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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

OddajemywWasze ręce pierwszy numer „Busoli
Nauczyciela”, dwumiesięcznika redagowanego dla
nauczycieli i przez nauczycieli. Mamy nadzieję, że w ten
sposób stworzymy kolejny poziom naszego wzajemnego
doskonalenia się i obierzemywłaściwy kurs efektywnej
i efektownej edukacji dzieci i młodzieży.Wszak Busola
zobowiązuje!

Dziękuję wszystkim zaangażowanymw konkursie na
nazwę naszego pisma. To było bardzomiłe, gdy daliście
Państwo sygnał, że jesteście chętni i bardzo kreatywni.
Wygrała „busola” wymyślona przez panią Joannę
Sroczak, pedagoga ze Szkoły Podstawowej w Drogoszach
i to właśnie jej sylwetkę prezentujemyw pierwszym
numerze. Zachęcam dowzajemnego poznawania całej
naszej rodziny nauczycielskiej.

Poprzez redagowanie pisma chcemy dotrzeć do tych,
do których jeszcze nie dotarliśmy. Marzymy o tym, by za
jakiś czas Busola Nauczyciela buła rozpoznawalnym
pismemw naszym regionie. Liczę, że każdy znajdzie tu
przestrzeń dla siebie: ciekawy scenariusz zajęć, może
inspirację do działania, a może zabierze jakąś ciekawą
metodę. Ja osobiście będę polecać Państwumetody
coachingowe na kreatywne, szybkie i skuteczne
rozwiązywanie wielu szkolnych problemów.

Skoro już mogę otworzyć Busolę, to pozwólcie Państwo,
że opowiemWam trochę, co dzieje się w naszej
instytucji. Każdego ranka, gdy wchodzę do POWRE,
cieszę się na widok rodziców z dziećmi i młodzieżą,
którzy oczekują na badania diagnostyczne.Wiem, że to
początek ciężkiej pracy nad rozwojem dziecka… Każdego
dnia obserwuję najmłodsze pokolenie i ich rodziców,
którzy pracują nad prawidłowym rozwojem swoich
pociech w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka.Widzę, jak wielu młodych ludzi potrzebuje
wsparcia terapeutycznego. To część naszej codzienności,
a druga toWy, nauczyciele. Nie ma dnia, by nie wspierać
kogoś zWas. Nie zawsze szkoleniem czy warsztatem,
czasemwizytą, rozmową, konsultacją. Najbardziej cieszę
się, gdy Państwa spotykam na Pocztowej. Wiem, że
pokonujecie wiele trudności, by tu przybyć, ale gdy
wychodzicie i mówicie, że warto było, to największa
nagroda. Liczę, że już wiosną częściej będziemy spotykać
się stacjonarnie i znów będzie twórczo. Zapraszam.

Korzystając z okazji chciałabym Państwu serdecznie
podziękować za zaufanie, jakim obdarzyliście całe
POWREw Kętrzynie, a szczególnie Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Wasze ciepłe
słowa, informacje zwrotne o stosowaniu
prezentowanych rozwiązań i współpraca dodają nam
energii i chęci do dalszego działania. W roku 2021
udzielono wsparcia metodycznego 2192 nauczycielom,
przy czymwydano 1525 zaświadczeń o uczestnictwie
w różnych formach szkoleniowych. Dziękuję!

Na koniec chylę czoła przedmoim zespołem. Doradcy
metodyczni oraz pedagodzy i psycholodzy wkładają
wiele serca, by namwszystkim było raźniej i łatwiej.
Dobrze mieć kogoś, do kogomożna się zwrócić z
zapytaniem, od kogomożna się czegoś nauczyć, albo też
czasem z kimś porozmawiać. To właśnie my, POWRE
w Kętrzynie jesteśmy dla Państwa!

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i napisali
artykuły do naszego pisma. Zachęcam każdego do
dzielenia się wiedzą i do kontaktu z paniamiMałgorzatą
Hrycenko i Izabelą Kuncer, które są głównymi
redaktorkami „Busoli Nauczyciela”.

Marta Kragiel – dyrektor Powiatowego OśrodkaWspierania
i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
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III Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas
trzecich szkół podstawowych
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J uż po raz trzeci odbywa się Regionalny
Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas III

powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego pod
honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty w Olsztynie i Mazurskiego Parku
Krajobrazowego z siedzibą w Krutyni.

Pomysłodawcą III Regionalnego Konkursu
Ekologiczno-Przyrodniczego jest Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie we
współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Reszlu. Koordynatorkami Konkursu są Krystyna
Bujnowska-doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Joanna
Piskosz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Reszlu.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół
podstawowych znajdujących się na terenie powiatu
kętrzyńskiego i mrągowskiego. Każda zgłoszona
szkoła w tych powiatach przeprowadza test
konkursowy szkolny online 25 lutego 2022 roku.
Finał konkursu i test pisemny końcowy uczniów
odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu, ul. M.
Konopnickiej 2. Zadania do konkursu przygotowuje
komisja powołana przez Organizatora.

Konkurs ma na celu uświadomienie uczniom,
że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe.

Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia,
czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia

konkursowe pogłębiają wiadomości na temat roślin
i zwierząt żyjących na ziemi. Konkurs ma na celu
uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do
godnego życia. Tematyka konkursowa kształtuje

podstawowe zasad ochrony przyrody oraz kształtuje
umiejętności racjonalnego korzystania
z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów
przyrody. Uświadamia uczniom konieczność
wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego
wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji
odpadów. Konkurs kształtuje wśród uczestników
własne "ja" w harmonii ze środowiskiem. Ponadto
zagadnienia konkursowe pięknie wpisują się w tym
roku w podstawowe kierunki polityki oświatowej
państwa-wzmocnienie edukacji ekologicznej
w szkołach oraz rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Konkurs cieszy się wśród uczniów i nauczycieli
bardzo dużym zainteresowaniem. W ubiegłych
latach do etapu szkolnego przystępowało nawet
ponad 150 uczniów. Poziom wiedzy konkursowej
uczestników jest bardzo wysoki. Do testu
finałowego komisja kwalifikuje najlepszą 50
uczniów. Tak też będzie w tym roku. Już wpływają
zgłoszenia ze szkół, a komisja pracuje nad zestawem
pytań dla uczestników. Co roku zwycięzcy
otrzymują dzięki sponsorom atrakcyjne nagrody.
Sponsorami konkursu w ubiegłych latach byli:
Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Srokowo,
MAC Edukacja, Nowa Era, Urząd Gminy w Reszlu,
firmaMitel, Lego Education.

Krystyna Bujnowska - doradca metodyczny PODN
w Kętrzynie
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W dniach 11-14 lutego 2022, po rocznej
przerwie, odbyła się w Katowicach

jubileuszowa XXX Krajowa Konferencja
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, której
hasłem przewodnim było „Szwarno matma”.
Szwarno czyli jaka? Tym przymiotnikiem na Śląsku
najczęściej określano i określa się dziołchy
(dziewczyny) piękne, przystojne, urodziwe.
Matematyka właśnie taka jest. Piękna i urodziwa,
porządkująca świat. Z powodu obostrzeń spotkało
się jedynie 350 nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i matematyki wszystkich
poziomów edukacyjnych. Podczas uroczystego
rozpoczęcia konferencji, w piątek 11 lutego 2022 r.
wykład inauguracyjny „Liczba jako kontekst dla
współczesnej śląskiej architektury. Analiza
wybranych przykładów w oglądzie subiektywnym”
– wygłosiła prof. dr hab. Irma Kozina z Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach.

