wyższą od klas C itd. Zaob-
serwowane działanie może w pierwszym momen-
cie zdumiewać (dlaczego tak się dzieje?), być 
może zyskuje aprobatę rodziców i uczniów (moje 
dziecko chodzi do „dobrej” klasy, wśród równie 
zdolnych kolegów więcej się nauczy; jestem wśród 
najlepszych), ale zdecydowanie powinno wszyst-
kich niepokoić. Szkoła zapewnia wszystkim ucz-
niom jednakowe szanse, równy dostęp do edu-
kacji, w myśl powszechnego i równego dostępu 
do wykształcenia zapisanego w konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. Jakakolwiek segregacja 
oparta o uzyskane wyniki w procesie nauczania 
– uczenia się jest niedopuszczalna. Zaobserwowa-
ne zjawisko jest przejawem segregacji społecznej 
postrzeganej w aspekcie segregacji wewnątrz-
szkolnej, gdzie kryterium segregacji należy upa-
trywać w uprzednich osiągnięciach z egzaminu 
gimnazjalnego. Zjawisko to ma charakter niejaw-
ny, ponieważ tego typu segregacja budzi sprzeciw 
społeczeństw demokratycznych. Ma jednak swoich 
zwolenników wśród niektórych pedagogów, którzy 
twierdzą, że prowadzi do zwiększenia efektywno-
ści nauczania, a jednocześnie pozwala na skiero-
wanie konkretnej, zróżnicowanej oferty edukacyj-
nej do poszczególnych oddziałów. Przeciwnicy 
wskazują na nasilenie nierówności edukacyjnych 
(„gorsi” są w ten sposób skazani na marnej jakości 
ofertę edukacyjną) i utrwalanie tradycyjnej, wielo-

warstwowej hierarchii społecznej (Dolata R. 2008).

Orły i nieloty

Twierdzę, że metody wykładu są niemniej 
skuteczne jak metody aktywizujące. Wyniki 
badań wskazują, że: 
• nie wszystkie metody aktywizujące wykazują 

wysoką efektywność nauczania, 
• nie we wszystkich klasach metody aktywizują-

ce przynoszą wysoką efektywność nauczania.
O ile efektywność pracy uczniów w przypadku 

metod aktywizujących była silnie zróżnicowana 
(przeważnie wysoka w klasach „zdolnych”, niska 
w klasach „słabych”), o tyle wykład informacyjny 
okazał się metodą przynoszącą zazwyczaj średnie, 
ale stałe i gwarantowane efekty nauczania. 

Zauważalne problemy stwarzała uczniom 
samodzielna praca z tekstem. Metody aktywizu-
jące, w których zastosowano tekst przewodni dały 
najniższą efektywność nauczania! Wpłynęły na to 
zarówno czynniki obiektywne (np. ilość informacji 
w tekście, stylem autora, objętością tekstu), subiek-
tywne (np. poziom uwagi, abstrakcyjne myślenie, 
stosunek do czytania, skojarzenia, pamięć) oraz 
specyfika zastosowanych aktywizujących metod 
nauczania (np. metoda JIGSAW spowodowała sze-
reg zaburzeń w przepływie informacji: zawężanie 
treści, upraszczanie przekazywanych wiadomości 
przez słabych uczniów, pobieżne zapoznanie się 
z tekstem i związane z tym niedbałe przekazywanie 
zawartych w nim elementów). 

Stosowanie aktywizujących metod naucza-
nia zazwyczaj opierało się na organizacji pracy 
w grupach. Z taką pracą wiązały się następujące 
problemy:
• zróżnicowana liczebność grup (w zbyt licznej 

grupie odpowiedzialność za pracę „rozmywała 
się”, a w przypadku zbyt małej liczby osób 
– brak było różnorodności i wielości pomy-
słów),

• brak umiejętności współpracy w grupie 
(brak umiejętności wymiany zdań, poglądów 
oraz umiejętność negocjowania zderzała się 
z dominującymi osobowościami w klasie),

• sposób doboru grup mógł przełożyć się na tem-
po pracy (gdyby uczniowie sami decydowali 
o przynależności do grupy najczęściej tworzy-
łyby się grupy uczniów „mało zdolnych” lub 
„zdolnych”; dobór losowy zmniejszył takie 
ryzyko).
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W poszukiwaniu straconego czasu

Metody aktywizujące wymagają dużej dyscy-
pliny czasowej, rygorystycznego przestrzegania 
czasu trwania poszczególnych ogniw lekcji. Każ-
de odstępstwo od tej zasady powoduje, że kolejne 
etapy lekcji mogą zostać niezrealizowane lub zre-
alizowane pobieżnie. Niestety, uczniowie pracują-
cy w grupach lub indywidualnie, mają tendencję 
do przedłużania, przeciągania pracy. To powoduje 
nierównomierne przyswajanie treści. Te, nad któ-
rymi uczniowie pracują dłużej są lepiej przyswo-
jone, a te, na które brakuje czasu (bo np. nauczy-
ciel mobilizuje do szybszej pracy, „pogania” 
uczniów) zdecydowanie gorzej. Pracę na lekcji 
należy organizować w taki sposób, aby materiał 
nauczania, źródła informacji oraz posiadana baza 
dydaktyczna pozwoliły uczniom wzbogacać  swoją 
wiedzę i umiejętności. To wzbogacanie powinno 
odbywać się poprzez rozwiązywanie problemów 
przez uczniów. W trakcie pracy nauczyciel nie 
powinien dopuszczać do zbyt długiego odrywa-
nia się od pracy nad problemem oraz korygować 
błędy, aby uczniowie nie podążali w niewłaściwym 
kierunku (Kruszewski K. 2009). Nauczyciel ma 
ważne zadanie w trakcie lekcji - musi pilnować 
chronometrażu równocześnie wspomagając pracę 
poszczególnych uczniów i grup. 

W trakcie lekcji prowadzonych metodami 
aktywizującymi następowały momenty, w których 
uczniowie wypisywali lub wypowiadali propozy-
cje rozwiązań danego problemu. Podawane przez 
nich wnioski były pobieżne i powierzchowne, 
często błędnie sformułowane. Konieczna była 
ciągła weryfikacja wiadomości. Następował efekt 
zapamiętania „pierwszej – błędnej myśli”. Polegał 
on na wymyśleniu przez uczniów i podaniu podczas 
pracy w grupie lub na forum klasy merytorycznie 
nieprawdziwej wiadomości, która zostawała zapa-
miętana przez pozostałych uczestników. Sprosto-
wanie przez nauczyciela nie pomogło, ponieważ 
błędne odpowiedzi pojawiały się później w teście 
diagnozującym.

Biorę to co lubię

Wadą metod aktywizujących polegających 
na pracy z tekstem było również wybiórcze trak-
towanie informacji przez uczniów. Wielość wia-
domości powodowała, że uczniowie nie potrafili 
wskazać, które z nich są istotne z punktu widzenia 
omawianego problemu. Ten problem gradacji nie 
występował w trakcie lekcji prowadzącej metodą 
wykładu. Nauczyciel modulując głos akcentował 

ważniejsze informacje lub wskazywał wprost, 
że dany element ma kluczowe znaczenie w zrozu-
mieniu danego procesu. Ten specyficzny problem 
samodzielnej „generalizacji” wiadomości wywo-
ływał poważne konsekwencje w umiejętnym for-
mułowaniu wniosków. 

Przygotowanie lekcji z zastosowaniem 
metod aktywizujących wymaga większej ilości 
czasu, ponieważ stworzenie całego „oprzyrządo-
wania” lekcji jest czasochłonne. Wprawdzie jest 
to dla nauczyciela „inwestycja wieloletnia”, ale 
ze względu na czas i włożoną pracę zasadne jest 
zastanowienie się, jak często stosować metody 
aktywizujące. Zbyt częste ich stosowanie daje 
nauczycielowi poczucie „wytężonej pracy i zmę-
czenia”, ale również jest męczące dla uczniów. 
Ta atrakcyjna forma nauczania bywa dla nich nużą-
ca, gdy się jej nadużywa. 

Kierunki działania 

W celu uzyskania jak najwyższej efektywności 
nauczania - pedagodzy powinni korzystać zarówno 
z aktywizujących metod nauczania, jak i metody 
wykładu. Najlepsze efekty przynosi „przeplatanie 
metod”, czyli jednoczesne wykorzystanie metody 
wykładu informacyjnego z metodami aktywizują-
cymi. Przy tak efektywnym, „dobrym nauczaniu 
uczniowie pozyskują wiedzę, umiejętności i zro-
zumienie w sposób progresywny. Lekcje mają jas-
ne cele i zadania. Są odpowiednio dostosowane 
do uczenia się dzieci o różnych możliwościach 
i zainteresowaniach. Przebieg lekcji stawia wyso-
kie, lecz realne oczekiwania” (Wlazło S. 1999). 
Ważne jest, aby żadna z metod nie zdominowała 
prowadzonej lekcji, ale była jej istotną częścią. 
Takie urozmaicenie zajęć zdecydowanie podniesie 
ich atrakcyjność, ponieważ metoda aktywizująca 
umożliwia uczniom twórcze myślenie, wyraża-
nie swoich sądów i opinii, pozwoli jednocześnie 
na swobodną pracę, która oderwie ich od poda-
jącego toku lekcji, natomiast metoda wykładu 
pozwoli uporządkować i utrwalić wprowadzane 
w trakcie lekcji informacje. Zastosowanie wykładu 
informacyjnego prezentacji multimedialnej wyko-
rzystującej obraz, dźwięk i słowo pisane poparte 
ciekawymi wypowiedziami nauczyciela zdecydo-
wanie zwiększa możliwości percepcyjne uczniów, 
wpływa na lepsze zapamiętywanie przekazywa-
nych treści, co w widoczny sposób przenosi się 
na efektywność procesu nauczania – uczenia się.
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Małgorzata	Sagan
doradca	metodyczny	języka	polskiego	Miasta	Lublin
Gimnazjum	nr	16	im.	F.	Chopina	w	Lublinie

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”  
czyli o potrzebie retoryki w kształceniu polonistycznym

Literatura:
• Dolata R.,	Czy	segregacja	uczniów	ze	względu	na	uprzednie	osiągnięcia	szkolne	zwiększa	efektyw-

ność	nauczania	mierzoną	metodą	EWD?	XIV	Konferencja	Diagnostyki	Edukacyjnej,	Opole 2008;	
http://www.ewd.edu.pl/dolata.pdf

• Kruszewski K.,	Sztuka	nauczania.	Czynności	nauczyciela.	PWN.	Warszawa 2009.
• Wlazło S.,	Mierzenie	jakości	pracy	szkoły.	Część	trzecia.	MarMar. Wrocław1999.

ników języka polskiego – w tym także polityków, 
profesorów, dziennikarzy, katechetów, a przede 
wszystkim uczniów i studentów – wiele osób, które 
posiadając duży zasób wiedzy, ujawniają ogromne 
braki w sposobie jej przekazania. 

W każdej ustnej prezentacji tekstu (oracji, 
przemówieniu) istotna jest wyrazistość, popraw-
ność artykulacyjna i stylistyczna, sugestywność 
i ekspresja wypowiedzi, swoboda, jednoznacz-
ność, zasadność i poprawność użytych środków 
retorycznych. 

Konkursowe ocenianie kryterialne zakłada 
wprawdzie punktowanie każdego wyszczególnio-
nego elementu, ale stopień wyrazistości i popraw-
ności dykcyjnej często determinuje jakość całej 
prezentacji i prawie zawsze obniża jej wartość 
estetyczną.

Jednym z najczęściej występujących błędów 
w uczniowskich prezentacjach konkursowych jest 
niezgodne z polską normą akcentowanie niektó-
rych wyrazów. Należą do nich: nauka, prezydent, 
rzeczpospolita, wyrazy zakończone na -ika, -yka, 
formy czasowników w 1 i 2 osobie liczby mnogiej 
czasu przeszłego oraz w 1 i 2 osobie liczby mno-
giej trybu przypuszczającego. Występują też błędy 
w akcencie zdaniowym, co zapewne jest następ-
stwem niezrozumienia intencji wpisanej w tekst.

Dość często również mamy do czynienia 
z szepietliwością, czyli spieszczaniem wymowy 
polegającym na niepoprawnym zmiękczaniu spół-
głosek.

 Nierzadko pojawia się wadliwa wymowa 
spółgłosek zębowych i dziąsłowych (np. s, z, c, 
dz), czyli seplenienie, które nie jest tym samym, 

Konkursy organizowane przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty w zakresie języka polskiego cie-
szą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów 
i nauczycieli. Oprócz przedmiotowego konkursu 
polonistycznego mamy ustaloną i sprawdzoną już 
formułę konkursu krasomówczego dla uczniów 
gimnazjów.

Jednak z rosnącą popularnością konkursów 
związanych z językiem polskim rosną też problemy 
obnażające zaniedbania i błędy w zakresie szkolnej 
edukacji polonistycznej powstałe na przestrzeni 
co najmniej kilku ostatnich dziesięcioleci. Waż-
ne jest, aby o nich wiedzieć, nie tylko ze względu 
na potencjalny sukces ucznia i nauczyciela w kon-
kursie, ale przede wszystkim dlatego, że wszyst-
ko co człowiek czyni z rozmysłem, dokonuje się 
zawsze z pomocą mowy. Jego osobowy rozwój 
w kontekście prawdy, dobra i piękna możliwy jest 
tylko przy właściwym współudziale słowa. W tym 
obszarze najważniejszym zadaniem nauczyciela 
jest przyswojenie teorii i serii ćwiczeń z retoryki, 
aby pomóc uczniom opanować tę najtrudniejszą, 
a równocześnie najbardziej ludzką ze wszystkich 
sztuk, jaką jest używanie słów, aby mogli mówić 
chętnie, śmiało i swobodnie. Jest to niezbędne, 
gdyż, jak twierdzi Cyceron, największa wiedza 
i mądrość niewielki przynosi pożytek bez elo-
kwencji, elokwencja zaś bez mądrości jest rzeczą 
bardzo groźną. 

Język z jednej strony stał się dobrze spreparo-
wanym narzędziem manipulowania opinią publicz-
ną, z drugiej zaś – przedmiotem eksperymentów 
literackich, których jedynym celem jest pogoń za 
oryginalnością. W efekcie mamy wśród użytkow-
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tego potencjału ujawniać. Mówienie z większą lub 
mniejszą mocą powinno być skorelowane z barwą 
głosu, którą wprawdzie nie da się dowolnie stero-
wać, ale można poddać ją nieznacznej modyfika-
cji. Można wtedy mówić, posługując się metaforą 
zaczerpniętą ze sztuk plastycznych, o jasnej lub 
ciemnej barwie głosu. Wiążą się z tym określone 
konsekwencje, w tym również semantyczne. Jeśli 
na przykład zdanie „Mam cię dosyć!” wypowia-
damy głosem jasnym, to zmieniamy jego sens – 
zamiast dezaprobaty wyrażamy pieszczotę. 

Bardzo rzadko mamy do czynienia z wyko-
rzystaniem przez uczestników konkursów pau-
zy jako środka wyrazu. Nie chodzi, oczywiście, 
o mechaniczną przerwę w emitowaniu dźwięków 
spowodowaną koniecznością nabrania oddechu. 
Pauza nie może być pustą przestrzenią, w której 
nic się nie dzieje, nie może też być zanieczyszczo-
na przydźwiękami. Jedna z funkcji pauzy polega 
na powstrzymaniu strumienia słów, aby jeszcze 
mocniej uwydatnić następne słowo czy frazę, nie 
naruszając przy tym rytmu całej wypowiedzi. Pau-
za nadaje ważność słowu.

Prezentacja ustna ucznia stanowi całość fone-
tyczną, syntaktyczną i semantyczną i jako całość 
jest percypowana, natomiast zaproponowane 
szczegółowe kryteria, wynikające z klasycznych 
zasad retoryki, służą uzasadnieniu decyzji komisji. 
Realizacja prezentacji w warunkach konkursowych 
ma charakter jednorazowy, niepowtarzalny, a więc 
również nieweryfikowalny. 

Z obserwacji ustnych wystąpień uczniów 
w konkursie krasomówczym wynika, że kondy-
cja językowa gimnazjalistów w posługiwaniu 
się mową polską jest słaba z tendencją równania 
do dołu. Również finaliści konkursu polonistycz-
nego popełniają niemało błędów językowych, a są 
to ci uczniowie – poza kilkoma wyjątkami – któ-
rzy uznali, że mówienie nie jest ich najmocniejszą 
stroną. Oznacza to, że błędy i braki w mówieniu 
przekładają się na błędy i braki w pisaniu.

Warto uświadomić sobie w kontekście proble-
mów językowych uczestników konkursów, jaki jest 
ostateczny cel uczenia młodego człowieka sztuki 
używania słów w języku ojczystym. Bez tej świa-
domości przyczynimy się bezwiednie do takiego 
stanu rzeczy, w którym absolwenci naszych szkół 
i uniwersytetów będą biegle posługiwali się kilko-
ma językami obcymi i w żadnym z nich nie będą 
mieli nic do powiedzenia, ponieważ nie nauczyli 
się czytania rzeczywistości w języku rodzimym. 
Mówić pragniemy wszyscy z natury, ale z natu-

co ewentualne trudności z wymową wynikające 
z noszonych przez uczniów aparatów zębowych.