Szpacyr po Katowicach udowodnił, że historia
Katowic sięga wieku, a siedziba Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii znajdowała się
w granicach państw. W trakcie wędrowania można
było odkryć zawartość dziwacznych, wyrastających
z ziemi, białych prostopadłościanów, które
architektonicznie niepokoją…, a także m. in.
Muzeum Śląskie, Spodek, Teatr Śląski, budynek
NOSPR (NarodowaOrkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia). Dane nam też było zbliżyć się do kultury
śląskiej. Oglądaliśmy występ śląskie pieśniczki,

podczas którego grali, śpiewali i tańczyli w strojach
śląskich członkowie zespołu pieśni i tańca Silesianie
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zgłębiliśmy swoją wiedzę dowiadując się co to są
maszkety, a już niedługo w tłusty czwartek
będziemy się zajadać kreplami. Na pamiątkę
niektórzy przywiozą swoim dzieciom gyszynki

w formie graczków: berka do przytulania, kryloki do
rysowania lub drach do puszczania. Mniej hojni
przywiozą knefla z pętelką. Zawiozą to zugiem, a jak
wszystki hajc wydadzą na książki i gry, to będą
musieli wrócić na kole. Ważnym wydarzeniem
sobotniego popołudnia było walne zebranie
członków SNM i wybór nowych władz. Do 14-
osobowego zarządu stowarzyszenia zostali wybrani:
Ewa Ładna z SP 3 w Giżycku oraz Tomasz
Wierzchowski z LO w Węgorzewie. Gratulujemy

naszej koleżance i koledze i życzymy sukcesów oraz
liczymy na owocną współpracę.

Jak co roku, bogata ofertawarsztatów iwykładówna
wszystkich etapach edukacji matematycznej
pozwala czerpać mnóstwo pomysłów, innowacji od
innych nauczycielek/nauczycieli. Dzięki udziałowiw
poprzednich konferencjach, część metod już jest
wykorzystywana na lekcjach. Jednak zawsze
znajdziemy tu coś nowego i inspirującego, aby
urozmaicić swój warsztat pracy. Wspomnieć należy
o fantastycznym projekcie „Matematyka z kostką
Rubika” Andrzeja Chojnackiego i Weroniki
Stefańskiej ze szkoły podstawowej w Słupsku.
Propozycja zamiany smartfona na kostkę wydaje się
trafnym pomysłem na jej wykorzystanie w realizacji
podstawy programowej na matematyce
i informatyce. Podczas zajęć przewidziany był kurs
układania kostki dla uczestników. Joanna Świercz na
swoim warsztacie zaproponowała sprawdzone, ale
zmodernizowane i skuteczne metody, dostosowane
do obecnej rzeczywistości, zarówno w nauce
stacjonarnej jak i zdalnej. Było to kolejne fascynujące
spotkanie z Matmainaczej.pl. Barbara Dubiecka-
Kruk ze WSiP, opowiedziała o skutecznych
i potwierdzonych badaniami metodach efektywnej
nauki i powtórki przed egzaminem. Ciekawskie
dziecko, metoda tancerki, test zderzeniowy,
kreatywnenotatki i przeplatanie, to tylko niektóre ze
sposobów omówionych na zajęciach. Połączenie
matematyki z ekonomią? Jak najbardziej. Projekt
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„Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
BAKCYL” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy
młodego pokolenia z zakresu praktycznych
finansów. O tym też dowiedzieliśmy się podczas
jednego z paneli dyskusyjnych. Przygotowania do
egzaminu ósmoklasisty, olimpiady, konkursy, karty
pracy, wiele innych materiałów – to otrzymali
nauczyciele szkół podstawowych i edukacji

wczesnoszkolnej. Tematyka zajęć dla szkół
ponadpodstawowych została zdominowana przez
zmiany wymagań na maturze 2023, które ukazały
się 8 lutego 2022, ale mogliśmy też wybrać:
konstrukcje geometryczne przez zginanie, zadania
z różnych stron świata, a także odpowiedzieć na
pytania:

• Comieszka w sześcianie?

• Co z tą samooceną uczniów?

• Jak motywować niezmotywowanych (praca
z uczniem ze SPE) ?

• Jak „wkręcić” ucznia wmatematykę?

Otóż to, jak wkręcić ucznia w matematykę w szkole
ponadpodstawowej? Na to pytanie odpowiadali
Marzena i Tomasz Wierzchowscy z LO im. Gen.
Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie – doradcy z
Kętrzyna i Giżycka. W szkołach mamy uczniów z
pokolenia iGen (urodzeni w latach 1995-2012).
Wszyscy są zmotywowani, ale każdy motywuje się
inaczej. Podczas zajęć zostały pokazane sprawdzone
metody aktywizujące uczniów: sposoby
rozpoczynania lekcji, matematyczna jenga,
kolorowanki, gra w bum, domino. Uczestnicy
warsztatu również dzielili się swymi pomysłami. To
było piękne, pełne dobrej energii i wielu inspiracji
spotkanie. W marcu zapraszamy na takie warsztaty
do Kętrzyna

W trakcie wykładu „Neurodydaktyka dla
matematyka”, mogliśmy dowiedzieć się, jak uczyć,
by uczyć efektywnie i skutecznie wykorzystując
najnowszą wiedzę z neuronauk. Rozmawialiśmy
o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy
poznawcze oraz jakważnew nauczaniu i uczeniu się
są relacje i emocje, których na lekcjach matematyki
nie brakuje.

MarzenaWierzchowska - doradca metodyczny
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Efektywne nauczanie w nowej rzeczywistości
jestmożliwe. Jednym ze sposobówmoże być

stosowanie metod aktywnych. Dzięki nim
niewątpliwie zwiększymy skuteczność edukowania.
Zajęcia stają się ciekawsze, a w naszych uczniach

rozpalamy pragnienie wiedzy. Wymaga to
oczywiście większego nakładu pracy, ale raz
przygotowany materiał może służyć nam latami.
Ponadto rola nauczyciela podczas tak
przygotowanej lekcji ogranicza się do mentora,
przewodnika w procesie uczenia się, a w procesie
edukacji uczniom nic nie przysłuży się bardziej niż
działanie i przeżywanie. Doznania te sprawią,
że wiedza zakorzeni się mocno w ich umysłach.

Oprócz oczywistych plusów edukacyjnych, metody
aktywne niosą ze sobą jeszcze rozwój emocjonalny,
pozwalają również zintegrować grupę podczas
wspólnych gier i zabaw.

Świetnym przykładem grywalizacji są cieszące się
aktualnie ogromną popularnością Escape Roomy.
Zarówno jako pokoje zagadek w świecie
rzeczywistym, jak i te w formie wirtualnej.