Charakterystyczne dla współczesnego języ-
ka komunikatów medialnych są różnego rodzaju 
przydźwięki między wyrazami przypominające 
pomrukiwanie, postękiwanie, tzw. „yyykanie” lub 
„eeekanie”. Te nieartykułowane dźwięki również 
występują w konkursowych wystąpieniach ucz-
niów.

W wielu przypadkach obserwujemy zmaniero-
wanie mowy. Przejawia się to w swoistej nonsza-
lancji artykulacyjnej lub mizdrzeniu się, a nawet 
w specyficznym głosowym zgrymaszeniu. Ucznio-
wie niejako cedzą przez zęby prezentowany tekst 
mówiąc tak, jakby mieli zasznurowane usta.

Tempo mowy niewłaściwie dostosowane 
do charakteru prezentowanego tekstu powodu-
je niejednokrotnie połykanie sylab i spółgłosek 
w wygłosie lub śródgłosie albo osłabianie końcó-
wek tam, gdzie trzeba je wzmocnić, czyli w wyra-
zach, w których dźwięczność decyduje o znaczeniu 
słowa, np. wasz (jako zaimek dzierżawczy) – ale 
waż (o ważeniu). W rezultacie zamiast swobod-
nej, lekkiej, stosownie ozdobnej mowy słyszymy 
paplanie przechodzące sporadycznie w momotanie 
(gmatwanie i przestawianie głosek). 

Oprócz kłopotów z artykulacją uczestnicy 
konkursów mają problemy z właściwym wyko-
rzystaniem w prezentacji ustnej  podstawowych 
środków wyrazu mowy: tempa, rytmu, pauzy, siły 
i barwy głosu oraz intonacji. 

Sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli o roz-
bieżności między wymogami syntaktycznymi 
a wymogami zrozumiałego mówienia we współ-
czesnej polszczyźnie. Wygłaszają więc tekst zda-
niami gramatycznymi a nie frazami. Bardzo rzadko 
w tych wystąpieniach występuje fraza rozumiana 
jako logiczna dźwiękowa całość, dążąca do kaden-
cji, kształtowana na jednym oddechu. Dlatego 
właśnie większość prezentowanych wypowiedzi 
jest bezbarwna, dychotomiczna, pozbawiona wpi-
sanej w naturę mowy polskiej melodii i pozba-
wiona często – sensu. Dzieje się tak, ponieważ 
błędy w dzieleniu tekstu na frazy i ustalaniu linii 
intonacyjnych powodują zakłócenia w rozumieniu 
znaczeń wpisanych w dźwięki mowy ludzkiej.

Uczniowie nie wiedzą również, jak wykorzy-
stać siłę i barwę własnego głosu. Przemówienie 
nie może przypominać popisu aktorskiego – ważne 
jest trzymanie swoich uczuć na wodzy, panowa-
nie nad energią emocjonalną i niedopuszczanie 
do jej rozładowania. Niekiedy nie należy nawet 
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wysławiamy to, co dobre. To dzięki mowie kształ-
tujemy nasze nieokrzesane dusze i udoskonalamy 
inteligencję, bo czynimy z precyzyjnego języka 
najpewniejszego świadka słusznej myśli. Mowa 
prawdziwa jest obrazem duszy zdrowej i szcze-
rej. Nazywamy oratorami tych, którzy są zdolni 
do mówienia przed zgromadzeniem i uważamy 
za dobrych radców tych, którzy potrafią dyskuto-
wać ze sobą w sposób rozsądny. Podsumowując: 
mowa jest przewodnikiem wszystkich naszych 
działań, jak i myśli; tym bardziej się do niej wraca, 
im bardziej się jest inteligentnym. Zatem ludzie, 
którzy ośmielają się piętnować tych, którzy się 
poświęcają edukacji i filozofii, powinni spotkać się 
z takim samym potępieniem jak ci, którzy popeł-
niają występek przeciwko bogom”.

W sercu kultury antycznej, stanowiącej funda-
ment naszej kultury, podniesiono troskę o słowo – 
logos	 do rangi nakazu religijnego. Pomimo że Iso-
krates był uczniem sofistów, nie ma w jego argu-
mentacji retorycznej przesady. Wynikało to raczej 
z przekonania, że człowiek powinien nauczyć się 
posługiwania logosem, bo różni się od zwierząt 
posiadaniem rozumu – też logosu.	

Dbałość o kulturę słowa jest świadectwem cią-
głości cywilizacji łacińskiej, do której należymy 
nieprzerwanie od czasów Mieszka I. U podstaw tej 
ciągłości leży właśnie retoryka.

ry mówić nie umiemy, dlatego musimy uczyć – 
i uczyć się – kultury mowy. Zadanie jest o tyle 
trudne, że pragnienie sensownego uczenia języka 
polskiego w jego różnorodności i bogactwie stawia 
nauczyciela w warunkach współczesnej polskiej 
szkoły na pozycji straconej. Jednak ten wysiłek 
należy podejmować każdego dnia pomimo spusto-
szenia, jakie czynią w umysłach naszych uczniów 
media i inni  barbarzyńcy.

Dlaczego zatem warto i należy uczyć posłu-
giwania się mową polską, wykorzystując narzę-
dzia retoryki klasycznej? Najcelniejszą odpowiedź 
znajdujemy w pismach Isokratesa (436-338 przed 
Chr.), założyciela najsłynniejszej szkoły retorycz-
nej w starożytnej Grecji, uważanego za najlepszego 
teoretyka wymowy i  nauczyciela całego świata 
hellenistycznego. W dziele „Nicocles” mówi: „Pod 
wieloma względami nie różnimy się od zwierząt, 
a nawet pod niektórymi, jak siła i szybkość, stoimy 
niżej. Ale tylko my możemy nawzajem się przeko-
nywać i możemy wyjaśniać sobie to, czego prag-
niemy, dzięki czemu oderwaliśmy się od życia dzi-
kiego. Razem pobudowaliśmy miasta, nadaliśmy 
sobie prawa, wynaleźliśmy sztuki, a we wszystkim 
pomogła nam mowa. Przy pomocy mowy wyzna-
czone zostały granice tego, co sprawiedliwe i nie-
sprawiedliwe, co dobre, a co złe; gdyby nie takie 
rozdzielenie, nie moglibyśmy jeden obok drugie-
go żyć; przy jej pomocy krytykujemy to, co złe, 

Barbara	Jaszak
doradca	metodyczny	języka	polskiego		
powiatu	tomaszowskiego

Program koła dziennikarskiego  
dla klas I – III gimnazjum

Młodzież coraz częściej chce głośno wyrażać 
indywidualne sądy, opinie, wpływać na otaczającą 
rzeczywistość, a jednocześnie doskonalić własne 
kompetencje. Taką możliwość dają zajęcia koła 
dziennikarskiego. Przeznaczone są dla uczniów 
o zainteresowaniach humanistycznych, pragną-
cych rozwijać uzdolnienia literackie i redakcyjne, 
a także brać czynny udział w życiu szkoły.

Niniejszy program stanowi propozycję zajęć 
pozalekcyjnych, obejmuje trzy lata nauki w gim-
nazjum. Spiralny układ treści zakłada ciągłość 
nauczania, utrwalanie i rozszerzanie wiadomości 
oraz umiejętności w kolejnych latach. 

Program pracy koła dziennikarskiego jest 
skierowany na ucznia i jego rozwój z elementami 
socjocentrycznymi. Zakłada integrację edukacji 
polonistycznej, informatycznej oraz artystycznej 
(plastycznej, fotograficznej). Ze względu na róż-
norodność zainteresowań uczniów możliwa jest 
korelacja z innymi przedmiotami nauczania.

Ponieważ efektem pracy koła dziennikar-
skiego będzie systematycznie wydawana gazetka, 
zajęcia powinny odbywać się w pracowni infor-
matycznej. Umożliwi to komputerową edycję cza-
sopisma oraz korzystanie z Internetu. Wskazane 
są spotkania dwugodzinne, z zaplanowaniem czasu 
na samodzielną pracę redakcyjną uczniów.
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Cel ogólny:
Rozbudzenie zainteresowań i przygotowy-

wanie uczniów do pełnienia różnorodnych ról  
w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie uczniów z procesem powstawania 

szkolnego pisma.
2. Poszukiwanie i selekcja informacji: stawianie 

pytań otwartych, zamkniętych, retorycznych; 
notowanie, szybkie czytanie; posługiwanie 
się słownikami, encyklopediami, Internetem; 
korzystanie ze środków masowego przekazu. 
Bogacenie leksyki.

3. Współpraca w zespole: organizowanie pracy, 
negocjowanie stanowisk; prezentacja i obro-
na własnego zdania, tolerancja dla cudzych 
poglądów.

4. Komunikowanie się: rozumienie założeń 
komunikacji – sytuacje, emocje, oceny; umie-
jętność dostosowania wypowiedzi do poziomu 
odbiorcy.

5. Doskonalenie znanych z lekcji języka polskie-
go oraz poznawanie nowych form wypowiedzi 
dziennikarskich:

• tworzenie wypowiedzi o różnorodnej funkcji 
(informatywnej, ekspresywnej, impresywnej, 
fatycznej) za pomocą odpowiednio dobranych 
środków językowych,

• znajomość i stosowanie zasad budowania 
informacji (pytania, zasada odwróconej pira-
midy),

• stosowanie różnorodnych konstrukcji skła-
dniowych, dbałość o właściwą strukturę wypo-
wiedzi, kompozycję tekstu, spójność,

• dokonywanie celowych zabiegów redakcyj-
nych w zakresie poprawiania tekstów,

• rozumienie pojęć: wzmianka, notatka, artykuł 
informacyjny, artykuł problemowy, publicy-
styka, sprawozdanie, wywiad, felieton, repor-
taż, recenzja, ankieta, sondaż, 

• redagowanie wybranych form publicystycz-
nych.

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania 
się technologią komputerową: korzystanie 
z edytora tekstów, tworzenie rysunków, tabel, 
wykresów, pól tekstowych, grafiki; stosowanie 
skanera i Internetu.

7. Twórcze i krytyczne myślenie: wyrażanie 
sądów wartościujących, wyrażanie opinii, 
przekonywanie, uzasadnianie poglądów; wraż-
liwość na problemy; pozostawanie w stanie 

gotowości intelektualnej; wnikliwa obserwa-
cja; umiejętność analizowania i uogólniania.

8. Uwrażliwienie na właściwą hierarchię war-
tości i wybór pożądanych postaw: rozpozna-
wanie wartości (prawda – kłamstwo, dobro 
– zło, uczciwość – nieuczciwość); dokony-
wanie wyboru wartości właściwych profesji 
dziennikarza; samodoskonalenie zmierzają-
ce do wykształcenia w uczniach pożądanych 
cech osobowości (samodzielność, przedsię-
biorczość, komunikatywność, kreatywność, 
odwaga).

Zadania:
1. Ujawnianie i rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów: literackich, informatycz-
nych, artystycznych.

2. Zachęcanie do samokształcenia, stałego roz-
woju osobowości.

3. Wprowadzanie uczniów w zasady procesu 
twórczego w produkcji medialnej – redago-
wanie i wydawanie gimnazjalnej gazetki.
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I KLASA

Treści Temat, formy realizacji

Nasze zainteresowania a 
zajęcia koła dziennikarskiego

Potrzeby i oczekiwania uczniów – ankieta. Wskazywanie hobby, 
ulubionych tematów, możliwości opracowywania wybranych zagadnień - 
dyskusja. Czym będziemy zajmować się na zajęciach? - czyli cel i zadania 
koła dziennikarskiego.

ABC dziennikarza Portret dziennikarza doskonałego: publikuje prawdę, zachowuje tajemnicę 
dziennikarską, nie popełnia plagiatu, nie zniesławia. Zapoznanie 
z podstawowymi zasadami prawa prasowego.

Tworzymy własną gazetkę Zapoznanie z procesem powstawania szkolnego pisma: podział ról, stałe 
rubryki, określenie odbiorców i tematyki czasopisma.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i edytowania 
tekstu: zakładanie nowego folderu, ustawianie marginesów, zmienianie 
wielkości i kształtu czcionki itp. Doskonalenie umiejętności formatowania 
tekstu i organizacji w szpalty. Wzbogacenie tekstu grafiką, wykresami. 
Działanie i możliwości wykorzystania skanera.
Terminy dziennikarskie: redaktor, sekretarz, korektor, fotoreporter, winieta, 
stopka redakcyjna, szpalta, łam, layout, lead. Internet źródłem wiedzy – 
uczymy się wyszukiwać i selekcjonować informacje.

Czytanie i analiza czasopism Wskazywanie zalet najchętniej czytanych gazet. Ocena szaty graficznej.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jak zwrócić uwagę czytelnika?”.

Tytułowanie tekstów Nie ma artykułu bez tytułu! – analiza tekstów prasowych. Zwrócenie 
uwagi na formę tytułów – od prostej informacji poprzez zastosowanie 
różnych środków artystycznych. Tytuł to nie wszystko, czyli jak 
zainteresować czytelnika. Możliwości dzielenia tekstów: akapity, 
śródtytuły, podkreślenia.

Sztuka pisania Odmiana mówiona i odmiana pisana języka; żywiej i barwniej; 
w zależności od tego, kto mówi, do kogo i po co. Redagowanie 
i poprawianie własnych artykułów.

Poznawanie podstawowych 
gatunków dziennikarskich 

Informacja, czyli sedno dziennikarstwa. Ustalamy reguły obowiązujące 
w informacji. Zasada odwróconej piramidy. Gdy informacja staje 
się sprawozdaniem - umiejętność dostosowywania stylu do tematu. 
Piszemy sprawozdania ze szkolnych wydarzeń. Dylematy młodzieży 
- rozstrzygamy problem i redagujemy artykuły problemowe. Polemiki 
- uczymy się nie zgadzać na łamach prasy. Czym charakteryzują się 
ankieta i sondaż? Kilka informacji o uogólnieniu ich wyników. Tworzymy 
kwestionariusze ankiet na nurtujące gimnazjalistów tematy.

Zawód redaktor Wizyta w redakcji lokalnego pisma lub spotkanie z redaktorem. Dyskusja 
– poszukiwanie wskazówek dla własnego warsztatu dziennikarskiego.

Zebrania redakcyjne Planowanie kolejnych numerów szkolnej gazetki. Tworzenie stron gazetki 
w programie komputerowym.
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Procedury osiągania celów:
• ćwiczenia warsztatowe,
• metody aktywizujące: burza mózgów, mapa 

mentalna, różne formy dyskusji, debata, pre-
zentacje multimedialne,

• ćwiczenia redakcyjne, pisanie artykułów 
na wybrane tematy,

• wydawanie własnej gazety: gromadzenie 
i selekcjonowanie materiałów, opracowanie 
szaty graficznej, prace związane z edycją 
i składem numeru, drukowanie, kolportaż, 
analiza oczekiwań rynku – ankiety,

• wykorzystywanie technologii komputerowej,
• przygotowywanie materiałów do badań son-

dażowych,
• przeprowadzanie wywiadów, ankiet, sondaży, 

wykorzystywanie dyktafonu (telefonu), skane-
ra, aparatu cyfrowego,

• zebrania redakcyjne,
• współpraca w grupie – podział ról (redaktor 

naczelny, jego zastępca, sekretarz, dzienni-
karz, korektor, grafik, fotoreporter, odpowie-
dzialni za poszczególne rubryki, np. sporto-
wą), poczucie odpowiedzialności za wspólne 
dzieło – gazetkę szkolną.

Oczekiwane rezultaty:
Uczeń: 

• potrafi posługiwać się różnymi formami wypo-
wiedzi dziennikarskiej: wywiad, recenzja, 

reportaż, sondaż, felieton, ankieta, informacje 
prasowe, polemika,

• wykazuje kreatywność w poszukiwaniu tema-
tów artykułów, wytrwałość w dążeniu do celu,

• aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i miej-
scowości,

• odróżnia fakty od opinii,
• dba o samokontrolę w dziedzinie pisarskiej: 

troszczy się o poprawność składniową, flek-
syjną, leksykalną, frazeologiczną;  poszukuje 
własnego stylu,

• samodzielnie opracowuje tematy, korzysta 
z różnych źródeł wiedzy, selekcjonuje infor-
macje, unika „szumu informacyjnego”,

• umie złożyć stronę gazetki z wykorzystaniem 
technologii komputerowej.

Ewaluacja:
• Ewaluacja po wydaniu każdego numeru gazet-

ki – ocena artykułów, grafiki.
• Ankieta na koniec każdego roku szkolnego – 

analiza dorobku redakcji.
• Sondy, wywiady wśród uczniów, nauczycieli, 

mieszkańców miejscowości na temat gimna-
zjalnego pisma i działalności koła dziennikar-
skiego.

Bibliografia:
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3. Bortnowski Stanisław, Warsztaty	dziennikarskie, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 1999.
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1996.
6. Malczewska J., Olech J., Adrabińska-Pacuła L., Po	polsku.	Literatura.	Język.	Komunikacja.	Podręcznik	

do	języka	polskiego	dla	gimnazjum.	Klasa	I, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., Warszawa 2009.
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Pełny tekst na stronach internetowych LSCDN w Lublinie
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• zachować i doskonalić zdrowie własne 
i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzy-
jające zdrowiu; 

• w przypadku wystąpienia choroby lub nie-
pełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej 
leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej nega-
tywne skutki.