Escape Room w edukacji służy rozwijaniu
kompetencji przyszłości takich jak współpraca,
krytyczne myślenie, rozwiązywanie złożonych
problemów, kreatywność czy zarządzanie ludźmi.
Może warto zatem przyjrzeć się tej grze
dydaktycznej odrobinę bliżej.

Podstawą dobrego ER jest wciągająca fabuła.
Musimy zainteresować ucznia niecodzienną
historią, która wprowadzi go w nawet najmniej
ciekawe treści. Taki rodzaj akcji, działania powinien

dać uczniowi “moc”. Pomysłem może być tutaj
otwarcie drzwi, które na przykład uratuje świat od
zagłady, czy też zdobycie klucza do przekąsek na
przyjęciu urodzinowym przyjaciela, czym przyczyni
się do udanej zabawy.

Tworząc escape room w klasie należy zadbać
o oprawę całej przygody. Niech pojawią się kłódki,
skrzynki, balony, wiadomości ukryte w butelce,
mapy czy rekwizytywpisujące się w tematykę naszej
lekcji. To na pewno obudzi ciekawość.

Nie może zabraknąć przejrzystych instrukcji
odnośnie głównego celu zabawy oraz wytycznych
dotyczących kolejności wykonywanych zadań.
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Każda zagadka powinna być wciągająca, budująca
napięcie, tak, aby uczniom chciało się brnąć dalej.
Zadania powinny być różnorodne. Mogą to być
informacje zapisane na dwóch przezroczystych
foliach, które po nałożeniu na siebie ujawnią kolejny
etap układanki. Innym pomysłem są koła szyfrujące,
dzięki którym zakodujesz i zapiszesz każde słowo.

Skuteczną inspiracją może być dołączenie do grupy
na Facebooku “Escape Room w Edukacji’, gdzie
można znaleźć i przetestować zróżnicowane
tematycznie gry dla wielu grup wiekowych.

Stymulująca zabawa, dzięki której na przykład
powtórzymy materiał, jest swego rodzaju
doświadczeniem i powinno się ono zakończyć
refleksją. Jest to niezwykle ważny element nie tylko
dla uczniów, ale i dla nauczyciela.

Po zakończonym Escape Roomie należy
przeanalizować jakie obszary zostały poruszone,
czego nauczyliśmy się od siebie nawzajem, w jakich
obszarach poradziliśmy sobie lepiej, a w których
gorzej. Ponadtomożemy się dowiedzieć jakie emocje
towarzyszyły uczniom, nazwać role, które podczas
zabawy przyjęli. Jest to też dobra okazja do tego,
żeby dowiedzieć się czy do wszystkich taka forma
gry dydaktycznej przemawia.

Poprowadzenie i przeanalizowanie Escape Roomu
jest na pewno nie lada wyzwaniem, jednakże
patrząc na to, jak wiele kompetencji rozwija ów
pokój zagadek, warto zgłębić jego tajniki.

Karolina Stefaniak – doradca metodyczny
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"LEg GOdt" czyli "baw się dobrze"
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Dzwonek na lekcję! Co dziś będziemy robić? -
pytają uczniowie. Dziś będziemy uczyć się

i bawić.W sali słychać okrzyki radości. Gdywyjmuję
klocki LEGO, słyszę jeszcze większy zachwyt.
Omawiam kryteria lekcji, przedstawiam instrukcję
pracy.

“Chcę abyście w grupach zaprojektowali
budowlę. Następnie policzcie proszę obwód rzutu
podstawy i pole powierzchni każdej ściany.
Zaskoczcie mnie pomysłowością konstrukcji!“
I zaczyna się festiwal kreatywności!

W zasadzie już jestem niepotrzebna. Lekcja
toczy się sama. Obserwuję z zachwytem
potęgę wyobraźni uczniów. Na koniec sprawdzam
poprawność obliczeń, udzielam wskazówek.
Prezentujemy prace. Uczniowie z niechęcią
wychodzą z lekcji, słyszę komentarze: “Ale było
super, pani jest świetna, taka lekcja to zabawa... “
Dla mnie to najlepsza motywacja do pracy.

Czy na pewno tylko zabawa? Co właściwie stało się
na tej lekcji? Co takiego powodują klocki Lego na
zajęciach? Oprócz osiągniętych celów
dydaktycznych z zakresu nauczania matematyki,
geometrii realizowane były kompetencje twarde
oraz - równie ważne kompetencje miękkie.
Uczniowie porzucili myślenie odtwórcze,
kształtowali swoją kreatywność, odwagę do
podejmowania decyzji, budowali swoją pewność

siebie. Ponadto uczyli się samodzielności,
kształtowali odporność na pracę pod presją czasu,
cierpliwość, współpracę i komunikację w grupie, ale
również motorykę. Wykorzystanie klocków daje im
szansę na wyrażenie siebie. Praca z Lego sprawia, że
kształtujemy dzieci wszechstronne, mądre, a przede
wszystkim szczęśliwe. Stają się ludźmi, przed
którymi świat stoi otworem.

Skąd pomysł na Lego w szkole? Jak to wszystko się
zaczęło?

Był rok 1932 r., mała wioska Billund w Danii, gdzie
stolarz Ole Kristensen produkował początkowo w
swojej stolarni meble. Po śmierci żony, w czasach
kryzysu gospodarczego, Ole zaczął produkować
zabawki, początkowo dla swoich dzieci. Okazało się,
że zabawki te zyskały zainteresowanie na rynku.
Flagowym i bardzo popularnym produktem stała się
drewniana kaczka na kółkach. Zachwycała jakością
wykonania. W 1934 roku dla swojego warsztatu
i zabawek tam produkowanych Ole wymyślił nazwę
„LEGO”. Nazwa ta pochodzi od słów "LEg GOdt", co
oznacza "baw się dobrze". Po wojnie w firmie
nastąpił kolejny kryzys ze względu na brak drewna
do produkcji zabawek. Spadek wykorzystania
drewna jako surowca, wymusił zmianę produkcji na
zabawki wykonane z plastiku. Przełom to rok 1958,
kiedy to rozpoczyna się produkcja pierwszych
klocków systemowych. Ole zawsze stawiał na
wysoką jakość swoich produktów. Klocki już

z początków produkcji były wykonane solidnie,
z wysokiej jakości plastiku i po dzień dzisiejszy
są kompatybilne z klockami obecnej produkcji. Od
początku cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a firma rozrastała się w zawrotnym tempie.

Kolejny przełom w polityce firmy przyniosły
wczesne lata ‘80. Na fali tego, że brytyjscy
nauczyciele zauważyli, iż wykorzystanie klocków na
lekcji sprawia, że uczniowie chętniej uczą się,
szybciej przyswajają wiedzę, są bardziej
zaangażowani oraz osiągają lepsze wyniki
dydaktyczne, powstała wówczas firma córka - Lego
Education. Jej celem było wspieranie szkół
w procesie dydaktycznym. Zaproszono do
współpracy kilka uniwersytetów, ostatecznie
przewodnictwo w tworzeniu wizji firmy przejął
profesor Seymour Papert - matematyk i informatyk,
który fascynował się zrozumieniem procesów
uczenia się dzieci oraz sposobów, w jak technologia
może wspierać ich uczenie się. Razem
z psychologiem Jean’em Piaget’em badali rozwój
poznawczy dzieci. Uznawali, że proces poznawczy
opiera się na konstruktywizmie. Taki model nauki
dzieci zakłada, że uczenie się wynika z budowania
modelimentalnych opartych na doświadczaniu. Byli
bardzo krytyczni wobec tradycyjnej myśli
wychowawczej, w której dzieci były osadzone w roli
biernych odbiorców wiedzy, zamiast aktywnych
uczestników lekcji opartej na doświadczaniu.
Według Paperta szkoła powinna odejść od
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“testowania” oraz uczenia się na pamięć. Twierdził,
że dzieci uczą się najlepiej poprzez majsterkowanie
oraz nieustrukturyzowane zajęcia przypominające
zabawę. Współpracując z firmą Lego Education
wdrażał skutecznie swoje poglądy w szkołach na
całym świecie. Należy podkreślić, że firma Lego
Education nie produkowała i nie produkuje klocków,
lecz tworzy gotowe rozwiązania na lekcję
bezpośrednio do pracy

z uczniem przy pomocy klocków. Takie rozwiązania
mają na celu aktywizację uczniów i kształtowaniew
nich kluczowych kompetencji przyszłości. Obecnie
LE rozwija również kompetencje programistyczne,
robotyczne i mechatroniczne wykorzystując
dedykowane zestawy robotyczne. Papert opracował
również zestawy LEGO MINDSTORMS - linię
programowalnych robotów, w których
spersonalizowane klocki zostały osadzonewmałych
komputerach. Nazwa pochodzi odwpływowej pracy
Paperta Mindstorms: Children, Computers, and
Powerful Ideas (1980). Współcześnie firma
wprowadziła nowe zestawy robotyczne LEGO SPIKE
PRIME oraz LEGO ESSENTIAL . Specjaliści
opracowali około 190 gotowych pomysłów
i rozwiązań na lekcje. Taka metoda pracy doskonale
łączy się z bardzo popularną obecnie edukacją
STEAM ( kształcenie uczniów wszechstronnych
poprzez łączenie w nauczaniu kompetencji z kilku
dziedzin kładących nacisk na nauki ścisłe,
inżynierię, technologię z wykorzystaniem
programowania ).

Krótki rys historyczny naświetla nam motywację
twórców systemu Lego oraz procesy, łączące

innowacyjność z wrodzoną kreatywnością dzieci.

Wróćmy jednak na chwilę do doświadczeń, które na
co dzień przekonująmnie do pracy z zastosowaniem

systemów Lego. W tym celu postaram się
zobrazować poniżej przebieg wybranych zajęć.

Dzwonek na lekcję! Co dziś będziemy robić? - pytają
uczniowie. Dziś będziemy uczyć się i bawić. Słyszę
zachwyt w klasie. Tymczasem wiem, że dziś będzie
trudny temat i muszę go odczarować, również dla
samej siebie. Nie byłam zadowolona z mojego
poprzedniego wprowadzania tego tematu i tym

razemmuszę zrealizować go inaczej.

“Dziś dowiecie czym jest prędkość, droga i czas.
Będziecie obliczać zależności między tymi
wielkościami, wyznaczać każdą z nich.” I już nie
widzę blasku w oczach u moich uczniów. Spokojnie
biorę w tym czasie zestaw robotyczny Lego Spike
Prime,model nosorożec . Blask woczach dzieciaków
wraca i nie tylko … padają pytania: Co to? Do czego
służy taki robot? Wiedzą już, że lekcja będzie
ciekawa i pozwoli im na aktywność.Wiem, że się nie
zawiodą.

Nosorożec to jeden z wielu możliwych do
zbudowania robotów, sterowany zdalnie
komputerem. Jest interaktywny, porusza się,
odpowiada na komunikaty w sposób dźwiękowy
i świetlny. LE opracowało program do pracy
z klockami robotycznymi. Sterowanie wykonuje się
wnimzdalnie.Wymagane jest użycie języka Scratch,
który jest naturalnym narzędziem dla ucznia,
pracują nim na zajęciach komputerowych od
najmłodszych lat. W programie uruchamiamy
konkretną lekcję i już... Lekcja sama się toczy, a ja w
zasadzie znowu jestem niepotrzebna. Obserwuję
jak dzieje się magia!

Program prowadzi uczniów przez całe zajęcia. Są
w nim gotowe skrypty do wykorzystania (można
tworzyć też własne), krótkie filmy z instrukcją krok
po kroku, polecenia, dodatkowe wskazówki do
pracy, wyjaśnienia. Narzędzie wymusza
formułowanie wniosków, dokonanie analizy
i podsumowania. Wszystko to wygląda bardzo
prosto, kolorowo, zachęcająco dla ucznia. I tak moi
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uczniowie sterują robotem, jeżdżą nim po
korytarzach szkolnych, widać ekscytację,
zaangażowanie każdego. Mierzą, przeliczają,
wyznaczają prędkość przy różnym czasie,
odległościach, zamieniają jednostki. Wyznaczają
czas przy danej prędkości i drodze.

Koniec lekcji, aż szkoda że tak szybko minęła
- mówią. Rozstali się z robotem niechętnie, po mojej
obietnicy, że nie zostanie rozmontowany i jeszcze
wróci przy innej okazji na lekcję. Dobrze bawiliście
się dziś?- pytam przekornie. Taaaak! - krzyczą,
szczerze. A ja wiem, że zarzuciłam tzw. „kotwicę”,
już na zawsze. To znaczy, że gdy będą musieli
policzyć w przyszłości prędkość, drogę czy czas, to
przypomną sobie tę lekcję. Wrócą emocje.
Przypomną sobie algorytmy. Magia zadziałała i na
uczniów i na mnie. Trudny temat został

odczarowany i stał się lekcją pełną przeżyć
i zaangażowania ucznia. Fascynujące jest to,
że oprócz zrealizowanego tematu zostały
zaimplementowane kompetencje technologiczne,
społeczne, które zaowocują w przyszłości tych
młodych ludzi.

Takie doświadczenia przekonują, że szkoły powinny
odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego człowieka
przyszłości widzą w uczniu. Rozwój nowych
technologii zmienia naszą rzeczywistość, rynek
pracy. 65% dzieci będzie wykonywać zawód, który
jeszcze nie istnieje. Nasz uczeń zatem w przyszłości
musi być elastyczny, kreatywny, umieć odnaleźć się
w otaczającym go świecie, mieć nabyte szerokie
umiejętności technologiczne. Warto zatem, aby
szkoły wykorzystywały w procesie edukacji
rozwiązania LE. Ponadto lekcje stają się ciekawą
przygodą nie tylko dla ucznia, ale również dla
nauczyciela.

Monika Gregorowicz - doradca metodyczny

Krótka myśl na
dziś
Szkoła, czyli co?