• Nowoczesne spojrzenie na edukacje zdro-
wotną pozwala wyodrębnić jej najważniejsze 
cechy:

• uwzględnienie wszystkich aspektów zdrowia 
(zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne) 
i czynników je warunkujących;

• wykorzystanie różnych okoliczności: formal-
nych i nieformalnych programów oraz sytuacji 
pedagogicznych; korzystanie z różnych moż-
liwości i służb w szkole i poza nią;

• dążenie do spójności informacji pochodzących 
z różnych źródeł;

• tworzenie wzorców ze strony osób dorosłych - 
- rodziców, pracowników szkoły i innych osób 
znaczących dla dzieci i młodzieży;

• tworzenie warunków do praktykowania 
w domu, przedszkolu i szkole zachowań pro-
zdrowotnych;

• aktywne uczestnictwo uczniów w planowaniu 
i realizacji edukacji zdrowotnej;

• koncentracja na procesie uczenia się, a nie 
tylko na nauczaniu.

Przykładowy pogram – treści kształcenia

Aby ułatwić nauczycielom zrozumienie 
wymagań podstawy programowej opracowałam 
materiał programowy uszczegóławiający treści 
kształcenia – wymagania szczegółowe zawarte 
w podstawie programowej – jest to przykładowa 
propozycja:

Edukacja zdrowotna. 
Uczeń:
1. Wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czyn-

niki, które wpływają pozytywnie i negatywnie 
na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, 
na które może mieć wpływ.

• Pojęcie zdrowia i choroby.
• Czynniki sprzyjające zdrowiu.

Reforma programowa wprowadziła liczne 
zmiany w wychowaniu fizycznym. Nauczyciele 
stanęli przed koniecznością konstruowania pro-
gramów nauczania dostosowanych do możliwo-
ści uczniów i warunków szkoły. Wymaga to od 
nich między innymi: znajomości przepisów prawa, 
zrozumienia zapisów nowej podstawy programo-
wej w zakresie treści kształcenia oraz zrozumienia 
i zaakceptowania kierunku zmian w wychowaniu 
fizycznym.

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa wychowania 
fizycznego obowiązująca obecnie w klasach I i II 
gimnazjum, od roku szkolnego 2011/12 w klasach 
I-III gimnazjum, wprowadza do realizacji eduka-
cję zdrowotną. Treści kształcenia – wymagania 
szczegółowe edukacji zdrowotnej zawierają wie-
dzę pochodzącą z pedagogiki, nauk medycznych 
i społecznych. Prowadzenie takich lekcji jest dla 
nauczycieli wychowania fizycznego nowym zada-
niem i wymaga od nich opanowania kolejnych 
umiejętności. Twórcy podstawy programowej zale-
cają prowadzenie edukacji zdrowotnej metodami 
aktywizującymi, szczególnie metodą projektów 
i portfolio. W celu odejścia od tradycyjnych, mało 
skutecznych pogadanek, zaleca się również prowa-
dzenie lekcji metodami warsztatowymi, stwarzają-
cymi sytuacje, w których uczeń zdobywa wiedzę 
i umiejętności przez doświadczanie. 

Edukację zdrowotną można realizować w trak-
cie lekcji wychowania fizycznego – zajęć rucho-
wych. Można też zaplanować pewną liczbę godzin 
lekcyjnych z przeznaczeniem na edukację zdrowot-
ną (zaleca się 30 godzin w całym cyklu kształcenia). 
Wybór sposobu realizacji zależy od nauczyciela 
i szkoły. Trzeba mieć jednak na uwadze, że edu-
kacja zdrowotna jest w podstawie programowej, 
a więc nauczyciele mają obowiązek zrealizować 
wszystkie jej treści.

Nowe pomysły na edukację zdrowotną 

Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces 
dydaktyczno – wychowawczy, w którym dzieci 
i młodzież uczą się jak żyć, aby:

Elżbieta	Papiernik
doradca	metodyczny	wychowania	fizycznego		
Miasta	Lublin

Edukacja zdrowotna w gimnazjum
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2.  Wymienia zachowania sprzyjające i zagraża-
jące zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym pole-
ga i od czego zależy dokonywanie wyborów 
korzystnych dla zdrowia.

• Zachowania prozdrowotne.
• Styl życia a zdrowie.
• Czynniki społeczne determinujące zachowania 

zdrowotne.
3. Identyfikuje swoje mocne strony, planuje spo-

soby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych 
stron, nad którymi należy pracować.

• Samoocena: moje mocne i słabe strony.
• Czynniki wpływające na poczucie własnej 

wartości.
4. Omawia konstruktywne sposoby radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami.
• Rozpoznawanie własnych emocji oraz emocji 

innych ludzi (radzenie sobie z emocjami).
• Wpływ emocji na nasze zachowania.
• Właściwe reakcje na różne emocje.
5. Omawia sposoby redukowania nadmiernego 

stresu i radzenia sobie z nim w sposób kon-
struktywny.

• Źródła stresu w naszym życiu.
• Reakcje na stres.
• Strategie radzenia sobie ze stresem.
6. Omawia znaczenie dla zdrowia dobrych rela-

cji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz 
rówieśnikami tej samej i odmiennej płci.

• Umiejętności życiowe zapewniające dobre 
relacje z innymi ludźmi (empatia, umiejętno-
ści interpersonalne, twórcze myślenie).

• Wpływ relacji międzyludzkich na zdrowie 
ludzi.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzy-
mywać różnego rodzaju wsparcie społeczne.

• Możliwości szkoły i instytucji w zakresie nie-
sienia pomocy potrzebującym uczniom.

8. Wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, 
i podaje jego przykłady.

• Pojęcie asertywności.
• Podstawowe umiejętności asertywne.
• Skutki zachowań asertywnych.
9. Omawia szkody zdrowotne i społeczne zwią-

zane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alko-
holu i używaniem innych substancji psycho-
aktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki spo-
sób należy opierać się presji oraz namowom 
do używania substancji psychoaktywnych 
i innych zachowań ryzykownych.

• Szkodliwy wpływ nadużywania alkoholu, 
palenia tytoniu i używania substancji psy-

choaktywnych na organizm, skutki społeczne 
nałogów.

• Uzależnienie – jego przyczyny i skutki.
• Umiejętność odmawiania w sytuacji namowy.

Opracowałam również tematy do realizacji 
na lekcjach edukacji zdrowotnej.

Propozycja tematów lekcji:  
Edukacja zdrowotna (30 godzin)
I 1. Dbałość o zdrowie, pojęcie zdrowia i choroby. 
2. Czynniki wpływające na zdrowie.
II 1. Zachowania zdrowotne (pozytywne i nega-
tywne), ich wpływ na zdrowie nasze i innych.  
2. Czynniki społeczne determinujące zachowania 
zdrowotne.
III 1. Moje poczucie własnej wartości. 2. Samo-
ocena: moje mocne i słabe strony. 3. Wpływ samo-
świadomości na kontakty z innymi ludźmi.
IV 1. Rozpoznawanie własnych emocji oraz emocji 
innych ludzi. 2. Wpływ emocji na nasze zachowa-
nia. 3. Właściwe reakcje na różne emocje.
V 1. Stres – jak rozumiemy to pojęcie? 2. Źródła 
stresu w naszym życiu. 3. Jak rozpoznawać objawy 
stresu? 4. Znaczenie stresu w życiu człowieka - 
skutki stresu. 5. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
VI 1. Rozwijanie umiejętności skutecznego słucha-
nia. 2. Problemy nasze i innych ludzi – jak o nich 
rozmawiać? 3. Umiejętności życiowe – definicja, 
rodzaje, ich wpływ na dobre relacje z innymi ludźmi. 
4. Wpływ relacji międzyludzkich na zdrowie ludzi.
VII 1. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, 
problemowych. Do kogo po pomoc?
VIII 1. Pojęcie asertywności, prawa jednostki.  
2. Zachowania asertywne - czy jestem asertywny? 
3. Skutki zachowań asertywnych – korzyści dla 
zdrowia. 4. Rozwijanie zachowań asertywnych.
IX 1. Postawy wobec nadużywania środków 
uzależniających. 2. Szkodliwy wpływ naduży-
wania alkoholu, palenia tytoniu i używania sub-
stancji psychotropowych na organizm. 3. Skutki 
społeczne nałogów. 4. Przyczyny i skutki uza-
leżnienia. 5. Rola narkotyków i innych substan-
cji psychoaktywnych w życiu ludzi. 6. Sytua-
cje namawiania – umiejętność mówienia „nie”. 

Bibliografia:
1. Charzyńska-Gula M, „Środowiskowy	Program	

Wychowania	Zdrowotnego	w	szkole”, Departament 
Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i Opie-
ki Społecznej, Lublin 1997,

2. Wojnarowska B, „Edukacja	zdrowotna	w	szkole”, 
Polski Zespół ds. Projektu Szkoła Promująca Zdro-
wie, Warszawa 1995.
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Agnieszka	Kasperek
doradca	metodyczny	przedmiotó	zawodowych	gastronomicznych	i	spożywczych	
Miasta	Lublin

Quiz dydaktyczny
1. Istota metody
• Jest odmianą gry dydaktycznej.
• Jest formą pracy grupowej.
• Może być stosowana przy lekcjach powtórzeniowych w celu utrwalenia wiadomości i umiejętności 

(najlepiej się sprawdza).
• Może być stosowana jako forma sprawdzianu (potrzebna zgoda wszystkich uczniów bądź umowa 

dotycząca wstawiania tylko ocen satysfakcjonujących dane osoby).
• Może być stosowana przy wprowadzaniu nowych treści (konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

przez uczniów określonych partii materiału).
• Czas realizacji 2 x 45 minut.
• Grupy najlepiej 4 osobowe.
2. Opis metody
• Czas trwania jednostki lekcyjnej: 2 x 45 minut.
• Wcześniej należy przygotować karty pracy dla zespołów i 1 dla nauczyciela.
• Podzielić klasę na grupy najlepiej 4 osobowe (przygotować widoczne numery grup).
• W każdej z grup wyznaczyć lidera do pilnowania porządku, robienia notatek, mobilizowania uczniów.
• Każdej z grup przydzielić temat, z którego zakresu, młodzież powinna ułożyć 2 pytania.
• Pytania powinny być tak sformułowane żeby odpowiedź na nie nie była odpowiedzią typu tak lub nie.
• Nauczyciel kontroluje i zatwierdza ułożone pytania.
• 1 grupa zadaje pierwsze pytanie 2 grupie. Grupa odpowiadająca dostaje 3 minuty na wspólne opra-

cowanie odpowiedzi (przy sprawdzianie bez książek i zeszytów w innym przypadku z dostępem tych 
materiałów). Po upływie kilku minut nauczyciel losuje osobę odpowiadającą (wcześniej należy przygo-
tować losy). Wylosowany uczeń udziela odpowiedzi. Żeby zaktywizować bardziej resztę klasy można 
pozwalać na uzupełnienie odpowiedzi przez innych uczniów (najpierw z danej grupy potem z reszty 
klasy, odnotowując to w formie plusów).

• Grupa 1 ocenia odpowiedź na pierwsze pytanie.
• Grupa 2 zadaje pierwsze pytanie grupie 3 itd.
Kolejność zadawania pytań:
Pytanie 1
1→2→3→4→5→6→1
Pytanie 2
6→5→4→3→2→1→6
• Nauczyciel na swojej karcie notuje wszystkie oceny oraz jako drugi (po ocenie grupy) jawnie podaje 

stopień z danej odpowiedzi.
• Ocena końcowa dla danej grupy wystawiana jest jako średnia z 4 stopni (ocena przez poszczególne grupy 

obydwu pytań oraz oceny nauczyciela). Każdy z członków grupy otrzymuje wystawioną ocenę. Można 
się umówić z uczniami na wstawienie tylko ocen satysfakcjonujących dane osoby ale zazwyczaj oceny 
z quizu to oceny dobre, bardzo dobre czasami dostateczne.

• Uwaga: Należy bacznie obserwować pracę w grupach tak by wszyscy uczniowie czuli się zobligowani 
do aktywnego działania.

3. Załączniki i karty pracy
Niezbędne są liczby, przygotowane na sztywnym papierze, oznaczające numer grupy, kolorowe karteczki 
do losowania osoby odpowiadającej oraz karty pracy. Zajęcia prowadzone są w klasie lekcyjnej, obowiąz-
kowy podział uczniów na czteroosobowe grupy.

Scenariusz lekcji „Sprawdzian z zakresu urządzeń ciśnieniowych stosowanych w gastronomii” autorki 
na stronach internetowych LSCDN.
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Mimo upływu już ponad trzydziestu lat 
od śmierci Stachury, jego popularność wciąż jest 
zauważalna w natłoku nowych gwiazd i gwiaz-
dek, „pod ołowianej litery urzędem”, „za pano-
wania panteizmu druku”. Wydaje się, że orygi-
nalność „Steda” świetnie radzi sobie blichtrem 
i wszechobecną krzykliwą tandetą. Dlaczego? 
Chyba właśnie dlatego, że Stachura był auten-
tyczny, że świetnie rozumiał uczucia i potrafił jak 
nikt o nich pisać. „Poetą się nie bywa, poetą się 
jest!” - mawiał, trawestując słynne słowa cytowa-
nego już wcześniej Norwida. Nie bez przyczyny 
również przywołuję tego wyjątkowego romantyka, 
bo podobieństwa między nimi są aż nadto wyraźne 
- jak choćby postulat pracy nad słowem i zachęta 
do współuczestnictwa w dziele przez wysiłek inte-
lektualny nad nim. A praca nad słowem była dla 
Stachury bardzo ważna. „Wagony słów, węglarki 
słów- a wszystko w próżnię”. On tak nie chciał. 
Mamy więc po nim naprawdę literaturę piękną, 
choć prostą, poezję i prozę pisaną oryginalnym 
stylem, ale bez zbędnych udziwnień, choć boga-
tą w neologizmy. To główne powody, dla których 
Stachura na moich lekcjach jest zawsze obecny 
częściej, niż przewiduje program. A poza tym, nie 
oszukujmy się - młodzież na hasło: poezja krzy-
wi się jak po cytrynie. A jego czytają i śpiewają. 
Grzechem zaniedbania jest pozostawienie tego 
fenomenu bez solidnego wykorzystania. 

Gdy - już ponad trzy lata temu - zostałem 
metodykiem, wiedziałem, że szansę, którą dosta-
łem, spożytkuję nie tylko na zadania wynikające 
ze stosownego rozporządzenia, ale do organizacji 
konkursu marzeń - Powiatowego Konkursu Poe-
zji Recytowanej i Śpiewanej „Stachuriada”. Tak 
na marginesie należy stwierdzić, że właśnie orga-
nizacja konkursów międzyszkolnych powinna być, 
moim zdaniem, podstawowym zadaniem metody-
ka, ale to temat na inny artykuł. Wróćmy do „Sta-
churiady”, bo chciałbym, żeby moje doświadcze-

Z	życia	szkoły

Jacek	Pawłucki
doradca	metodyczny	
języka	polskiego	powiatu	tomaszowskiego

Cudne manowce, cudne manowce… 

nia pomogły w organizacji podobnych konkursów. 
„Jak chmura zwiewna życie jest człowieka!” - oto 
nagłówek zaproszenia na konkurs. Z części recyta-
torskiej, która była w pierwszej edycji, musiałem 
zrezygnować ze względów praktycznych  - przy 
dużej liczbie kandydatów w tej kategorii, konkurs 
trwał po prostu za długo, bo uwzględnić należy tak-
że podział na grupy wiekowe - gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne.

A na drugiej stronie zaproszenia do udziału 
w konkursie znalazły się informacje o organizato-
rze - (Zespół Szkół nr 2 w  Tomaszowie Lubelskim 
i doradca metodyczny języka polskiego), terminie 
i miejscu konkursu oraz celach:
• popularyzacja twórczości Edwarda Stachury, 
• propagowanie wartości  zawartych w twórczo-

ści poety i poszukiwanie inspiracji twórczych, 
• zainteresowanie kulturą słowa i praktyczne 

doskonalenie języka polskiego, 
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• prezentacja dorobku artystycznego i wspiera-
nie debiutów artystycznych, 

• zachęcenie do tworzenia współczesnych inter-
pretacji muzycznych na bazie tekstów poety-
ckich Edwarda Stachury. 
Warunkiem udziału było przygotowanie i  pre-

zentacja dwóch utworów „Steda” oraz nadesłanie 
karty zgłoszenia na adres organizatora w ustalo-
nym terminie. Do udziału w konkursie zaprosiłem 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu tomaszowskiego. W turnieju mogli wziąć 
udział soliści lub zespoły, dopuszczalny był włas-
ny akompaniament lub podkład muzyczny na CD. 
Oczywiście powołałem jury - koleżanki polonist-
ki- metodyczki z powiatu, i obiecałem nagrody 
(uzgodniłem z burmistrzem miasta i pewnym salo-
nem telefonicznym) i poszło! 

Ilość zgłoszeń pokazała, że rezygnacja z czę-
ści recytowanej była słuszna - miałem ponad 
trzydziestu wykonawców, w tym dwa chóry, czyli 
ok. 60 osób, które też należało nakarmić i napoić, 
bo sama poezja wszystkich zmysłów nie zaspoko-
iła. Ale to w przerwie. Za to w czasie konkursu! 
Hm! Sam miód! Proszę Państwa! Jakie my zdolne 
dzieciaki mamy! A triumfowali nie prymusi, tylko 
szkolni outsiderzy, którzy w tej formule świetni się 
odnaleźli, a konkurs spełnił jeszcze jedną funk-
cję- wychowawczą i pokazał, że nikogo nie można 
szufladkować. Przykładem jest Robert, nazwany 
po konkursie „Grechutą z Mechanika”.