Szkoła… Jakie skojarzenia masz do tego słowa?
Przyjaźnie, odkrywanie świata, czy może presja,
ocenianie, stres? Zapytałam o to kilka osób, które
zakończyły już edukację. Odpowiedzi brzmiały:

"Z perspektywy czasu i problemów życia dorosłego
człowieka?... Z czasembeztroski, miłości, szaleństwa
i ogólnie szczęścia... "

"Ze stresem i depresją."

"Z poczuciem dużego obowiązku i stresem…"

"Z imprezami, z przyjaźniami, ze stresem,
z wagarami, z moim pierwszym zauroczeniem,
z bułką z pastą ze sklepiku…"

"Mam takie mieszane uczucia z tym słowem.
Z jednej strony przyjaciele, nowe doświadczenia,
zdobywanie wiedzy, a z drugiej strony kojarzymi się
z wiedzą kompletnie nieprzydatną i obowiązkiem
uczenia się tego, co kompletniemnie nie interesuje."

To, jak na zawsze już miejsce to będzie zapamiętane
i wspominane zależy również od nas - nauczycieli.
Nie pozwólmy żeby stres, presja, rywalizacja
przysłoniły młodym ludziom radość rozwijania się
w dniu codziennym.

Marta Cichy - psycholog
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Temat lekcji: Tańce integracyjne - patent na lekcję
WF

Cele lekcji:
Umiejętności:

• uczeń potrafiwykonać określoną sekwencje
ruchów domuzyki

• uczeń zatańczy wybrane tańce integracyjne.

Wiadomości:

• uczeńwie jakie funkcje może pełnić taniec;

• wie jakie korzyści płyną z tańca;

Elementy wychowawcze:

• uczeń dostrzega pozytywną rolę tańca
w integracji z rówieśnikami;

• uczeń odpowiednio zachowuje się w
sytuacjach związanych z aktywnością
taneczną – akceptuje wybór partnera do
tańca dokonany przez nauczyciela;

• właściwie zachowuje się w tańcu –
przestrzega etykiety tańca.

Metody nauczania: podająca (w oparciu
o prezentację kroków przez prowadzącego),

Forma prowadzenia zajęć: zbiorowa

Tok lekcji
Część wstępna:

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości
do zajęć.

• Zebranie grupy.

• Sprawdzenie listy obecności.

• Podanie tematu lekcji.

2. Motywacja do zajęć w czasie lekcji.

• Wywołanie pogodnego nastroju i atmosfery
efektywnej pracy

3. Rozgrzewka

• Taniec "Belgijka" w parach bez zmianymiejsc
(ustawienie para za parą w linii).

• Taniec "Belgijka" w parach ze zmianąmiejsc
(ustawienie para za parą po kole).

Część główna:

1. Nauka tańców integracyjnych.

A. Polka kowbojka (Ustawienie w parach na
przeciwko siebie, dwa szeregi)

• krótkie wprowadzenie dotyczące charakteru
tańców.

• wyjaśnienie i pokazanie sekwencji
poszczególnych kroków dla partnerów i dla
partnerek.

• kilkukrotne przećwiczenie sekwencji kroków
bezmuzyki,

• powtórzenie tańca w parach bez muzyki.

• powtórzenie tańca w parach zmuzyką

• pytania uczniów

B. Circassion Circle - Irlandia (Parami, twarzami do
środka koła, jedynka po prawej stronie dwójki)

• krótkie wprowadzenie dotyczące charakteru
tańców.

• wyjaśnienie i pokazanie sekwencji
poszczególnych kroków dla partnerów i dla
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partnerek.

• kilkukrotne przećwiczenie sekwencji kroków
bezmuzyki,

• powtórzenie tańca w parach bez muzyki.

• powtórzenie tańca w parach zmuzyką

• pytania uczniów.

C.Walc integracyjny. (Parami, twarzami do środka
koła, jedynka po prawej stronie dwójki)

• krótkie wprowadzenie dotyczące charakteru
tańców.

• wyjaśnienie i pokazanie sekwencji
poszczególnych kroków dla partnerów i dla
partnerek.

• kilkukrotne przećwiczenie sekwencji kroków
bezmuzyki,

• powtórzenie tańca w parach bez muzyki.

• powtórzenie tańca w parach zmuzyką

• pytania uczniów

Część końcowa:

1. Uspokojenie organizmu. (Ustawienie na kole)

• Rozciąganie

• Krótkie podsumowanie zajęć oraz podkreślenie
roli tańca w integracji z innymi osobami,
zachęta do tańczenia, także w domu
z rodzicami czy rodzeństwem.

2. Podsumowanie

5 elementówważnychw nauczaniu tańców
integracyjnych

1. Słuchamymelodii. grupa zapoznaje się
z rytmem, charakteremmelodii, tempem itp.

2. Prowadzący demonstruje taniec bez muzyki.
jeżeli jest to taniec w parach, to prosimy do tańca
jedną chętną osobę. Jeżeli jest to możliwe,
niektórych elementów lub figur tanecznych uczymy
na siedząco.

3. Prowadzący demonstruje taniec z wybrana
osoba.

4. Uczymy tańca bez melodii.

5. Tańczymy zmelodią.

Wskazówkimetodyczne

Rozpoczynając pracę z grupąmusimy pamiętać o:

• Stworzeniu atmosfery przyjacielskiego
spotkania, otwartości, zdecydowania,
bezwzględnego odrzucenia rywalizacji, którą
trzeba zastąpić zabawą. Sprawi to, że biorący
w niej udział poczują się jak "dobrzy znajomi".

• Omówienia fabuły utworumuzycznego,
charakterystycznych cech tańca(charakter
zabawowy lub obrzędowy, cechymuzyki
danego regionu folklorystycznego),
wyjaśnieniu treści tekstu słownego (jeżeli taki
istnieje). Pozwoli to na zrozumienie nastroju
opracowywanego tańca. Jeżeli utwór posiada
tekst powinien zostać zaśpiewany. Prezentacja
muzyki poparta tekstem pozwala zauważyć
i przyswoić uczestnikom tempo, rytm tańca,
barwę, nastrój utworu, jego dynamikę,
co rozbudza wyobraźnię i fantazję.

• Stosowanie zasady stopniowania trudności,
co pozwoli zaproponować grupie wybraną
przez nas wersję tańca, aby opanowanie
kolejnych kroków, elementów, figur, a w
końcowym etapie - całego układu tanecznego,
sprawiło jej radość. Prawidłowy pokaz kroków
i figur tanecznych zobrazuje ruch w
opracowanym tańcu( w przypadku bardziej
skomplikowanych figur należy pamiętać
o nauczaniu etapami wwolnym tempie bez
towarzyszenia muzyki). Podczas nauczania
prostych tańców należy skoncentrować się na
słuchaniumuzyki, która sugeruje kolejność
wykonywania elementów tanecznych.

• Używaniu precyzyjnych sformułowań i określeń
charakterystycznych dla języka tanecznego. Na
początku zajęć wyjaśniamy używane przez nas
polecenia, które powinny być poparte pokazem
lub formą graficzną.

• Przemyśleniu organizacji zajęć w zależności od
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liczebności grupy, wielkości sali, możliwości
prawidłowej realizacji tańca. ( w przypadku
licznej grupy oraz niewielkiej sali dzielimy
uczestników na 2 lub więcej grup, proponując
każdej zamienne działania, np. 1 grupa tańczy,
2 grupa śpiewa, co jest możliwe wwybranych
wersjach tańców ze względu na kilkakrotnie
powtarzające się tematy taneczne).

Katarzyn Aleszczyk – doradca metodyczny

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów ""Klanza"
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Sherborne

14

Liczba godzin: 1 godzina

Zespół, klasa: II- III kl. Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy

(Może być również adresowane do uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym niewielka grupa od 6 do 10-12

osób) Podczas zajęć z młodszymi dziećmi wskazane
jest rozpoczęcie od piosenki powitalnej.

Cele:

• odczuwanie własnego ciała

• zdobywanie i wymiana doświadczeń podczas

sesji ruchowych

• poznanie własnychmożliwości i ograniczeń

• rozładowanie nagromadzonych emocji

• integracja z grupą

• poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za
innych

• zwracanie uwagi na osobę, z którą uczestnik
współdziała w czasie ćwiczeń

• kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
fizycznego i emocjonalnego

Cele szczegółowe:

• zna nazwy części ciała

• naśladuje innych uczestników

• rozumie polecenia nauczyciela, również w
formie pokazu i poprawnie na nie reaguje

• rozwija wiarę we własnemożliwości

• podczas ćwiczeń integruje się z innymi
uczestnikami
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• używa swojej siły fizycznej adekwatnie do
ćwiczenia

• czerpie radość z ćwiczeń.

Dzieci podczas ćwiczeńMetodąWeroniki
Sherborne doświadczają, co to znaczy czuć się
dobrze we własnym ciele, poznają siebie, swoje
możliwości i ograniczenia, poznają innych,
nawiązują kontakty, uczą się aktywnego
i twórczego życia

Miejsce: sala gimnastyczna

Powitanie

Powitanie – Uczestnicy stoją w kole, każdy
uczestnik proponuje, którą częścią ciała się
przywita: np. „witają się łokcie, kolana, plecy,
dłonie, itp.” - dotykają osób stojących obok niego
w kole wybraną częścią ciała.

Ćwiczenia oddechowe:

Balon – nabierają powietrze nosemwydychają
powoli, w taki sposób, jak powietrze uchodzi
z balonu, „lalka” – uczestnicy nabierają powietrza
nosem, z uniesionymi do góry rękami, przy
wydechu wykonują skłon, rozluźniają się, „winda”-
uczestnicy kładą się na podłogę , kładą jedną dłoń
na brzuchu, oddychając przeponą poruszają dłonią
do góry i do dołu (można wykonać z maskotkami)

Zabawy: „z”

Gdy uczestnicy wykonują ćwiczenie w parach,

trójkach lub grupie, ważne jest, aby każdymógł być
sprawcą, inicjatorem. Uczestnicy podczas ćwiczeń
wymieniają się.

• LUSTRO – „rób to co ja” – uczestnicy dobierają
się parami, jedna osoba pokazuje – macha
rękami, robi śmieszneminy, porusza głową,
itp., druga osoba ją naśladuj, następnie
zamieniają się rolami

• Śmieszne kroki. Wybrany uczestnik inicjuje
wybrany sposób poruszania się, pozostali
uczestnicy go naśladują

• Trampolina – uczestnicy leżą na plecach
z ugiętymi nogami i podnoszą – wypychają
biodra do góry

• Czołganie się – uczestnicy kładą się na
materacu, następnie każdy przeczołguje się
(ruch naprzemienny kończyn górnych
i dolnych) w określonym kierunku

• Wirowanie na pośladkach – uczestnicy siadają,
na podłodze, następnie próbują okręcić się
wokół własnej osi na pośladkach –mogą kręcić
się w prawą lub lewą stronę (np. za prawą lub
lewą ręką)

• Tunel – uczestnicy w klęku podpartym, kolejno
osoba stojąca z brzegu przechodzi pod
„tunelem”, następnie ustawia się w klęku
podpartym, aby umożliwić przejście kolejnej
osobie

• Oklepywanie pleców - uczestnicy dobierają się
w pary, następnie oklepują plecy koleżanki lub
kolegi (można opowiedzieć wierszyk: „biegną
słonie po betonie…”)

Zabawy „przeciw”

Kolejnym etapem zajęć są ćwiczenia „przeciw”,
podczas których uczesnik mamożliwość
doświadczyć swojej siły, ale również nauczyć się
właściwie dawkować siłę, aby nie zrobić krzywdy
partnerowi
Tu bardzo ważne jest przypomnienie zasady, aby
nie sprawiać bólu drugiej osobie, że partner
w zabawie również będzie wykonywał to samo
ćwiczenie.

Uczestnicy dobierają się w pary:

• Uczniowie stają naprzeciwko siebie, następnie
dotykają się dłońmi, po czym naciskają
wzajemnie dłońmi o dłonie partnera

• Ustawiają się plecami do siebie, następnie
przepychają się plecami: na stojąco, na siedząco

• Rowerek – leżąc na plecach naprzeciwko siebie
łączą wzajemnie stopy – przepychają się
naprzemiennie prawa i lewa noga

• Paczka – jedna osoba siada na podłodze,
obejmuje nogi ramionami, druga próbuje ją
„rozpakować”

• Odklejenie od podłogi – jedna osoba leży na
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podłodze, druga próbuje podnieść jej głowę,
ręce lub nogi „odklejając” ją od podłogi

Zabawy „razem”

Na tym etapie ważna jest integracja, zaufanie do

grupy, partnera.

• Jedna osoba prowadzi drugą, która jest
odwrócona tyłem, ma zamknięte oczy.
Prowadzący stara się tak kierować osobą
prowadzoną, aby nie wpaść na żadną

przeszkodę, czy też innego uczestnika

• Wahadło – uczestnicy dobierają się
w trzyosobowe grupy. Dwie osoby stają po obu
bokach trzeciego uczestnika, który stoi
w środku. Delikatnie odchyla się naprzemiennie
raz w prawą, raz w lewą stronę. Zadaniem
uczestników stojących po bokach jest
przytrzymanie kolegi/koleżanki i delikatne
pchnięcie w drugim kierunku

• Kołysanie w kocu – wszyscy uczestnicy, poza
jedną osobą łapią za brzegi koca i delikatnie
kołyszą w kocu koleżankę/ kolegę – wymieniają
się, tak, aby każdymógło być kołysany

• „niewidzialna paczka – uczestnicy stoją
w kręgu i przekazują sibie niewidzialną paczkę.
Każdy uczestnik określa, jaka to jest paczka:
lekka, ciężka, delikatna, mała, duża, itp.

Zakończenie:

• Relaks – uczestnicy przyjmują dowolną
wygodną pozycję (może być leżenie) i przy
muzyce i krótkim opowiadaniu nauczyciela (np.
jest lato, świeci słońce, jesteście na plaży,
w oddali słychać szummorza….) odpoczywają

• Pożegnanie – podobnie, jak na początku zajęć
uczestnicy żegnają się różnymi częściami ciała.