Niekiedy tak się dzieje, że ci, którzy nie 
radzą sobie z materiałem z danego przedmio-
tu, czy kilku są na straconej pozycji w szkole, 
w której coraz częściej liczą się tylko wyniki 
sprawdzianów, testów i innych klasówek, a nie 
talentów artystycznych. To zresztą zrozumiałe 
wobec likwidacji muzyki i plastyki w liceach czy 
technikach. Jak i gdzie mają zaistnieć ci młodzi 
ludzie, jeśli nie w szkole lub poprzez szkołę? 

Wydaje się, że naszym, głownie polonistów zada-
niem, powinno być umożliwienie utalentowanej 
młodzieży zaprezentowania własnego kunsztu, 
pomysłów, indywidualnego wyrazu artystycznego. 
Konkursów poezji recytowanej mamy stosunkowo 
dużo, poezji śpiewanej - jak na lekarstwo. Tę lukę 
w powiecie tomaszowskim udało mi się wypeł-
nić i mam z tego powodu prawdziwą satysfakcję. 
Teraz szykuję się do trzeciej edycji konkursu - 
również i tym razem zmierzam go zmodyfikować. 
Zauważyłem niepokojącą tendencję do prezenta-
cji przez młodzież kilku, czy kilkunastu piosenek 
autora „Siekierezady”, i to najczęściej tych spo-
pularyzowanych przez Stare Dobre Małżeństwo.  
No bo ile razy można słuchać „Opadły mgły” czy 
„Z nim będziesz szczęśliwsza?”. Dlatego tym 
razem zaapeluję o bardziej wnikliwe poszukiwa-
nia repertuarowe i w regulaminie umieszczę notę, 
że uczestnik prezentuje obowiązkowo jeden utwór 
Stachury, a drugi dowolnie wybrany, ale należący 
do szeroko pojętej poezji śpiewanej. Myślę, że ta 
formuła uatrakcyjni konkurs i pozwoli na stałe 
wpisać go do kalendarza uroczystości kulturalnych 
w mieście, a tym samym ułatwi pozyskiwanie fun-
duszy na nagrody (staram się, żeby zawsze były 
bardzo wartościowe) i poczęstunek dla wykonaw-
ców i opiekunów.

Pokłosiem tego konkursu jest wzrost zaintere-
sowania poezją Stachury, co zaowocowało zapro-
szeniem przez Uniwersytet Trzeciego Wieku filia 
w Tomaszowie Lubelskim do wygłoszenia wykła-
du nt. twórczości poety, który okraszony będzie 
(23 lutego) występami laureatów II Stachuriady. 
Dziś już nie mam wątpliwości, że było warto. 
Młodzież i nauczyciele przy każdej okazji pyta-
ją o następne edycje konkursu, szczegóły regu-
laminu itp. Żyje on już swoim życiem, A pew-
nie nigdy by do tego nie doszło, albo nie miałby 
takiego rozmachu, gdyby nie utworzona trzy lata 
temu Powiatowa Sieć Doradztwa Metodycznego 
w Powiecie Tomaszowskim, ewenement w skali 
kraju. Sieć, która, moim zdaniem, świetnie spełniła 
swoją rolę i pozwoliła na realizację bardzo wielu 
zadań, przedsięwzięć i inicjatyw, które do tej pory 
były zupełnie zaniedbane, jak lekcje koleżeńskie 
(odbywają się teraz regularnie, dwa razy do roku, 
w kolejnych szkołach), konsultacje indywidual-
ne czy zbiorowe, warsztaty czy właśnie konkursy 
z poszczególnych dyscyplin, organizowane przez 
koleżanki i kolegów. Udało się „rozruszać” trochę 
już znudzone i zniechęcone ciągłą reformą grono, 
zachęcić do zmiany metod, uatrakcyjnienia war-
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sztatu pracy, poddania krytycznej refleksji czę-
sto tych samych treści na lekcjach od kilkunastu 
lat, mimo wielu zmian, a w obliczu kolejnych. 
Teraz już wiem, że żeby cokolwiek osiągnąć 
z tak trudnym negocjatorem jak nauczyciele, 
należy najpierw pozyskać ich przychylność. 
Najlepiej zadziałałby bodziec ekonomiczny 
, ale na ten nie mam wpływu. Pozostają więc 
konkursy, na których wszyscy się spotykamy, 
kibicujemy „swoim” dzieciom, czasem dopie-
ro poznajemy, a zawsze świetnie się bawimy.  
Jak na Stachuriadzie. 

Wiesława	Wąsik
doradca	metodyczny	języka	niemieckiego	
Miasta	Lublin

Wielostronne projekty szkół realizowane w LCEZ  
w ramach Programu „Comenius”

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej 
uczestniczy w międzynarodowych wielostronnych 
projektach w ramach programu Comenius od 2005 
roku. Pierwszy projekt dotyczył „Mierzenia jako-
ści pracy szkoły” trwał 3 lata i skierowany był 
do kadry kierowniczej i Rady Pedagogicznej. 
Obecny projekt „RegioNet – regionalne konfron-
tacje i praca w Internecie pomiędzy europejskimi 
szkołam”, który jest w trakcie realizacji dotyczy 
porównań regionalnych na płaszczyźnie rozwoju 
ekonomicznego każdego regionu partnerskiego. 
Jest to projekt mieszany skierowany zarówno 
do nauczycieli jak i uczniów. Partnerami w pro-
jekcie są nauczyciele i uczniowie ze szkół w Niem-
czech (Göppingen), Danii (Naestved), Finlandii 
(Tampere), Hiszpanii (Manresa), we Włoszech 
(Foggia) i LCEZ (Lublin).

Celem projektu jest wypracowanie katalogu 
kryteriów, na podstawie których możliwa będzie 
odpowiedź na pytanie gdzie można rozpocząć 
swoją działalność w Unii Europejskiej oraz jakie-
go rodzaju działalność możliwa jest w danym 
regionie. Oznacza to konieczność wypracowania 
lokalnych kryteriów, na podstawie których doko-
na się pełnej oceny możliwości rozwoju biznesu 
w danym regionie. Następnie w wyniku analiz 
lokalnych zostaną przyjęte kryteria do porównań 
partnerskich regionów Unii Europejskiej. 

Zadaniem nauczycieli jest wypracowanie 
narzędzi a także nadzorowanie pracy uczniów, któ-
rzy pomagają przy zbieraniu danych i komunikują 
się drogą elektroniczną z rówieśnikami z innych 
krajów w celu zdobycia materiału do konfrontacji 
oraz selekcji i wyciągnięcia odpowiednich wnio-
sków.

Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli biorą-
cych udział w projekcie jest nowym doświadcze-
niem. Wymierną korzyścią jest pogłębianie wiedzy 
językowej poprzez udział w naturalnych sytuacjach 
wymuszających komunikację w języku angielskim, 
który jest oficjalnym językiem projektu. W trakcie 
spotkań roboczych używa się też języków nie-
mieckiego i hiszpańskiego. Inną korzyścią bardzo 
ważną jest stworzenie unikalnego katalogu kry-
teriów, zawierającego dane do porównań wszyst-
kich krajów partnerskich, oraz narzędzi, jakie będą 
mogły być z powodzeniem wykorzystane na lek-
cjach z przedsiębiorczości i ekonomii. Wybrane 
treści projektu mogą być ponadto realizowane 
na innych jednostkach lekcyjnych takich jak np. 
informatyka i matematyka, przy opracowywaniu 
elektronicznym danych, tworzeniu strony interne-
towej czy robieniu zestawień statystycznych.
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05.- 08.05.2010 odbyło trzecie spotkanie robo-
cze w Naestved w Danii. Na spotkaniu poddano 
dogłębnej analizie wypracowane w Lublinie narzę-
dzie. Uściślono katalog kryteriów wyszukiwania 
danych. Zwrócono szczegółową uwagę na dobór 
tych kryteriów, które są porównywalne we 
wszystkich krajach i ujednolicono sposób i zbie-
rania i podawania danych. Rozpoczęte też zostały 
przygotowania do stworzenia uczniom możliwo-
ści komunikowania się pomiędzy sobą w formie 
elektronicznej, do możliwości dyskusji i wymiany 
informacji na temat postępów pracy nad projek-
tem. Ustalono zasady w jaki sposób ma następować 
komunikacja pomiędzy uczniami i w jaki sposób 
będą mogli porównywać swoje dane.

26.10 – 30.10.2010 miała miejsce robocza 
wizyta w Fogii we Włoszech. Na spotkaniu tym 
dokonano ostatecznej weryfikacji danych i omó-
wiono techniczne zagadnienia współpracy uczniów 
w projekcie. 

W chwili obecnej jesteśmy na etapie przy-
gotowywania się do udziału w roboczej wizycie 
w Finlandii w Tampere, gdzie po raz pierwszy 
pojadą z nami czterej przedstawiciele grupy ucz-
niowskiej. Wizyta będzie miała miejsce w dniach 
od 23.02.2011 do 27.02.1011. Zakończenie projek-
tu nastąpi po wizycie roboczej w Hiszpanii w Man-
resie. Spotkanie to zaplanowane jest na początek 
kwietnia 2011.

W realizację projektu, na jego różnych eta-
pach, zaangażowani są też doradcy metodyczni. 
Wiesława Wąsik – doradca metodyczny języka 
niemieckiego, pełni funkcję koordynatora szkol-
nego projektu. Elżbieta Mitura – doradca meto-
dyczny przedmiotów ekonomicznych i Elżbieta 
Marzycka – doradca metodyczny matematyki 
brały udział w różnych etapach realizacji projek-
tu. Oprócz wymienionych pań, na stałe w pro-
jekcie uczestniczą Bożena Gabryś Szulińska 
– nauczycielka matematyki i przedmiotów infor-
matycznych i Grażyna Bednarska – nauczyciel-
ka języka angielskiego. W projekcie uczestniczyli 
także: dyrektor LCEZ Jacek Misiuk, wicedyrektor 
Bożenna Jankiewicz, Beata Kopycka – nauczyciel 
języka polskiego, mająca też kwalifika-
cje do nauczania przedsiębiorczości, 
Maria Helman – nauczyciel bibliotekarz. 
W pierwszym roku trwania projektu, 
funkcję tłumacza pełnił Konrad Orzeł - 
nauczyciel języka angielskiego.

Pierwsze spotkanie robocze mia-
ło miejsce 01.10 2009 r w Göppingen 
w Niemczech. Wizyta miała na celu 
przygotowanie od strony technicznej 
pracę nad projektem, ustalono terminy, 
formy pracy i dokonano wstępnej pre-
zentacji regionów.

W dniach 24 – 26.03.2010 r miało 
miejsce drugie spotkanie robocze w Lub-
linie (Polska). Na spotkaniu zaprezento-
wano na początku postępy pracy nad pro-
jektem każdej grupy narodowej. Odbyło 
się to w formie prezentacji multimedialnej. Polska 
prezentacja w wersji angielskiej została przedsta-
wiona przez uczniów LCEZ, biorących aktywny 
udział w projekcie. Uczniowie byli też odpowie-
dzialni za dokumentowanie spotkania roboczego 
poprzez filmowanie i robienie zdjęć. Po spotkaniu 
zebraliśmy pełną dokumentację działań w wersji 
elektronicznej, a informacje o postępach pracy nad 
projektem znalazły się też na stronie internetowej 
szkoły. W Lublinie odbyły się też warsztaty dające 
możliwość doprecyzowania metod i form pracy 
nad postępem projektu. Grupy były wielonarodo-
wościowe, co pozwalało dokonać szybkich porów-
nań przygotowanego materiału.

Uczestnicy projektu mieli też możliwość spot-
kać się w Ratuszu z władzami miasta Lublina.
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W polskiej szkole ciągle dokonują się zmiany 
stawiające nauczycieli przed kolejnymi wyzwa-
niami. Wprowadzona reforma systemu oświa-
ty z wdrażaniem nowej podstawy programowej 
wymagają stałego zdobywania wiedzy i doskonale-
nia umiejętności. To powoduje konieczność mody-
fikacji działań doradców w pracy z nauczycielami. 

Sześć lat temu grupa doradców metodycz-
nych przedmiotów przyrodniczych zapoczątko-
wała cykl zajęć warsztatowych „Udany start”, 
adresowanych przede wszystkim do nauczycieli 
rozpoczynających pracę w zawodzie. Realizacja 
zadań miała zintegrować nauczycieli przyrody, 
biologii, chemii, geografii i fizyki - chcemy słu-
żyć pomocą młodym nauczycielom w odnalezieniu 
się w szkolnej rzeczywistości i doskonaleniu ich 
umiejętności dydaktycznych i wychowawczych. 
Doradcy przedmiotów przyrodniczych pracowali 
z dużą grupą młodych nauczycieli. Nasze comie-
sięczne spotkania z nauczycielami ułatwiały im 
orientowanie się w przepisach prawa oświatowego, 
poruszania się na ścieżce awansu zawodowego. 
Warsztaty, wymiana doświadczeń, wykłady, lekcje 
otwarte prowadzone przez doradców i uczestni-
ków warsztatów pomogły młodym nauczycielom 
w ich pracy w szkole. Do stałej grupy uczestników 
warsztatów dołączali nowi nauczyciele przedmio-
tów przyrodniczych, często z niewielkim doświad-
czeniem, ale zainteresowani tematyką naszych 
spotkań, starannie dobieraną do potrzeb młodego 
pedagoga. 

Kontynuacją spotkań „Udany start” był cykl 
„Profesjonalny nauczyciel” skierowany do osób, 
które chciały podzielić się własnym doświadcze-
niem z innymi, poszukującymi nowatorskich roz-
wiązań w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 

Zajęcia najczęściej miały charakter warsztato-
wy. Niejednokrotnie towarzyszyły im lekcje otwar-

te i wykłady. Poszukiwano dobrych, sprawdzonych 
i ciekawych rozwiązań metodycznych. Nauczycieli 
łączyła wspólna praca nad kształceniem przyrodni-
czym w szkole. Grupa dobrana  na zasadzie pokre-
wieństwa przedmiotowego obserwowała ciągłość 
kształcenia i tworzyła system nauczania przed-
miotów przyrodniczych – od szkoły podstawowej 
przez gimnazjum po przygotowanie do egzaminów 
maturalnych w szkole ponadgimnazjalnej. 

Obecnie już drugi rok realizowany jest pro-
jekt „Nauczyciel w dobie reformy”. Wykłady 
i warsztaty tego cyklu adresowane są do nauczy-
cieli matematyki, przedmiotów przyrodniczych 
i przysposobienia obronnego wszystkich pozio-
mów nauczania. W zajęciach uczestniczą także 
nauczyciele innych przedmiotów. W roku szkol-
nym 2009/2010 w cyklu szkoleń uczestniczyło 91 
osób, z czego 25% systematycznie. Zrealizowano 
tematykę zajęć:

• Rozważania o nauczaniu. Między zdrowym 
rozsądkiem a rozumem teoretycznym.

• Trudności wychowawcze - jak sobie z nimi 
radzić? 

• Ocena stopnia realizacji podstawy programo-
wej. 

• Muzeum substancji chemicznych – utrwalenie 
wiadomości o kwasach i wodorotlenkach. 

• Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
w szkole.

• Postawy nauczycieli a zachowania uczniów. 
• Aktywności rozwijające umiejętności uczenia 

się. 
• Zadania chemiczne kształtujące umiejętność 

analizy informacji.
• Jak oceniamy wiedzę i umiejętności uczniów?
• Organizacja i zasady pracy zespołowej. 
• Zmiany w prawie oświatowym.

Małgorzata	Smerda
doradca	metodyczny	przyrody	Miasta	Lublin	
Elżbieta	Bytniewska-Rozwód
doradca	metodyczny	chemii	Miasta	Lublin
Anna	Nowak-Kowal
doradca	metodyczny	przysposobienia	obronnego	Miasta	Lublin

Od „Udanego startu” do „Nauczyciela w dobie reformy”
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• Dziennik elektroniczny – zalety i trudności 
wynikające z wprowadzenia tej formy doku-
mentowania pracy.

• Upowszechnianie przykładów dobrych prak-
tyk - lekcje otwarte i działania innowacyjne 
nauczycieli.
Praca w ramach cyklu „Nauczyciel w dobie 

reformy” rozszerza się – w spotkaniach uczestni-
czą nauczyciele różnych przedmiotów. Wykłady 
i warsztaty przygotowywane są i prowadzone przez 
doradców metodycznych ale także zapraszanych 
do współpracy specjalistów w zakresie realizowa-
nych tematów – pracowników naukowych UMCS, 
konsultantów LSCDN, psychologów poradni 
wychowawczo-opiekuńczych. Współpraca daje 
możliwość dokładnego spojrzenia na pracę peda-
gogiczną, dydaktyczną, opiekuńczą na każdym 
etapie edukacyjnym, ułatwia wymianę doświad-
czeń, pomaga w zrozumieniu problemów ucznia, 
wskazuje ciągłość działań nauczyciela i ułatwia 
szersze zrozumienie tematyki spotkań. Wspólnie 
poszerzamy swoje horyzonty. W zajęciach może 
uczestniczyć każdy, dla kogo tematyka jest inte-
resująca i pomocna w dalszej pracy. Spotkania 
są pomyślane jako cykl zajęć ale można w nich 
uczestniczyć wybiórczo. Zapraszamy nauczycieli 
wszystkich przedmiotów.

W roku szkolnym 2010/2011 dotychczasowe cele 
zostały dostosowane do nowych potrzeb uczestni-
ków. Dzisiaj nauczyciel boryka się m.in. z dwoma 
ważnymi problemami: pracy z uczniem trudnym 
i wdrażaniem nowej podstawy programowej. 
Zaplanowano więc zajęcia z zakresu tematyki:
• Motywacja w pracy nauczyciela. Motywacja 

w pracy ucznia. 
• Motywacja w pracy nauczyciela. Profilaktyka 

wypalenia zawodowego.
• Diagnozowanie zdolności i zainteresowań ucz-

niów matematyką i przedmiotami przyrodni-
czymi.

• Umiejętność dostosowania wymagań edu-
kacyjnych do indywidualnych potrzeb  
i możliwości ucznia. 

• Praca z uczniami o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych.

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, społecz-
nej, twórczej ucznia.

• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
ze szczególnym uwzględnieniem  mediacji 
i negocjacji.

• Jak nauczyć młodzież aktywnego korzystania 
z podręcznika. 

• Konstruowanie narzędzi ewaluacji pracy 
nauczyciela.

Od początku swojej pracy propagowałam 
w swoim środowisku nauczycieli metodę pro-
jektów jako formę szczególnie zalecaną w pra-
cy z uczniami. Na przeprowadzanych przeze 
mnie zajęciach otwartych w szkole nauczyciele 
- bibliotekarze byli obserwatorami trzech projek-
tów edukacyjnych związanych głównie z ważny-
mi wydarzeniami kulturalnymi w kraju. Oglądali 
na ogólnoszkolnym forum prezentację efektów 
pracy grup zadaniowych.

Poetyckie drogowskazy Pana Cogito
Pierwszy projekt edukacyjny był związany 

z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej 

Rokiem Zbigniewa Herberta w 2008 roku. Nauczy-
ciele bibliotekarze zorganizowali w listopadzie 
2008 r. wewnątrzszkolny projekt edukacyjny zaty-
tułowany „Poetyckie drogowskazy Pana Cogito”. 
Do współpracy przy jego realizacji zostali zapro-
szeni nauczyciele różnych przedmiotów.

Celem tego projektu było przybliżenie ucz-
niom postaci poety, jego dorobku twórczego na tle 
epoki w której żył: w okresie międzywojennym, 
podczas II wojny światowej i w Polsce Ludowej. 

Na początku prezentacji widownia usłyszała 
piosenkę o Lwowie wykonaną przez uczniów nale-
żących do chóru szkolnego. Koło biblioteczne ucz-
niów z klasy pierwszej odegrało trzy scenki z życia 

Jadwiga	Witkowska-Kunach
doradca	metodyczny	nauczycieli	-	bibliotekarzy	
Miasta	Lublin

Projekt edukacyjny w pracy nauczycieli bibliotekarzy
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Zbigniewa Herberta. Tekst do scenek powstał 
na podstawie książki Joanny Siedleckiej „Pan 
od poezji”. Uczniowie poznali szczegółowo życie 
gimnazjalisty Zbigniewa Herberta uczęszczającego 
do Gimnazjum nr 8 we Lwowie. Sześcioosobowa 
grupa napisała scenariusz do trzech scenek i je 
odegrała. Pierwsza rozegrała się w pierwszy dzień 
pobytu Zbigniewa przed gmachem szkoły. Dru-
ga na lekcji pana od przyrody. W trzeciej scence 
Zbigniew Herbert był już absolwentem konspira-
cyjnej szkoły średniej i planował wyjazd z Lwowa 
do centralnej Polski. Inne formy prezentacji w tym 
projekcie: 

- prezentacja multimedialna - dotyczyła życia 
i twórczości Zbigniewa Herberta wykonana zosta-
ła przez uczniów klasy trzeciej, inna prezentacja  
absurdów życia codziennego w Polsce Ludowej, 
wykonali ją uczniowie  z klasy drugiej; 

- zabawa słowna zatytułowana „Skojarzenia 
słowne czyli Alfabet Zbigniewa Herberta” zapre-
zentowana przez uczennice z klasy drugiej z koła 
bibliotecznego; 

- wiersze Zbigniewa Herberta zaśpiewane 
zostały w przerwach pomiędzy kolejnymi prezen-
tacjami: „Wiatr i Róża”, „Rozmyślania Pana Cogi-
to o odkupieniu” oraz  „Wyspa”. Gimnazjalistka, 
która je zaśpiewała została laureatką konkursów 
herbertowskich oraz konkursów poezji śpiewanej. 
Do wierszy napisała własną muzykę,

- wiersze o tematyce sztuki i mitologii zainsce-
nizowała grupa młodzieży z klas drugich. Odbiór 
treści wierszy wzbogaciła prezentacja multimedial-
na z dziełami sztuki ważnymi dla poety. Dekoracje 
do prezentacji przygotowali uczniowie na lekcjach 
plastyki, 

- montaż słowno- muzyczny zatytułowany 
„Poetyckie drogowskazy Zbigniewa Herberta”, 
w którym uczniowie zaprezentowali teksty o Panu 
Cogito. Publiczności zostały postawione następu-
jące pytania: kim jest tajemniczy Pana Cogito? 
Jaki jest jego kodeks moralny? Jaki kierunkowskaz 
moralny przekazuje współczesnym? Odpowiedzi 
na powyższe pytania słuchacze odnaleźli w teks-
tach montażu.

Na zakończenie prezentacji publiczność zosta-
ła zaproszona do obejrzenia kilku wystaw:

o Lwowie - mieście urodzin i młodości Zbi-
gniewa Herberta, na wystawę prac własnych 
uczniów powstałych po przeczytaniu przez nich 
wierszy, w których poeta uwiecznił dzieła sztuki 
szczególnie dla niego ważne.

Fryderyk Chopin – „talentem świata oby-
watel”

Projekt edukacyjny „Rodem Warszawianin, 
sercem Polak a talentem świata obywatel” rea-
lizowała młodzież szkolna wykorzystując różne 
metody przekazu wiedzy o tym światowym kom-
pozytorze: mapy myśli, wystawy, kalendaria, pre-
zentacje multimedialne, „wywiady” z artystą, mon-
taże słowno- muzyczne, konkurs wiedzy i alfabet 
pojęć związanych z postacią kompozytora.

Na forum szkoły uczniowie z klasy pierwszej 
zaprezentowali kalendarium życia i twórczości 
Chopina. Kolejna grupa uczniów z koła biblio-
tecznego przygotowała prezentację multimedial-
ną: „Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem 
świata obywatel”.

Scenografię dla tej imprezy czytelniczej stano-
wiła wystawa przygotowana przez uczniów, którzy 
oprowadzali publiczność po ważnych etapach bio-
grafii muzyka i kompozytora epoki romantyzmu.

Uczniowie opracowali również montaż słow-
no-muzyczny, poświęcony wydarzeniom z życia 
Fryderyka Chopina i utworami poetyckimi o jego 
twórczości. Na zakończenie prezentacji młodzież 
opracowała pytania do konkursu wiedzy o kom-
pozytorze. Uczestnikami konkursu byli zaproszeni 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 
Podstawowej nr 40.

Lublin – moje miasto
Najnowszy projekt językowy pt. „Lublin- 

moje miasto” został zorganizowany i zaprezento-
wany nauczycielom bibliotekarzom w listopadzie 
2010 r. podczas inauguracji nowego Centrum Języ-
kowego w szkole, w której pracuję, i działającej 
od września czytelni językowej. Koordynatorami 
projektu zostali: nauczyciel bibliotekarz i prze-
wodnicząca zespołu humanistycznego języków 
obcych. W jego realizację włączyła się młodzież 
z wszystkich poziomów klas od 1-3 pracująca pod 
opieką nauczycieli języków obcych: języka angiel-
skiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego 
i rosyjskiego. Uczniowie przygotowali i zagrali 
scenki w tych językach. Wszystkie scenki łączył 
wspólny temat: nasze miasto - Lublin.  Pomiędzy 
scenkami wystąpiły uczennice z utworami lubel-
skich piosenkarzy: Urszuli, Izabeli Trojanowskiej 
i zespołu Bracia. Prezentację projektu rozpoczę-
li uczniowie z koła bibliotecznego montażem 
słowno-muzycznym, w którym interpretowali 
wiersze z kilku tomików pani Ireny Ciesielskiej-
Piech, poetki lubelskiej mieszkającej w dzielnicy 
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wiarygodności, selekcji materiałów dla potrzeb 
realizowanego zadania, przetwarzania informacji, 
nadania im nowej formy itd.

Na pierwszym spotkaniu uczniowie są zapo-
znawani przez opiekuna grupy z instrukcją pro-
jektu, opracowaną wcześniej przez nauczycieli 
biorących udział w projekcie.

W instrukcji projektu zawarte są cele i zadania 
projektu. Uczniowie uzyskują informacje o termi-
nie rozpoczęcia pracy oraz terminie prezentacji 
efektów swoich działań. W harmonogramie pro-
jektu podane są daty konsultacji z nauczycielem 
w szkole. Uczniowie z oferty form prezentacji 
proponowanych w instrukcji wybierają tę, która 
najbardziej im odpowiada. Czasami forma prezen-
tacji może być narzucona przez nauczyciela.

W instrukcji projektu znajduje się wykaz pro-
ponowanych form prezentacji. Mogą  nimi być: 
inscenizacja, scenka, recytacja, drama, wywiad, 
korowód postaci literackich, wystawa prac pla-
stycznych, wystawa książek i innych źródeł infor-
macji, mapa myśli, publikacja, album, referat, cza-
sopismo, ilustracje, quiz, gry i zabawy angażujące 
innych uczniów, monografia, kalendarium, plansze, 
gazetka ścienna, wystawa prac literackich.

Dziesiąta. Koło biblioteczne z klasy 3 odegrało 
scenkę „Legenda o Czarciej łapie”. Scenariusz 
do scenki i scenografię przygotowali uczniowie 
z koła bibliotecznego. Prezentacja  projektu odbyła 
się dwa razy. Zaproszono uczniów ze Szkół Pod-
stawowych nr 2 i 40. Dla nich koło biblioteczne 
pod opieką nauczyciela bibliotekarza przygoto-
wało konkurs wiedzy o naszym mieście. Druga 
prezentacja odbyła się dla nauczycieli biblio-
tekarzy miasta Lublina i gości. Honorowymi 
gośćmi byli: poetka pani Irena Ciesielska-Piech, 
bibliotekarze z PBW im. KEN w Lublinie o raz 
doradca metodyczny języka polskiego dla szkół 
podstawowych. Na zakończenie prezentacji pub-
liczność została zaproszona do obejrzenia dwu 
wystaw wyłożonych w Czytelni Centrum Języ-
kowego: „Lublin miasto wielu kultur” przygoto-
wali uczniowie pracujący pod opieką nauczyciela 
bibliotekarza; druga powstała z prac plastycznych 
uczniów z wszystkich poziomów klas. Powstały 
prace w pięciu językach: francuskim, angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Uczniowie  
pracowali pod opieką nauczycieli języków obcych.

Metody projektów
Metodę projektów wielu jej propagatorów 

w literaturze nazywa metodą szybkiego dojrzewa-
nia uczniów. Uczniowie pracując w grupie rozwi-
jają umiejętności społeczne:

udzielania sobie informacji, słuchania siebie 
nawzajem, rozwiązywania konfliktów, samooceny 
postępów w pracy, komunikowania się, podejmo-
wania decyzji.

W trakcie pracy nad rozwiązaniem zadania 
uczniowie szukają informacji w wielu źródłach. 
Są nimi źródła instytucjonalne, np.: biblioteki 
(szkolne, publiczne, uniwersyteckie), domy kul-
tury, muzea, źródła dokumentalne: encyklopedie, 
słowniki, książki biograficzne, monografie, tomiki 
wierszy, szkice, opracowania twórczości, książki 
krytyczno-literackie, media: prasa, radio, telewi-
zja, Internet, czy źródła pozadokumentalne: opie-
kunowie grup, bibliotekarze szkolni, nauczyciele 
przedmiotu, bibliotekarze publicznych i nauko-
wych bibliotek, pracownicy domów kultury, muze-
ów i inni.

Młodzież pracująca w grupie, wywiązując się 
z przydzielonych jej zadań, kształci przykładowe 
umiejętności: planowania pracy, posługiwania się 
różnymi dokumentalnymi źródłami wiedzy, pre-
cyzyjnego formułowania tematu, wyszukiwania 
informacji w różnych źródłach i oceniania ich 
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Szkoła parafialna przy kościele farnym pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła była pierw-
szą instytucją wychowawczą w Lublinie. Kościół, 
przy którym powstała Szkoła wzniesiony został 
na placu nazywanym obecnie „Po Farze” na tere-
nie dzisiejszego wzgórza staromiejskiego. Kościół 
świętego Michała Archanioła dziś już nie istnieje. 
Ze względu na zły stan murów został rozebrany 
w latach 1846-1852. 

Początek istnienia Szkoły sięga XIV wieku, 
jednak największy jej rozkwit przypada na wiek 
XV i XVI. W ciągu swojego istnienia była różnie 
nazywana - szkołą parafialną, kolegiacką, miejską. 
Najczęściej jednak nazywano ją Szkołą Lubelską. 

Piętrowy budynek Szkoły znajdował się przy 
dawnej ulicy Kościelnej. Od strony północnej 
oddzielał go od kościoła Plac Archidiakoński 
i cmentarz przykościelny, od południowej sąsia-
dował z domami mieszkalnymi. Wykłady odby-
wały się na parterze w wielkiej izbie z trzema 
oknami od strony wschodniej. Naprzeciwko tej 
izby znajdowało się mniejsze pomieszczenie, 
w którym uczył kantor, a dalej prowadziło wej-
ście do mieszkania. Na dole znajdowały się też 
dwa małe pokoiki, w których mieszkała starsza 
młodzież, pomagająca rektorowi i kantorowi 
w uczeniu początkujących. Na piętrze znajdowa-
ło się pomieszczenie przeznaczone na mieszkanie 
i gabinet rektora oraz trzy pokoje zajmowane przez 
uczącą się młodzież. Szkoła mieściła się w tym 
budynku aż do roku 1767, później umieszczono 
w nim magistrat i zamieniono go na ratusz miejski.

Szkoła Lubelska była po części instytucją 
świecką, po części kościelną. Opieka nad budyn-
kami szkoły oraz wybór i opłacanie rektora należa-
ła do obowiązków Rady Miejskiej. Do uprawnień 
proboszcza należały takie sprawy jak: zatwierdza-

nie przyjętego do pracy rektora, czuwanie nad pra-
cą nauczycieli i nadzór nad pełnieniem przez nich 
i przez uczniów obowiązkowych posług w  Koś-
ciele.

Na czele Szkoły stał rektor. Był nim najczęściej 
wychowanek Akademii Krakowskiej ze stopniem 
naukowym bakałarza lub magistra sztuk wyzwo-
lonych. Pełnił on bezpośrednią zwierzchność nad 
uczniami, nauczycielami, nauczycielami pomocni-
czymi, kantorem i jego zastępcą. Do obowiązków 
nauczycieli należało nauczanie w szkole, opieka 
nad uczniami mieszkającymi w budynku szkol-
nym, uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, 
a także praca w administracji miejskiej. Wymaga-

Lubelszczyzna.
Tradycje	i	współczesność

Ewelina	Czajkowska
Pedagogiczna	Biblioteka	Wojewódzka	im.	KEN	
w	Lublinie

Szkoła Lubelska – najstarsza szkoła w mieście
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ło to od nich wszechstronnych uzdolnień i wielu 
umiejętności. Rektor i nauczyciele mieli prawo 
do bezpłatnego mieszkania w budynku szkolnym 
oraz do opieki prawnej ze strony władz kościel-
nych. Chociaż uważano ich za osoby duchowne, 
to nie mieli oni przeszkód w zawieraniu małżeństw 
i zakładaniu rodzin.

Celem nauczania w tej średniowiecznej szkole 
było zdobycie wiedzy, na którą składały się ele-
menty „trivium” i „quadrivium”. Nie dzielono ucz-
niów na klasy, ale  przechodzili oni pewne stopnie 
nauczania. Okres wstępny, trwający prawdopodob-
nie kwartał, polegał na uczeniu dzieci modlitw. 
Po tym okresie uczniowie przechodzili na pierwszy 
stopień nauczania, opanowując przede wszystkim 
gramatykę z podręcznika Donata (tj. wiadomo-
ści o częściach mowy, odmianie rzeczowników, 
przymiotników, zaimków i czasowników), dlate-
go też nazywano ich „donatystami”. Drugi stopień 
nauczania trwał ponad rok. Uczniów drugiego stop-
nia nazywano „deklinistami”. Program nauczania 
drugiego stopnia obejmował gramatykę, retorykę, 
dialektykę oraz zapoznanie z utworami autorów 
średniowiecznych i klasycznych. 

Jednym z przedmiotów nauczanych w szko-
le był tzw. styl cywilny. Przedmiot ten miał duże 
znaczenie, szczególnie dla przyszłych obrońców 
sądowych, pisarzy magistrackich i notariuszy. 
Obejmował on naukę wzorów pism urzędowych, 
a także przemówień i listów.