Aneta Dunaj – doradca metodyczny
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Kilka słów o sobie :)

Nazywam się Joanna Sroczak, jestem nauczycielem
mianowanym, w trakcie awansu zawodowego na
nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole
Podstawowej w Drogoszach na stanowisku
pedagoga szkolnego i logopedy. Prowadzę prywatną
praktykę neurologopedyczną w miejscu mojego
zamieszkania.

Ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczą oraz Wczesną
Edukację na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, studia podyplomowe z Logopedii
i specjalizację z Neurologopedii, Zarządzanie
Oświatą. Obecnie studiuję Integrację Sensoryczną
oraz Socjoterapię. Cały czas doskonalę swójwarsztat
pracy, uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach
i kursach. Posiadam uprawnienia do prowadzenia
terapii ręki i terapii miofunkcjonalnej. Ukończyłam
kurs trenera umiejętności społecznych.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.

Co spowodowało, że wybrała Pani zawód
nauczyciela i pracę zmłodzieżą?

Już od najmłodszych lat inspirował mnie zawód
nauczyciela. Jako mała dziewczynka, uczennica
szkoły podstawowej, marzyłam, żeby być
nauczycielem, uczyć dzieci, pisać kredą po zielonej

tablicy i mieć wymazane ręce w kredzie :) Bardzo
często z moim bratem bawiliśmy się w szkołę.
Pisaliśmy sprawdziany, które później ja, w roli
nauczyciela, sprawdzałam czerwonym długopisem.
Lubiłam spędzać czas w szkole, nie tylko wtedy
kiedy miałam lekcje. Często uczestniczyłam
w zajęciach, które prowadziła moja mama –
nauczycielka. W trakcie swojej edukacji spotykałam
na swojej drodze cudownych nauczycieli, ciepłych,
pełnych empatii, nauczycieli, którzy byli moimi
autorytetami. To oni w pewnym stopniu przyczynili
się do tego, że wybrałam studia na kierunku
pedagogicznym i wybrałam ten piękny zawód.

Już podczas studiów i praktyk, wymarzyłam sobie,
że zostanę w przyszłości pedagogiem szkolnym, aby
pracować z dziećmi i młodzieżą.

Kiedy zaczynałam karierę zawodową, pracowałam
jako nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej, przez dłuższy czas byłam
nauczycielem przedszkola. Rozwój mowy dzieci i jej
zaburzenia, skłoniły mnie do podjęcia studiów
z logopedii i ukończenia specjalizacji
z neurologopedii.

Pracowałam jako logopeda i neurologopeda
z dziećmi niepełnosprawnymi oraz objętymi
wczesnymwspomaganiem rozwoju dziecka.

Jak w trakcie Pani kariery zmieniła się edukacja

wPolsce? Czy pamięta Pani swoje początki, swoją
pierwszą przeprowadzoną lekcję?

Kiedy zaczynałam pracę w zawodzie nauczyciela,
w Polsce był nieco inny system nauczania.
Sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie
gimnazja, trzyletnie licea ogólnokształcące. Jak
wspomniałam wyżej, pracowałam na różnych
szczeblach edukacji. Kiedy zaczynałam pracę
w szkole, dzieci sześcioletnie, szły do klasy
pierwszej, zmieniała się podstawa programowa,
w klasach pojawiły się tablice interaktywne.
Uczniowie mieli coraz większy dostęp do sal
komputerowych.

W 2019r. zostały zlikwidowane gimnazja, powrócił
system ośmioklasowyw szkole.

Obecnie wielką zmianą jest edukacja zdalna, która
wcześniej nigdy nie miała miejsca. Dużą zmianą jest
udostępnianie uczniom w szkole podstawowej
darmowych podręczników oraz laptopów czy
tabletóww czasie edukacji zdalnej.

Zapamiętałam zajęcia, które prowadziłam
w przedszkolu, hospitowane przez panią dyrektor.
W czasie zajęć, podeszła do mnie dziewczynka
o imieniu Anielka i powiedziała, że mocno mnie
kocha. Pamiętam też lekcję w szkole, w klasie
pierwszej, były to dzieci sześcioletnie.
Wprowadzałam wtedy literę. Zwróciłam uwagę na
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dziewczynkę, która szukała czegoś w plecaku. Ku
mojemu zdziwieniu, z plecaka wyjęła lalkę i zaczęła
bawić się pod ławką. Przerwałam lekcję, zaprosiłam
dzieci do zabawy na dywanie. Pamiętam również
nieprzespane noce i tremę przed prowadzeniem
pierwszych lekcji.

Jaka jest, Pani zdaniem, współczesna rola
nauczyciela?

Współczesny nauczyciel powinien być wsparciem
dla ucznia i rodzica. Powinienwyróżniać się empatią
i intuicją. Powinien ciągle poszerzać swoją wiedzę.
Myślę, że zawsze powinien być krok przed
dzieckiem.

Po czym można poznać, Pani zdaniem, dobrego
nauczyciela?

Dobry nauczyciel słucha i słyszy uczniów.
Poświęca swój czas i energię. Jest blisko uczniów,
inspiruje ich. Relacje z uczniami opiera na
obopólnym zaufaniu.

Czy może Pani zdradzić swoje inspiracje
w codziennej pracy? Co Panią motywuje do
podejmowania nowych wyzwań i osiągania
kolejnych edukacyjnych sukcesów?

Zawsze lubiłam się uczyć i poszerzać swoja wiedzę.
Inspirują mnie ludzie, którzy, dzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Interesuje
mnie rozwój dziecka już od pierwszych dni życia.
Pogłębiam wiedzę na temat przyczyn trudności
uczniów rozpoczynających edukację. Fascynuje

mnie mózg i zmiany w nim zachodzące oraz to, jaki
mają wpływ na dalszą edukację. Szukam rozwiązań
mających na celu, poprawę funkcjonowania ucznia
w szkole. Dalej pogłębiam swoją wiedzę.

Co w pracy w szkole sprawia Pani największą
radość?

W pracy największą radość sprawia mi uśmiech
i zadowolenie ucznia i dobre słowo rodzica dziecka.
Bardzo ważne jest, aby uczeń miał zaufanie do
nauczyciela. Jest to dla mnie bardzo cenne i jest
kluczem do budowania dalszych relacji, w celu
pokonywania napotkanych trudności.

Kto jest Pani mentorem?Mistrzem?

Spotkałam na swojej drodze szczególnych
nauczycieli, których uważam za swoich mentorów.
Pani Maria T. i Wiesława R., nauczyciele
przedmiotów. Ważną rolę, odegrały osoby uczące
mnie na studiach i szkoleniach. Natomiast
znaczącym dlamniementorem jest mojamama. Nie
tylko jako zawodowy nauczyciel (od czterdziestu
lat), ale również nauczyciel życia.

Gdzie szuka Pani wsparcia w trudach codziennej
pracy?