Lubelscy uczniowie średniowiecznej szkoły 
uczyli się również śpiewu - co przyczyniało się 
do powstawania i popularyzowania pieśni polskich 
oraz miało duże znaczenie dla rozwoju języka pol-
skiego. Do nauczania śpiewu służyły psałterze, 
kancjonały łacińskie i polskie, graduały i hymny 
Władysława z Gielniowa. Niektórzy uczniowie 
przygotowujący się do pracy na stanowisku sługi 
kościoła lub kantora uczyli się śpiewu, a także gry 
na klawikordzie.

W Szkole kształcili się głównie synowie 
szlacheccy, ale uczyły się w niej również dzieci 
kupców i rzemieślników oraz chłopów. Nadzór 
kościelny i charakter religijny Szkoły sprzyjały 
temu, że uczęszczała do niej zarówno młodzież 
świecka, jak i ci, którzy przygotowywali się 
do kapłaństwa. Lubelskich uczniów nazywano 
zwykle scholarzami lub klerykami. Biedniej-
si zamiejscowi uczniowie mieszkali w budynku 
szkolnym - starsi na parterze pod okiem kanto-
ra, młodsi zaś na piętrze otoczeni opieką rektora. 

Źródłem utrzymania uczniów była jałmużna, 
ofiary kościelne oraz inne prace zarobkowe. Wła-
dze miejskie również nie pozostawiały uczniów 
bez pomocy. Polegała ona głównie na udzielaniu 
zasiłków na opał i żywność oraz zapłaty za śpie-
wanie godzinek i psalmów podczas nabożeństw. 
Jednak ani pomoc ze strony Rady Miejskiej, ani 
datki z Kościoła nie zaspokajały w pełni potrzeb 
bytowych lubelskich żaków. Byli oni zmuszeni 
do podejmowania różnych prac. Młodsi ucznio-
wie mieli ograniczone możliwości zarobkowania. 
Wykonywali głównie posługi domowe u duchow-
nych, mieszczan lub u starszych uczniów. Starsi 
uczniowie dzięki temu, że opanowali już sztukę 
pisania mieli większe możliwości dorywczych 
zarobków, np. pełniąc obowiązki sługi kościo-
ła, obrońcy sądowego lub zastępców prawnych. 
Pomagali też przy pobieraniu kwartalnych czyn-
szów od mieszczan, przy doręczaniu upomnień 
tym, którzy zalegali w opłatach podatkowych oraz 
przy zbieraniu podatków od kupców w czasie jar-
marków, jakie odbywały się w Lublinie. Innym 
zajęciem, jakie dawało uczniom okazję do zarob-
ku, było sprawdzanie sprzętu przeciwpożarowego 
i porządku w obejściach w mieście i na przed-
mieściach, a także pomoc przy zbieraniu opłat za 
wodę z wodociągów. Żacy pomagali również przy 
pobieraniu składek na remont murów obronnych, 
mostów i grobli przy stawach obok miasta. Star-
szych uczniów zatrudniano chętnie jako pomocni-
ków straży nocnej.

Cenna i stosunkowo rzadka w ówczesnym 
społeczeństwie sztuka pisania i czytania dawała 
uczniom szerokie możliwości zarobkowania: płat-
ne pisanie listów, podań i skarg do sądów, rozno-
szenie listów i pozwów sądowych. Uczeń często 
bywał też zatrudniany jako pomocnik woźnego, 
który nie umiał czytać, a którego zadaniem było 
ogłaszanie w mieście zarządzeń Rady Miejskiej. 
Jeszcze innym sposobem na pozyskiwanie środków 
utrzymania było zbieranie petycji, czyli pieniędzy 
na nowo wyświęconych kapłanów. Praca zarobko-
wa ówczesnych żaków dawała środki materialne 
do dalszej nauki oraz stanowiła praktyczne przy-
gotowanie do dorosłego życia.

Szkoła Lubelska była ważnym ośrodkiem 
edukacji dla młodzieży mieszczańskiej, chłopskiej 
i szlacheckiej z Lublina i okolic. Nauka w Szkole 
otwierała drogę do kariery w urzędach administra-
cji państwowej i kościelnej oraz przygotowywała 
do studiów wyższych. 
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Urszula	Bartoszek
doradca	metodyczny	powiatu	tomaszowskiego	
Zespół	Szkół	Publicznych	w	Suścu

Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna. 
Konkurs pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty

Regionalizm a nowa podstawa programowa 
W „Komentarzu do podstawy programowej” 

przedmiotu geografia we „Wprowadzeniu” Miro-
sława Czernego czytamy: „Celem, który przyświe-
cał autorom przy opracowywaniu nowej podstawy 
programowej geografii, było pokazanie tej dyscy-
pliny jako przedmiotu, który dostarcza uczniowi 
dynamicznej, stale zmieniającej się i  użytecznej 
w życiu codziennym wiedzy”. 

Według nowej koncepcji nastąpiła zmiana 
proporcji pomiędzy głównymi działami naucza-
nia geografii w gimnazjum: mniej treści z zakresu 
geografii ogólnej i świata, więcej treści z zakresu 
geografii Polski i regionu. Jakie nastąpiły zmiany 
w nauczaniu w szkole ponadgimnazjalnej? Uczeń, 
który nie wybierze geografii jako przedmiotu matu-
ralnego, geografię Polski poznawać będzie tylko 
w gimnazjum (i jej elementy w szkole podstawo-
wej). Nauka tego przedmiotu w liceum na  pozio-
mie podstawowym, najogólniej rzecz ujmując, 
obejmuje treści związane z globalizacją. Wielu 
nauczycieli zadaje sobie pytania, jak zmierzyć 
się z nową koncepcją, jak realizować zagadnienia 
z zakresu geografii Polski w gimnazjum, gdzie, 
cytując autorkę wspomnianego wyżej „Komenta-
rza” ... to jedyna okazja poznania geografii kraju 

ojczystego przez wszystkich uczniów?”. Może 
więc zacząć od miejsca, w którym mieszkamy, 
żyjemy i pracujemy? Wśród celów i założeń kształ-
cenia geograficznego w gimnazjum omówionych 
przez Elżbietę Szkurłat zwróćmy uwagę na:
•	 wykorzystanie walorów geografii jako dzie-

dziny wiedzy integrującej nauki przyrodnicze 
z naukami społecznymi i humanistycznymi,

•	 prognozowanie, przewidywanie kierunków 
zmian w przyrodzie i życiu społeczeństw,

•	 zainteresowanie ucznia światem, Polską, włas-
nym regionem,

•	 wykorzystanie wychowawczych walorów geo-
grafii,

•	 nadanie praktycznego wymiaru wiedzy geogra-
ficznej – zbliżenie geografii szkolnej do życia.
Postanowiłam połączyć wymogi nowej pod-

stawy programowej wraz z bogatymi tradycjami 
edukacji ekologiczno-regionalnej znamiennych 
dla mojej szkoły, zaplanowałam więc cyklicz-
ny konkursu pod hasłem „Lubelszczyzna - moja 
Mała Ojczyzna”. Konkurs w założeniu ma spełniać 
przede wszystkim funkcję dydaktyczną, ale też nie 
mniej ważną wychowawczą. Jego ideą jest bliż-
sze poznanie województwa lubelskiego przez ucz-
niów i nauczycieli oraz upowszechnianie wiedzy 

Piękno	tej	Ziemi	skłania	mnie	do	wołania
o	jej	zachowanie	dla	przyszłych	pokoleń	

Jeśli	kochacie	tę	ojczystą	ziemię,
niech	to	wołanie	nie	pozostanie	bez	odpowiedzi!

Jan Paweł II 

Zamość, 12 czerwca 1999 roku
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•	 zainteresowanie uczniów walorami środowiska 
naturalnego Lubelszczyzny,

•	 integrowanie wiedzy humanistycznej i spo-
łecznej z wiedzą przyrodniczą,

•	 kształtowanie postaw poczucia tożsamości 
regionalnej,

•	 kształtowanie świadomości ekologicznej mło-
dzieży,

•	 wykorzystanie umiejętności TI i  pracy 
w zespole w poprawnym redagowaniu gazetki,

•	 współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami,
•	 promowanie „Małych Ojczyzn”, 
•	 kształcenie umiejętności kluczowych.

Dotychczas odbyły się dwie edycje cieszące 
się dużym zainteresowaniem szkół z całego woje-
wództwa.
•	 I edycja w roku szkolnym 2008/2009 przebie-

gała pod hasłem „Roztocze – 35 lat Roztoczań-
skiego Parku Narodowego”,	

•	 II edycja w roku szkolnym 2009/2010 pod 
hasłem „Obiekty z List UNESCO – Zamość” 
oraz „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery 
Polesie Zachodnie – 20 lat Poleskiego Parku 
Narodowego”.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze nasze-
go województwa, edukacja regionalna, powin-
ny być wspólną sprawą i troską wielu instytucji 
i ludzi. Położenie geograficzne, urozmaicona rzeź-

ba terenu, bogactwo flory i fauny, kresowe 
losy, burzliwa, piękna i czasami tragiczna 
historia są walorami turystycznymi  Lubel-
szczyzny. 

Podsumowanie I edycji zbiegło się 
z dziesięcioleciem gimnazjum, mogłam 
więc przybliżyć działania własne i szkoły 
w zakresie edukacji ekologiczno-regio-
nalnej. Doceniając dotychczasową pracę 
oraz wartość dydaktyczno-wychowawczą 
konkursu, Lubelski Kurator Oświaty objął 
swym patronatem kolejne edycje konkursu 
„Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna”. 
Jest to dla mnie, szkoły oraz całego śro-
dowiska dużym wyróżnieniem. Stałą for-
mą podsumowań jest spotkanie uczestni-
ków konkursu oraz obecność wielu gości, 

wśród nich szczególnie związanych z szeroko 
pojętą ochroną środowiska, w tym regionalistów. 
Licznie zebranej młodzieży uatrakcyjniamy pobyt 
w Suścu, np. pokazami Roztoczańskiej Konnej 
Straży Ochrony Przyrody, czy krótką wycieczką. 

o Małych Ojczyznach, eksponowanie wydarzeń, 
postaci, miejsc mało znanych lub zapomnianych 
oraz tych, które są wyjątkowe i niepowtarzalne. 
Często prace uczniowskie, opisy, dokumentacja 
działań, pozostają jedynie w szkole. Uczestni-
ctwo w konkursie daje natomiast możliwość wyj-
ścia ze swoją pracą na zewnątrz, upowszechnienia 
wiedzy o regionie, wypromowania własnej okoli-
cy, nawiązania kontaktów i współpracy z innymi 
szkołami. Pracą konkursową jest kilkustronicowa 
gazetka szkolna poświęcona wskazanym zagad-
nieniom tematycznym oraz promocji najbliższej 
okolicy. Po dwóch edycjach jestem przekonana, 
że współczesny młody człowiek, mający do dys-
pozycji osiągnięcia techniki, chętnie wykorzysta je 
do wykonania gazetki. Efektem końcowym (prace 
plastyczne, poezja, opracowania dziennikarskie, 
fotoreportaże) będzie specjalne wydanie gazetki 
szkolnej. 

Publikacje wysłane do organizatora oceniane 
są przez  zewnętrzną komisję po względem mery-
torycznym, graficznym oraz warsztatu dziennikar-
skiego.	Podczas podsumowania konkursu, w któ-
rym uczestniczy zespół redakcyjny wraz z opie-
kunem, prezentowane są najciekawsze informacje 
z nagrodzonych prac. W konkursie biorą udział 
uczniowie trzech etapów kształcenia - szkół pod-
stawowych klas IV-VI, gimnazjalnych i dziennych 
ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

 Cele konkursu
•	 poszerzanie wiedzy przyrodniczej o regionie 

wykraczającej poza treści zawarte w szkolnych 
programach nauczania (geografia, biologia, 
przyroda, historia),
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Nowa tematyka
W roku szkolnym 2010/2011 konkurs odbywa 

się pod hasłem „Między Wisłą a Bugiem” i poświę-
cony jest hydrografii i osadnictwu Lubelszczyzny. 
Inspiracją do takiej tematyki była powódź w Wil-
kowie. Obok tych wydarzeń społeczność szkolna 
nie powinna przechodzić obojętnie. Uczestniczy-
liśmy w wielu akcjach charytatywnych na rzecz 
poszkodowanych. Uczestnicy tegorocznej edycji 
będą szukać odpowiedzi na pytania: dlaczego moja 
miejscowość powstała w tym właśnie miejscu i czy 
lokalne rzeki i potoki są również zagrożeniem dla 
najbliższych okolic? Biorąc udział w konkursie, 
można bliżej poznać sieć hydrograficzną i osad-
niczą Lubelszczyzny, jej różnorodność, bogactwo 
i  piękno.

Zachęcam więc uczniów i nauczycieli 
do pogłębiania wiedzy na temat zasobów wod-
nych Lubelszczyzny, a w szczególności własnej 
okolicy. Woda jest źródłem życia, czasami bywa 
także żywiołem. Zajmuje bardzo ważne miej-
sce w naukach przyrodniczych, stanowi motyw 
twórczości literackiej i artystycznej. Interpreta-
cja tematu jest okazją do uaktywnienia uczniów 
w różnym wieku, o różnych zdolnościach i zain-
teresowaniach. 

II edycja konkursu 
Odbyła się już pod patronatem Lubelskiego 

Kuratora Oświaty. Uczniowie z każdego poziomu 
edukacyjnego w bardzo ciekawy sposób zreali-
zowali tematy – Zamość jako obiekt Światowe-
go Dziedzictwa Kulturowego wpisanego na Listę 
UNESCO oraz Międzynarodowy Rezerwat Bio-
sfery UNESCO - Polesie Zachodnie i Poleski Park 
Narodowy, a także najbliższą okolicę.  Udział 
w konkursie stwarza więc możliwości promowa-
nia własnej okolicy, budowania lokalnych więzi, 
tożsamości narodowej. Wybierając niektóre ele-
menty z gazetek konkursowych, zaprezentowałam 
kilka miejscowości związanych z wielkimi posta-
ciami lub miejscami regionu, o czym, jak szczerze 
przyznali uczestnicy podsumowania konkursu, nie 
mieli pojęcia. Oto wierszowane przykłady: 

Jakież	to	echo	z	Ulhówka	do	nas	dociera?
O	pięknej	miłości	Wandy	Monne	i	Artura	Grottgera.
Malarz,	rysownik,	znany	artysta	romantyzmu
Bard	powstańczych	nastrojów,	wzór	patriotyzmu.
Na	dworze	Skolimowskich	we	wsi	Dyniska
Do	dzisiaj	słychać	muzykę	Franciszka	Liszta.	
Kwitła	tutaj	kultura	i	nauka	kresowa,
bo	wciąż	zapraszano	artystów	ze	Lwowa.
Udajmy	się	teraz	do	pobliskiego	Poturzyna
W	dwusetną	rocznicę	urodzin	Fryderyka	Chopina.
Nieopodal	szkoły	w	niewielkim	parku	pod	wierzbą
Nad	Jana	Bulewicza	pochyl	się	płaskorzeźbą:
„Pamięci	Fryderyka	Chopina,	który	w	Poturzynie	gościł	
u	przyjaciela	Tytusa	Wojciechowskiego
w	1830	roku,	 tutejsze	pieśni	 ludu	unosząc	w	sercu,		
gdy	niebawem	opuszczał	kraj	na	zawsze.”

Oczywiście konkurs spełnia funkcję wycho-
wawczą i dydaktyczną. Uczennica mojej szko-
ły, uczestniczka etapu wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii (2010) stwierdziła: 
„Pytania związane z Poleskim Parkiem Narodo-
wym, na które znałam odpowiedzi, przyczyniły się 
do mojego sukcesu, zostałam laureatką konkur-
su, uzyskałam więc maksymalną liczbę punktów 
z egzaminu gimnazjalnego z części matematycz-
no-przyrodniczej i mogę starać się o stypendium 
na naukę w prestiżowym liceum w Warszawie”. 
Podczas podsumowania przedstawiciel władz 
samorządowych stwierdził: „Uczymy się o sobie, 
dla siebie. Jest wiele cudownych miejsc tak blisko, 
a dla nas są one tak odległe”. 
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16.10.2009 r. w Gimnazjum nr 18 w Lub-
linie odbyła sie konferencja metodyczna dla 
nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 
poświęconą Fryderykowi Chopinowi. Pod-
czas konferencji nauczyciele wysłuchali audy-
cji słowno-muzycznej nt.: „Maria Wodzińska 
– muza Fryderyka Chopina i Juliusza Słowackie-
go”, którą przygotowała Dorota Gał (nauczyciel  
j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Lub-
linie) i referatów nt. „Fryderyk Chopin w portre-
cie literackim” – Ewy Maciejewskiej (nauczyciel  
j. polskiego w Gimnazjum nr 18), „Fryderyk 
Chopin na lekcjach przedmiotów humanistycz-
nych” – Iwony Gładkowskiej-Skrobas (nauczyciel  
j. polskiego w Gimnazjum nr 18). Janusz Nowo-
sad przedstawił także stronę internetową projektu  
(w czasie trwania projektu wejść było 55636), 
na której znajdowały się materiały związane  
z F. Chopinem m.in.: biografia, kalendarium życia, 
wykaz utworów, nagrania najbardziej znanych 
dzieł, pakiet scenariuszy zajęć edukacyjnych, 
wirtualna książka „Fryderyk Chopin w poezji pol-
skie”, ciekawostki i anegdoty z życia kompozyto-
ra… i bieżące informacje związane z projektem. 