Rozpoczynając pracę w szkole, ogromnym
wsparciem była dla mnie Pani Dyrektor Barbara
Szadurska. Obecnie otrzymuję wsparcie od Pani
Dyrektor Ewy Burdyło. Bardzo ważna jest też
współpraca i zaangażowanie całego zespołu, a więc
również wychowawców i nauczycieli. Utrzymuję

współpracę z instytucjami, pedagogami z innych
szkół, terapeutami, którzy dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Dzięki ich wsparciu staram się
pokonywać trudy codziennej pracy .

Czego potrzeba nauczycielom, żeby praca nie
przestawała być dla nich pasją?

Zawód nauczyciela to nie tylko zawód, to również
powołanie. Kocham swoją pracę. Praca jest moją
pasją. Myślę, że bez pasji, wykonywanie tego
zawodu jest niemożliwe. Nauczyciel ma przed sobą
wiele wyzwań, trzeba się z nimi zmierzyć
i wykonywać swoją prace tak, aby przynosiła nam
radość.

Co doradziłaby Pani nauczycielom, którzy
dopiero stawiają swoje pierwsze zawodowe
kroki? Jak powinni sobie radzić z wyzwaniami,
które czekają na nich na początku
nauczycielskiej drogi?

Początkującym nauczycielom, doradziłabym, aby
kochali dzieci, byli otwarci na ucznia i wsparcie
innych doświadczonych nauczycieli. Żeby stawiali
sobie cele i dążyli do nich, rozwijali swoje
kompetencje, nie poddawali się.

Na koniec — czego życzy Pani sobie i innym
nauczycielom?

Życzę sobie i innym nauczycielom, aby byli takimi
nauczycielami, jakich sami kiedyś chcielimieć. Życzę
wytrwałości, dobrych relacji z uczniami i rodzicami.

Wywiad przeprowadziła Małgorzata Hrycenko.
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Czy mamy wpływ na to, ile wiedzy po naszych
lekcjach zostaje w głowach dzieci? Czy jesteśmy
w stanie tak poprowadzić zajęcia, aby nasi
wychowankowie nie uczyli się na pamięć, ale
kojarzyli ze sobą odległe pojęcia?

Wyobraźcie sobie szkołę, w której uczniowie
sami zdobywają wiedzę, a wy, nauczyciele,

obserwujecie tylko ten proces, od czasu do czasu
pokazujecie kierunek, w którym mają podążać.
Patrzycie z zadowoleniem na pracę indywidualną
i grupową. Angażujący się uczniowie badają
skomplikowane problemy. Analizują, tworzą
hipotezy i je weryfikują, wyciągają wnioski. Po
takich zajęciach nie tylko wy jesteście zadowoleni,
ale uczniowie mają poczucie twórczo
wykorzystanego czasu. A za tydzień wszystko
potrafią. Czy to tylko marzenie? Nie. Jest wiele
działań, które kierują edukację w tą stronę. Jednym z
nich jest tzw. „głębokie uczenie”.

Z terminem tym po raz pierwszy zetknęłam się,
wertując artykuły na stronie internetowej CEO.
Zaintrygował mnie ten temat, gdyż od dawna
zastanawiałam się, co zrobić, by uczniowie przestali
stosować zasadę „3Z – zakuć, zaliczyć, zapomnieć”.
Przeczytałam niezwykle ciekawy materiał pt.
„Głębokie uczenie się. Co pomaga je uruchomić
i rozwijać?” S. Żmijewskiej – Kwiręg i A. Pacewicz.
Już wtedy wiedziałam, że wcielę w życie
przedstawione tam propozycje.

Pod koniec zeszłego roku na polskim rynku
wydawniczym ukazała się długo oczekiwana przeze
mnie lektura, na podstawie której napisano wyżej
wspomniany artykuł. Mowa tu o książce pt.
„Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji”
J. McTighe i H. Silvera. To nie jest kolejna pozycja
pokazująca, jak pracuje się w amerykańskich
szkołach. To źródło, które podaje konkretne
propozycje narzędzi wykorzystujących ideę
głębokiego uczenia i w dodatku prezentuje polskie
przykłady. Zawiera sporo konkretnych wskazówek,
które zostały opisane i zilustrowane. Podpowiada,
w jaki sposób doskonalić umiejętności takie jak:
czytanie ze zrozumieniem, notowanie,
porównywanie zjawisk i pojęć czy też stawianie
pytań oraz hipotez.

Szczególnie atrakcyjne wmojej polonistycznej pracy
okazało się wykorzystanie „notatki z oknem”.
Jej struktura pozawala na wyzwolenie w uczniu
twórczego myślenia, rozbudzenia ciekawości oraz
łączenia wcześniejszej wiedzy i doświadczeń
z omawianym zagadnieniem. Na czym polega?
Uczniowie tworzą notatkę bazującą na schemacie
okna patrz str. 20.

Wykorzystałam go do lekcji języka polskiego,
w trakcie której wprowadzałam lekturę pt. „Quo
vadis”. W pierwszej części dzieci wypisywały
wszystkie te fakty, szczegóły, które według nich są
najważniejsze. Zakres uzupełnianego materiału

może być bardzo szeroki – wszystko zależy od tego,
co wyda się istotne. Moi uczniowie dostrzegli
w lekturze na przykład elementy powieści oraz
wskazali na występowanie bohaterów
historycznych i fikcyjnych. Drugie okienko sprawia,
że młodzi ludzie nie przejdą obojętnie wobec
omawianego zagadnienia (w opisywanym
przykładzie - lektury), gdyż muszą ułożyć związane
z nim pytania. Wymaga to od nich szerszego
spojrzenia na problem, zastanowienia się nad tym,
co już wiedz, a czego nie; co ich interesuje, a czego
chcieliby się dowiedzieć. Pytania były różne – od
tego, co czuli ludzie, gdy płonęło ichmiasto, do tego,
skąd u Sienkiewicza pomysł napisania książki
o czasach starożytnych. Trzecia część to już sięganie
do doświadczeń ucznia, do łączenia problematyki
książki z posiadaną wiedzą. To pogłębiona analiza
wymagająca nie tylko wiadomości o rozważanej
kwestii, ale także sięgnięcia do wiadomości
zdobytych kiedyś. Uczniowie zauważyli,
że tematyka książki świetnie współgra
z informacjami podawanymi na lekcjach historii
i religii. Skojarzyli imię Ursusa ze sprzętem
rolniczym. Zwrócili uwagę na symbole ryby i krzyża
- ważne i dzisiaj. Z kolei ostatnie okno pozwoliło
dzieciom na wyrażenie swojego zdania
o omawianym problemie. Tu nie ograniczałam ich
wolności słowa, choć wiedziałam, że lektura
wzbudza niechęć. Ku mojemu zdziwieniu pojawiły
się nie tylko określenia „długa”, „nudna”, „za
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trudna”, ale i „wzbudzająca emocje”, „niesamowita”
i „ciekawa”.

Opisany przeze mnie schemat to tylko jeden z
ciekawych pomysłów na głębokie uczenie, takie,

które zdecydowanie sprzyja rozwojowi naszych
uczniów. Polecam.

Izabela Kuncer
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