Od roku 1990 dla uczniów szkół woj. 
lubelskiego organizowany jest cykl konkursów 
muzyczno-literackich „Od Bacha do Gershwi-
na”. Konkursy poświęcone były sylwetkom 
i twórczości wybitnych kompozytorów. Kon-
kursów odbyło się już 60 a udział wzięło w nich  
ok. 11 tysięcy uczniów. Trzy konkursy poświęcone 
były Fryderykowi Chopinowi (1990, 2000, 2005). 
Konkursy związane z F. Chopinem wspierane były 
m.in. przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Dyrektor Generalny Towarzystwa 
– Edward Pałasz – tak wyraził się o konkursach: 
„Cieszy mnie jako przedstawiciela Towarzystwa 
im. Fryderyka Chopina, że Ziemia Lubelska bie-
rze czynny udział w rozwijaniu kultury muzycz-
nej wśród dzieci i młodzieży szkolnej i może być 
przykładem dla innych województw w Polsce”.  

Janusz	Nowosad
doradca	metodyczny	przedmiotu	sztuka/muzyka	
Miasta	Lublin

Chopin 2010 w edukacji - Lublin 
i Lubelszczyzna

Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
9.05.2008  r. podjął 
uchwałę w sprawie 
ustanowienia roku 
2 0 1 0  –  R o k i e m 
Fryderyka Chopina 
z okazji 200. Rocz-

nicy urodzin Kompozytora. W roku szkolnym 
2009/2010 zrealizowano projekt edukacyjny dla 
nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół woj. 
lubelskiego: „W hołdzie Fryderykowi Chopino-
wi – Lublin i Lubelszczyzna”. Patronat Honoro-
wy objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Lubelski Kurator Oświaty i dyrektor Lubelskiego 
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczy-
ciel. Organizatorami projektu byli: doradca meto-
dyczny muzyki i wiedzy o kulturze – Janusz Nowo-
sad i dyrektor Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja 
w Lublinie – Marek Krukowski. Projekt otrzymał 
logo Chopin	2010. Celem projektu było m.in.: 
uczczenie 200. rocznicy urodzin wielkiego kompo-
zytora i umożliwienie społeczności szkolnej woj. 
lubelskiego aktywnego uczestnictwa w obcho-
dach Roku Chopinowskiego, zainteresowanie 
dzieci i młodzieży szkolnej życiem i twórczością 
Fryderyka Chopina, z uwzględnieniem wielkiego 
patriotyzmu i miłości kompozytora do Ojczyzny 
oraz jedynej i niepowtarzalnej polskości Jego 
muzyki. W trakcie trwania projektu nauczyciele 
i uczniowie prowadzili i brali udział w pokazo-
wych zajęciach edukacyjnych, przygotowywali 
akademie i uroczystości, organizowali konkursy, 
uczestniczyli w koncertach... i modlili się podczas 
Mszy Świętej odprawionej w intencji Fryderyka 
Chopina w Archikatedrze Lubelskiej przez abp 
Józefa Życińskiego.

Oto chronologiczny wykaz lekcji, koncertów, 
akademii i uroczystości, konferencji, warszta-
tów metodycznych konkursów, które odbyły się 
w ramach projektu:
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9.02.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 14 
w Lublinie odbył się Wieczór Poetycko-Muzyczny 
poświęcony Fryderykowi Chopinowi. Nauczycie-
le: Monika Domańska, Katarzyna Korościk, Joan-
na Kuzaj wraz z uczennicami zaprezentowali część 
artystyczną przybliżającą sylwetkę F. Chopina. 

12.02.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20 
w Lublinie odbył się Szkolny Dzień Fryderyka 
Chopina. W programie była inscenizacja o Fry-
deryku Chopinie, Konkurs „Poeta fortepianu” 
i przedstawiono prezentacje multimedialne związa-
ne z życiem i twórczością F. Chopina. Nad wszyst-
kim czuwała Barbara Sagan-Tadewicz (nauczyciel 
muzyki).

12.02.2010 w Szkole Podstawowej nr 25 
w Lublinie odbył się ,,Poranek poezji” poświęcony 
Fryderykowi Chopinowi. Uczniowie przypomnieli 
najważniejsze fakty z życia kompozytora, recy-
towali wiersze najsławniejszych pisarzy i poetów 
o Fryderyku Chopinie oraz wysłuchali muzyki jego 
utworów. Poranek przygotowali uczniowie klasy V  
oraz nauczyciele: Anna Wójcik, Sylwia Tułajew, 
Aneta Teterycz, Monika Pietras. Po uroczystości 
został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs ,,Chopin 
2010”. 

12.02.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 34 
w Lublinie odbyły się pokazowe zajęcia edukacyj-
ne nt. „Fryderyk Chopin i polskość Jego muzyki”. 
Podczas lekcji uczniowie udowodnili, że muzyka 
F. Chopina ma swoje korzenie w polskiej muzyce 
ludowej Zajęcia przygotowała Agnieszka Wasek 
(nauczyciel muzyki).

26.03.2010 w Zespole Szkół Publicznych 
w Bystrzycy Starej, uczniowie wspólnie z nauczy-
cielami, zorganizowali uroczystą akademię pod 
hasłem: “Sercem Polak, a talentem świata oby-
watel”. Wśród słuchaczy byli uczniowie, rodzice 
i Wójt Gminy Strzyżewice – Kazimiera Cisińska. 
Podczas akademii uczniowie recytowali wiersze 
o F. Chopinie i grali jego utwory. Atrakcją okazał 
się występ uczniów, którzy pod kierunkiem Jolanty 
Koniecznej-Rapa, ubrani w stroje z epoki, dostoj-
nym krokiem ruszyli w takt chopinowskiego polo-
neza. Nad organizacją i przebiegiem uroczystości 
czuwali nauczyciele ZSP: Magdalena Mazurkie-
wicz-Mączka, Marianna Mech, Maria Pikula, 
Małgorzata Poręba, Barbara Prajsnar-Hurbańczuk, 
Ewa Krzpiet, Konrad Borowicz.

26.03.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 46 
w Lublinie w klasie I odbyły się pokazowe zajęcia 
edukacyjne nt.: „Spotkanie z muzyką Fryderyka 
Chopina – sposoby aktywnego słuchania muzyki 

17.10.2009 r. (dzień śmierci Fryderyka Cho-
pina) drogą elektroniczną został ogłoszony Woje-
wódzki Konkurs Muzyczno-Literacki dla uczniów 
szkół woj. lubelskiego: „Muzyka Fryderyka Cho-
pina – muzyką wszystkich Polaków”. Na kon-
kurs wpłynęło 352 prace z czego nagrodzono 50. 
23.04.2010 r. w Gimnazjum nr 18 w Lublinie mia-
ło miejsce uroczyste wręczeniu nagród, na którym 
obecny był dyrektor LSCDN – Andrzej Zieliński. 
Uroczyste wręczenie nagród, poprzedził koncert 
utworów Fryderyka Chopina, granych przez ucz-
niów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II 
st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie oraz insceni-
zacja w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 18 nt.: 
„Fryderyk Chopin – Rodem Warszawianin, sercem 
Polak, a talentem świata obywatel”, którą przygo-
towała Anna Bagłajewska (nauczyciel j. polskiego) 
i Elżbieta Zubala (biblioteka).

9.11.2010 r. w Przedszkolu nr 56 w Lublinie 
odbył się Poranek Muzyczny nt. „Fortepian Chopi-
na wciąż gra”’, wśród widzów, oprócz nauczycieli 
byli wychowankowie Przedszkoli nr 6, 56, 58, 70, 
75 i Szkoły Podstawowej nr 34. Poranek przygoto-
wały: Marta Marcinek, Grażyna Gołubiak-Bassa, 
Danuta Bazylewicz i Grażyna Simborska. 

11.12. 2009 r. w I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stanisława Staszica w Lublinie odbyły się 
pokazowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego 
nt. „Fortepian Chopina – jako poetycki nokturn 
Norwida dla Chopina”. Na zajęciach uczniowie 
dokonali analizy jednego z najpiękniejszych wier-
szy o Fryderyku Chopinie. Lekcje przygotowała 
Marta Rodak-Nawrot (nauczyciel j. polskiego).

19.01.2010 r. w Filharmonii Lubelskiej odbył 
się Koncert Chopinowski, gdzie wiersze o Fry-
deryku Chopinowi recytowały uczennice I Lice-
um Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica 
w Lublinie: Emilia Sanecka, Diana Czarnecka 
i Barbara Paszkiewicz, które przygotowała Ewa 
Połczyńska-Chmielnicka (nauczyciel j. polskie-
go). Solistą koncertu był znakomity polski pianista 
Wojciech Waleczek, który grał utwory Fryderyka 
Chopina.

22.01.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 52 
odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe w wycho-
waniu przedszkolnym nt. „Muzykoterapia z Chopi-
nem”. Podczas zajęć nauczyciele mogli nauczyć się, 
jak wykorzystać elementy muzykoterapii do pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia przy-
gotowała Joanna Piech (nauczyciel wychowania 
przedszkolnego).
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do MIDI z Chopinem w tle”. Audycję prowadził 
Janusz Nowosad (nauczyciel muzyki). Podczas 
audycji uczniowie i nauczyciele poznali historię 
instrumentów elektrycznych i elektronicznych, 
zapoznali się z komputerowym systemem MIDI 
i wysłuchali mi.in. utworów Fryderyka Chopina 
granych na organach Hammonda: „Preludium 
e-moll op. 28 nr 4” i „Marsza żałobnego z Sonaty 
b-moll op. 35 nr 2”.

„Gimnazjaliści o muzyce Fryderyka Cho-
pina” czyli refleksje XI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego, zorganizowała społecz-
ność Gimnazjum nr 19 w Lublinie. Jury konkursu 
pod przewodnictwem kompozytora, honorowego 
obywatela Lublina - prof. Andrzeja Nikodemo-
wicza, po wnikliwej analizie i ocenie krasomów-
czych popisów nagrodziło ośmiu gimnazjalistów. 
Podczas konkursu uczestnicy przygotowali pięk-
ne, mądre oracje świadczące o znajomości życia, 
a przede wszystkim dorobku F. Chopina, znajomo-
ści realiów epoki, w której tworzył kompozytor. 
Konkurs przeprowadziła Ewa Grodecka (nauczy-
ciel j. polskiego).

10.06.2010 r. odbyła się wycieczka „Szlakiem 
Fryderyka Chopina”, której uczestnikami byli ucz-
niowie i nauczyciele Gimnazjum nr 18 w Lublinie. 
Program wycieczki: 1. Żelazowa Wola: Muze-
um, dom rodzinny Fryderyka Chopina, park. 2. 
Warszawa: Salonik Chopinów, Kościół Świętego 
Krzyża(tu spoczywa serce Chopina), Pomnik Fry-
deryka Chopina w Łazienkach, Muzeum Fryderyka 
Chopina – Zamek Ostrogskich.

Oczywiście Rok Chopinowski nie skończył się 
w 2010. Dalej realizowane są przez nauczycieli 
różne projekty edukacyjne i formy propagowania 
życia i twórczości Fryderyka Chopina wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

w edukacji wczesnoszkolnej”. Lekcję przygotowa-
ła i poprowadziła Małgorzata Nawrocka (nauczy-
ciel muzyki).

30.03 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 27 
w Lublinie odbył się Uroczysty Apel poświęco-
ny 200. Rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 
Rozstrzygnięty został także konkurs na plakat 
o Fryderyku Chopinie. Za przygotowanie i prze-
prowadzenie akademii i konkursu odpowiedzialni 
byli: Danuta Kołtyś (nauczyciel muzyki) i Piotr 
Kursa (nauczyciel j. polskiego). Podczas akademii 
wystąpił chór szkolny, który wykonał piosenki o F. 
Chopinie i pieśń F. Chopina „Życzenie”. Ucznio-
wie również zaprezentowali pokaz multimedialny 
o życiu i twórczości F. Chopina oraz recytowali 
poświęcone kompozytorowi najpiękniejsze wier-
sze polskich poetów.

 W dniach 9-10.04.2010 r. w Gminnym Zespo-
le Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyła się II Ogól-
nopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli 
Muzyki, którą zorganizowało m.in. Stowarzysze-
nie Nauczycieli Muzyki. Pierwszy dzień konfe-
rencji poświęcony był F. Chopinowi. Nauczycieli 
wysłuchali referatów: „Chopin w kulturze muzycz-
nej XIX w.” – dr. Barbary Literskiej; „Obecność 
Chopina we współczesnej kulturze i w życiu Pola-
ków” – prof. dr hab. Stefana Bednarka; „Chopin 
w powszechnej edukacji muzycznej XXI w.” –  
dr. Mirosława Grusiewicza. Odbył się także kon-
cert w wykonaniu uczniów Gminnego Zespołu 
Szkół w Kazimierzu Dolnym. Część artystyczna 
przygotowała Monika Kubiś-Arbuz (nauczyciel 
muzyki).

 25.05.2010 r. w Gimnazjum nr 18 im. Macieja 
Rataja w Lublinie, w klasie III odbyły się integra-
cyjne zajęcia edukacyjne z muzyki i plastyki nt.: 
„Fryderyk Chopin – dźwiękiem malowane”. Efek-
tem końcowym zajęć była praca domowa, gdzie 
uczniowie mieli wykonać impresję plastyczną 
do wysłuchanego i zanalizowanego utworu F. Cho-
pina na lekcji. Zajęcia przygotowali: Elżbieta Starek  
(nauczyciel plastyki) i Janusz Nowosad (nauczy-
ciel muzyki).

27.05.2010 r. sieć księgarni POLANGLO we 
współpracy z LSCDN zorganizowało dla nauczy-
cieli szkół woj. lubelskiego seminarium nt. „Muzy-
ka a uczenie się…”, które poprowadziła prof. 
Dorota Turska i Koncert Muzyki Fryderyka Cho-
pina w wykonaniu Marioli Zagojskiej (sopran) 
i Agnieszki Schulz-Brzyskiej (fortepian).

22.06.2010 r. w Gimnazjum nr 18 w Lublinie 
odbyła się audycja muzyczna nt. „Od Hammonda 
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Od dwóch lat w Lublinie odbywa się „Prze-
gląd Spektakli Bożonarodzeniowych – Jasełka”, 
którego jestem pomysłodawcą i głównym orga-
nizatorem. Jest to przedsięwzięcie obejmujące 
swoim zasięgiem teren całego miasta. Od samego 
początku impreza cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Z każdym rokiem bierze w niej udział coraz 
więcej zespołów.

Ideą przeglądu jest pielęgnowanie tradycji 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, sze-
rzenie kultury żywego słowa, pobudzanie i roz-
wijanie kreatywności dzieci, prezentacja umie-
jętności scenicznych przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych oraz umożliwienie dzieciom 
konfrontacji dokonań artystycznych.

Uczestnicy przeglądu występują w trzech 
kategoriach wiekowych: przedszkolaki, ucznio-
wie klas I – III i uczniowie klas IV – VI szkoły 
podstawowej.

Honorowym patronatem całe przedsięwzięcie 
objęli:

•	 Jego Ekscelencja ks. abp Józef Życiński, 
Metropolita Lubelski,

•	 Lech Sprawka, poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej,

•	 Ewa Dumkiewicz – Sprawka, dyrektor 
Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu 
Miasta Lublin,

•	 Teresa Misiuk – przewodnicząca Sekcji Regio-
nalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Lublinie,

•	 inż. Jan Gąbka – Prezes Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
Profesjonalne jury,  którego głównym 

zadaniem jest wyłonienie zwycięzców w każ-
dej kategorii, ma niezmiernie trudne zadanie, 

gdyż prezentowane spektakle mają bar-
dzo różnorodną tematykę. Jedne opo-
wiadają o historii narodzin Pana Jezusa  
i wydarzeniach im towarzyszących, inne 
przypominają o polskich tradycjach zwią-
zanych ze Świętami  Bożego Narodze-
nia.

10 stycznia 2011 roku w Domu 
Kultury LSM odbył się Koncert Lau-
reatów „III Przeglądu Spektakli Bożo-
n a r o d z e n i o w y c h .  J a s e ł k a  2 0 1 0 ” .  
W imprezie udział wzięli laureaci prze-
glądu – dzieci z przedszkoli i uczniowie 
szkół podstawowych, zaproszeni goście 
oraz wszyscy, którzy chcieli zobaczyć 
nagrodzone przedstawienia. Celem spotka-
nia było przede wszystkim podsumowanie 

przeglądu i wręczenie nagród jego zwycięzcom. 
Jak co roku, laureaci konkursu zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi 
przez Urszulę Wesołowską, dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Lublinie. Dzięki fundatorom 
nagród: Lechowi Sprawce, posłowi na Sejm RP, 

Recenzje/Komentarze/Informacje

Barbara	Wojtaś
doradca	metodyczny	języka	polskiego		
Miasta	Lublin

Kilka słów o „III Przeglądzie Spektakli 
Bożonarodzeniowych. Jasełka 2010”
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Organizacja tak dużego przedsięwzięcia, 
jakim jest Przegląd Spektakli Bożonarodzenio-
wych – Jasełka, daje mi bardzo dużo satysfakcji. 
Słowa uznania, które każdego roku padają z ust 
uczestników przeglądu oraz zaproszonych gości 
obecnych na koncertach laureatów, są wynagro-
dzeniem za pracę włożoną w organizację tej impre-
zy, a także utwierdzają mnie w słuszności tego,  
co robię. Z przyjemnością podejmę się organiza-
cji „IV Przeglądu Spektakli Bożonarodzeniowych. 
Jasełka 2011”.

Andrzejowi Zdunkowi, dyrektorowi Domu Kul-
tury LSM, Sekcji Regionalnej Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” oraz Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie laure-
aci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii, 
oprócz nagrody głównej, otrzymali także: nagrody 
książkowe, kalendarze, słodycze i dyplomy. 

Podobnie, jak w latach poprzednich, zgroma-
dzeni na uroczystości mogli obejrzeć przedsta-
wienia, które zajęły pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach. W „III Przeglądzie Spektakli Bożo-
narodzeniowych. Jasełka 2010” udział wzięło 13 
zespołów. 

Anna	Nowak-Kowal
doradca	metodyczny	przysposobienia	obronnego		
i	edukacji	dla	bezpieczeństwa		
Miasta	Lublina

Mały – duży jubileusz konkursu 
„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

W październiku 2001 roku rozpoczęła się 
I edycja projektu edukacyjnego dla nauczycieli 
i uczniów szkół gimnazjalnych Lublina i gminy 
Garbów konkurs „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. 
Ze względu na duże zainteresowanie, realizowany 
z powodzeniem pomysł, do udziału w konkursie 
zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z Lublina.

Uczniowie, biorący udział w konkursie wyka-
zywali się:
• umiejętnością zdrowego stylu życia,
• zachęcaniem rówieśników do zdrowego stylu 

życia, 
• przyjmowaniem odpowiedzialności za życie 

i zdrowie swoje i innych, 
• przygotowaniem do współdziałania w przy-

padku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia 
człowieka,

• umiejętnością prowadzenia akcji ratunkowej 
w zespole ratowniczym,

• umiejętnością porozumiewania się w różnych 
sytuacjach, 

• prezentacją własnego punktu widzenia, 
• umiejętnością publicznych wystąpień, 
• umiejętnością autoprezentacji, 
• poszukiwaniem, porządkowaniem i wykorzy-

stywaniem informacji z różnych źródeł,
• posługiwaniem się technologią informacyjną, 

• planowaniem i organizowaniem działań włas-
nych i grupy rówieśniczej, 

• umiejętnością przyjmowania ról społecznych 
przez zdobywanie doświadczeń we współży-
ciu i współdziałaniu.
Wszystkie wymienione umiejętności i posta-

wy opierają się na treściach kształcenia podstawy 
programowej dla gimnazjum z zakresu biologii, 
edukacji obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa. 
W szkołach ponadgimnazjalnych tematyka kon-
kursu wykorzystuje treści prozdrowotne i jest 
realizowany interdyscyplinarnie, czyli na biologii 
i przysposobienia obronnego. 

Wykonując zadanie projektu edukacyjnego 
uczniowie propagowali zdrowy styl życia wśród 
społeczności szkolnej i mieszkańców Lublina, 
wykazywali się szeroką wiedzą i umiejętnościa-
mi niesienia pomocy poszkodowanym w wypad-
kach samochodowych, w nagłych zachorowaniach 
i zasłabnięciach w różnych sytuacjach urazowych. 
Tematyka projektów dotyczyła trudnych zagad-
nień związanych z  problematyką transplantolo-
gii, krwiodawstwa czy chorób cywilizacyjnych. 
Nauczyciele opiekujący się zespołami uczniów 
uczestniczyli w licznych wykładach i warsztatach 
szkoleniowych prowadzonych przez wykładow-
ców i pracowników z Uniwersytetu Medycznego, 
Uniwersytetu Przyrodniczego, lekarzy Państwowe-
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rekordzistów – trzech uczniów, którzy brali udział 
w projekcie pięć razy - trzy w szkole gimnazjalnej 
i dwa razy w szkole ponadgimnazjalnej. 

Czego więc organizatorzy mogą życzyć 
uczestnikom dalszych edycji projektu? Niesłab-
nącego zapału, zaangażowania, stosowania w prak-
tyce zdobytej wiedzy i wytrwałości w działaniach, 
tym bardziej, że realizacja projektu dla uczniów 
szkół gimnazjalnych to już teraz wymóg podyk-
towany zmianami w egzaminach gimnazjalnych. 
Dziękując nauczycielom, za wspólne tworzenie 
historii konkursu „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, 
życzymy wszystkim opiekunom zespołów, aby 
praca z uczniami biorącymi udział w dalszych 
edycjach projektów dawała im jak najwięcej satys-
fakcji i radości.

go Szpitala Klinicznego nr 4,  MONAR-u, lubel-
skich poradni zdrowia psychicznego.

Wysiłek uczniów i nauczycieli był nagradza-
ny dyplomami uznania, nagrodami rzeczowymi 
i książkowymi. Fundatorzy nagród to: Lubelski 
Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin, Biu-
ro Prezydenta Miasta, Biuro Promocji Miasta, 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Zwy-
cięzcy konkursu otrzymywali puchary fundowane 
przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 im. 
Jana Pawła II w Lublinie i Wojewodę Lubelskiego.

Wszyscy uczestnicy zawsze byli bardzo 
dobrze przygotowywani przez zaangażowanych 
w pracę pedagogów – pasjonatów, przekazujących 
uczniom szeroką wiedzę. Nic więc dziwnego, że na 
przestrzeni 10 lat wśród uczestników spotkaliśmy 

Zestawienie ilości uczestników biorących udział w projekcie  
„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne
Rok szkolny uczniowie nauczyciele uczniowie nauczyciele
2001/2002 105 12 x x
2002/2003 135 16 x x
2003/2004 125 11 155 16
2004/2005 85 10 125 10
2005/2006 110 12 180 20
2006/2007 30 7 160 16
2007/2008 50 7 135 11
2008/2009 85 8 90 12
2009/2010 75 11 120 11
2010/2011 70 7 155 14

Zestawienie szkół, z których uczniowie brali udział w konkursie  
„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 7
Gimnazjum nr 9
Gimnazjum nr 10
Gimnazjum nr 11
Gimnazjum nr 13
Gimnazjum nr 15
Gimnazjum nr 16
Gimnazjum nr 18
Gimnazjum nr  19
Gimnazjum nr 25
Społeczne Gimnazjum im. Jana II Sobieskiego
Publiczne Gimnazjum w Garbowie

I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące,
VI Liceum Ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące
XIX Liceum Ogólnokształcące
Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 5
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych
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Magdalena	Boroń
pedagog	szkolny,	doradca	metodyczny		
Miasta	Lublin

Formy wspomagania nauczycieli  
przez doradców metodycznych opieki i wychowania  

w Lublinie

Grupę doradców metodycznych opie-
ki i wychowania od lat tworzą nauczycie-
le: mgr Jolanta Bodo, prowadzi doradztwo 
dla nauczycieli świetlic szkół podstawowych; 
mgr Barbara Boguta, prowadzi doradztwo dla 
nauczycieli pracujących z uczniem z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim w szkołach  podstawowych 
i gimnazjum; mgr Magdalena Boroń, prowadzi 
doradztwo dla pedagogów szkolnych szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 
mgr Eugenia Krawczyk-Karpińska, prowadzi 
doradztwo z zakresu logopedii dla nauczycie-
li: przedszkoli, szkół podstawowych, specjal-
nych i poradni psychologiczno-pedagogicznych; 
mgr Helena May-Łapińska, prowadzi doradztwo 
z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicz-
nej w poradniach; mgr Wiesław Bodo, prowadzi 
doradztwo dla nauczycieli wychowawców: inter-
natów, burs, domów dziecka, młodzieżowych 
domów kultury, szkolnego schroniska młodzieżo-
wego; mgr Jolanta Jarmołowicz - nasz konsultant 
z ramienia LSCDN.

Systematycznie zdobywamy nową wiedzę 
i umiejętności na wyższych uczelniach i w ośrod-
kach doskonalenia nauczycieli, takich, jak: UMCS, 
KUL, UW, WSEI, LSCDN, ORE, CEO, KOWE-
ZiU, by dzielić się z innymi. 

Rozpowszechniamy informacje dotyczące: 
publikacji metodycznych, innowacji pedagogicz-
nych, nowości wydawniczych, czasopism i biule-
tynów, konspektów i scenariuszy zajęć. Pomagamy 
nauczycielom w organizacji zajęć, przedstawiając 
nowe metody pracy, np.: metodę Marii Montesso-
ri; obszaru dotyczącego edukacji przyrodniczej; 
treningu terapii słuchowej metodą A. Tomatisa; 
tutoring w szkole szansa dla ucznia, nauczyciela 
i systemu edukacji; mediacje w grupie rówieś-
niczej jako sposób rozwiązywania konfliktów; 

złość pod kontrolą – program uczenia nastolatków 
metod radzenia sobie ze złością; pedagogika zaba-
wy. Przygotowujemy konferencje, np.: „Dziecko 
na starcie edukacji”, której celem było przybliże-
nie roli rodziców i nauczycieli we wspomaganiu 
rozwoju małego dziecka. 

Organizujemy wykłady naukowe - przykłady 
wykładów o tematyce psychologiczno-pedago-
gicznej (zaproszeni pracownicy naukowi): prof. dr 
hab. Zbigniew B. Gaś, Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji,	„Psycholog wobec zaburzeń zachowa-
nia dzisiejszej młodzieży”; prof. dr hab. Grażyna 
Krasowicz-Kupis, Instytut Psychologii UMCS, 
„Dysleksja a opóźnienie i zaburzenie rozwoju 
mowy”; prof. dr hab. Dorota Turska, Instytut Psy-
chologii UMCS, „Subiektywizm oceniania, czyli... 
dlaczego należy zwolnić Sokratesa?”; prof. dr hab. 
Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Instytut Psychologii 
UMCS,	„Choroby psychosomatyczne w kontek-
ście funkcjonowania rodziny”, „Psychorysunek 
tematyczny, jako narzędzie diagnozy w sytuacji 
szkolnej i rodzinnej”; dr Małgorzata Sitarczyk, 
Instytut Psychologii UMCS, „Motywacja szkol-
na a osiągnięcia edukacyjne uczniów”; dr Ewa 
Bernacka, Instytut Psychologii UMCS, „Wspie-
ranie ucznia zdolnego w środowisku szkolnym”; 
dr Piotr Kwiatkowski, Instytut Psychologii UMCS, 
„Dzieci i młodzież w świecie mediów”; dr Wiesław 
Poleszak,	Instytut Psychologii UMCS, „Ewaluacja 
szkolnego programu profilaktyki”; dr Aleksandra 
Gała, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Uwa-
runkowania wychowawcze nerwicy szkolnej”; 
dr n. med. Róża Czabak-Garbacz, Uniwersytet 
Medyczny, „Specyficzne uwarunkowania zacho-
wań młodzieży wynikające z wieku pokwitania”; 
dr n. med. Alicja Wysocka – Uniwersytet Medycz-
ny, Zaburzenia nastroju i zachowania u dzieci 
i młodzieży; dr Andrzej Juros, KUL, „Całościowe 
planowanie życia osoby z upośledzeniem umysło-

Kto	nabytą	wiedzę	pielęgnuje,	a	nową	bez	ustanku	zdobywa,	ten	może	być	nauczycielem	innych.
Konfucjusz
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programowa. Wdrażanie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół. Kompo-
nent informacyjny”.	Prowadzimy konsultacje 
zespołowe i indywidualne dla nauczycieli. Pro-
wadzimy zajęcia otwarte dla nauczycieli. Orga-
nizujemy warsztaty, np.: plastyczne, emisji głosu, 
jak pomóc rodzicom wspierać dziecko w nauce, 
warsztaty pedagogiki zabawy, jak uczyć uczniów 
uczenia się, przeciwdziałania nadmiernej absencji 
uczniów. Przeprowadzamy konkursy, np. kartka, 
stroik i ozdoba bożonarodzeniowa. Organizujemy 
Przeglądy Teatrzyków Szkolnych; aktywizujemy 
nauczycieli do udziału w przedstawieniach dla 
dzieci; realizujemy własne projekty edukacyj-
ne, np.: „Zakochaj się w Lublinie” – projekt dla 
burs, internatów, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i oświatowych  Miasta Lublin (autorzy  
projektu: Wiesław Bodo – doradca metodyczny, 
Maria Dunin-Kozicka – wychowawca); „HIV/
AIDS – fakty i mity” – projekt dla uczniów gim-
nazjum (autorzy projektu:  Magdalena Boroń – 
doradca metodyczny, Alicja Kasińska – doradca 
metodyczny).

Wspólnie opracowaliśmy materiały pomoc-
nicze dla nauczycieli: „Plan rozwoju zawodo-
wego nauczyciela. Kierunki działań, które warto 
uwzględnić przy planowaniu własnego rozwoju 
zawodowego”; „Informator o placówkach dzia-
łających na terenie Lublina świadczących pomoc 
dziecku i rodzinie”; „Jak skutecznie obserwować 
zajęcia?”

Opracowujemy i wdrażamy programy, np.: 
„Indywidualny program terapii pedagogicznej” – 
opracowany przez grupę twórczych pedagogów 
pod kierunkiem pani Heleny May-Łapińskiej. 
Prowadzimy grupę wsparcia psychologów i peda-
gogów poradni oraz pedagogów szkolnych (Mag-
dalena Boroń i Helena May-Łapińska). 

Każdy doradca z naszego zespołu ma inne 
miejsce i charakter pracy, pracuje z innymi pod-
opiecznymi i zajmuje się innymi problemami, to 
jednak spotykamy się regularnie, by: poszerzać 
wiedzę o wspólnych problemach i uzyskać pomoc  
w ich lepszym zrozumieniu poprzez korzystanie 
z mądrości zbiorowej; uzyskać emocjonalne oraz 
społeczne oparcie, które ułatwia rozwiązanie  prob-
lemów; rozbudzać  własne możliwości doradcze 
poprzez poznanie i przyswojenie sposobów, jakie 
wykorzystują inni członkowie grupy w radzeniu 
sobie z określonym problemem, dzielić się wiedzą 
i doświadczeniami oraz wspólnie się uczyć.

wym”; dr Agata Makarewicz, Klinika Psychiatrii, 
„Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej”; 
dr Krzysztof Stachyra, UMCS,	„Zastosowanie tre-
ningu relaksacyjnego w pracy  z dziećmi i doro-
słymi”; dr Piotr Szczukiewicz, UMCS, „Wczesna 
diagnoza dziecka wykorzystywanego  seksualnie”.

Organizujemy wykłady praktyków, oto przy-
kłady wykładów: Michał Niewiadomy – SPPiTR, 
„Kiedy warto skorzystać z EEG Biofeedback? 
Zastosowanie metody w wybranych zaburzeniach 
okresu rozwojowego”, „Bezpieczeństwo w sieci”; 
Elżbieta Znój-Daciuk – psycholog, „Nowoczesne 
metody terapii procesów poznawczych – system 
RehaCom”; Katarzyna Naczas, Ilona Cygan, 
„Kompleksowe wspomaganie procesu komuni-
kacji u dzieci ze złożoną niepełnosprawnością”; 
Joanna Wysocka, PPP nr 3, „Co każdy nauczyciel 
powinien wiedzieć o dyskalkulii?”; M. Gulbierz, 
M. Opidowicz, M. Narecki – SPZ, „Doradztwo 
zawodowe w szkolnej praktyce; Katarzyna Braun, 
Centrum Wolontariatu, „Wolontariat – sposobem 
na ciekawe życie. Jak zorganizować  i prowadzić 
szkolny klub wolontariusza?”; Magdalena Giza, 
Polskie Centrum Mediacji, „Mediacja jako jeden 
ze sposobów rozwiązywania sporów bez prze-
mocy”; Janusz Koczberski, MONAR, „Profilak-
tyka i terapia uzależnień od substancji psycho-
aktywnych”; dr Dariusz Kuncewicz – Centrum 
Manipulacji, Rozpoznawanie i przeciwdziałanie 
psychomanipulacji; Jolanta Popik-Ognik, sędzia 
Sądu Okręgowego, „Nieletni i małoletni w świet-
le prawa”; Joanna Szostak, „Metoda Snoezelen 
w terapii dziecka z upośledzeniem umysłowym”; 
Anna Czornik – PPP nr 3, „Rozbite lustro, czyli jak 
pomagać dzieciom po traumie”; E. Opieka, „Emi-
sja głosu – warsztaty”;	dr B. Goździk, „Integracja 
sensoryczna a zaburzenia kompetencji językowej”; 
E. Sachajska, „Wspomaganie rozwoju mowy małe-
go dziecka”;	dr W. Kostecka, „Studium przypad-
ku”; Anna Haratym, „Edukacja osób z głębszym 
upośledzeniem umysłowym wg koncepcji  Felixa 
Thomsa”; lek. stom. M. Stępień, „Zabiegi chi-
rurgiczne stosowane w przypadku skojarzonego 
leczenia chirurgiczno – ortodontyczno - logope-
dycznego”.

Pomagamy w rozwoju zawodowym nauczy-
cieli wspierając ich w awansie zawodowym. 
Obszar, w jakim poruszamy się w tym zakresie 
to: prawo oświatowe, plan rozwoju, staż, sprawo-
zdanie, dokumentowanie, wymagania niezbędne, 
opis i analiza, analiza przypadku, autoprezenta-
cja. Byliśmy trenerami projektu MEN „Reforma 
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