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Słowem wstępu...
Właśnie siedzę sobie w pociągu do Krakowa…, 

po raz pierwszy od bardzo dawna moja za-
wodowa droga wiedzie mnie do tego pięknego mia-
sta. Pełna radości, oczekiwań i nadziei na edukacyj-
ne wskazówki dostaję przypominajkę – „Wszystkie 
artykuły do „Busoli” gotowe. Napisz słowo wstęp-
ne…” Nie ma to jak zgrany zespół i odpowiedzial-
ność przy wykonywaniu zadań! Tak oto pracujemy 
dla Państwa! Chciał nie chciał, wyciągnęłam laptop 
i piszę….
Co ciekawego znajdziecie Państwo w drugim nu-
merze „ Busoli”? 
W kontekście pracy zespołowej i zarządzania pole-
cam Państwu artykuł na temat nowatorskiej meto-
dy pracy z grupą, action learning. W ofercie PODN 
w Kętrzynie już od września pojawią się szkolenia 
z zakresu action learning, metody Walta Disneya 
i oskara. Są to techniki, które znacznie usprawnia-
ją współpracę i koncentrują się na rozwiązywaniu 
problemów. 
Dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnosz-
kolnej oraz rodziców przypominamy 
o gotowości szkolnej – wszak w poradniach psy-
chologiczno – pedagogicznych rozpoczyna się 
okres diagnozowania i wydawania opinii w sprawie 
osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej.
Jak zwykle (czyli drugi raz) możecie Państwo sko-
rzystać z pomysłów naszych doradców, którzy pre-
zentują swoje scenariusze zajęć, czy propozycje do-
tyczące pracy z dzieckiem. 
W tym numerze zachęcam również do poznania 
ciekawej osoby, pani Marzenny Grochowalskiej - 
spełnionej nauczycielki matematyki, którą ścieżki 

edukacyjne wyprowadziły poza szkołę. Tak wielu 
ciekawych ludzi jest w naszej nauczycielskiej rodzi-
nie! Nasza „Busola” pragnie Wam ich przedstawiać. 
Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie dziękuję 
Wam za każde dobre słowo związane z ukazaniem 
się pierwszego numeru naszego pisma. Jestem pod 
wrażeniem tego, że to, co robimy nie jest Wam obo-
jętne i zapraszam do współtworzenia kolejnych nu-
merów.
Jadę dalej… pociąg mknie pośród zieleniejących 
pól i kwitnących drzew… piękna ta nasza Ziemia! 
Nadal jestem jeszcze pod wrażeniem finału III  Re-
gionalnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologiczne-
go klas III Szkół Podstawowych, który 22 kwietnia 
odbył się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  
Reszlu. Serdecznie gratuluję zwycięstwa Aleksan-
drze Stefańskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 
3 im. M. Zientary – Malewskiej w Kętrzynie, którą 
przygotowywała pani Halina Moczyńska. W finale 
udział wzięło 33 uczniów ze szkół powiatu kętrzyń-
skiego i mrągowskiego, z którymi pracowali wspa-
niali nauczyciele! Bardzo dziękuję Krystynie Buj-
nowskiej oraz pani Joannie Piskosz za fantastyczną 
organizację, pomysł i determinację w dążeniu do 
celu. Cieszę się, że Wasz trud docenił Warmińsko 
– Mazurski Kurator Oświaty, pan Marek Nowacki, 
który objął konkurs patronatem i zaszczycił uczest-
ników finału swoja obecnością. To wielki zaszczyt 
dla wszystkich organizatorów. 
22 kwietnia to również dzień, w którym promo-
wano dziedzictwo kulturowe regionu. Małgorzata 
Hrycenko i Izabela Kuncer zorganizowały kon-
ferencję we współpracy z Powiatowym Centrum 

Biblioteczno – Kulturalnym w Kętrzynie, Muzeum 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie oraz 
Miejską Biblioteką Publiczną im. Wojciecha Kę-
trzyńskiego w Kętrzynie. Podczas konferencji wy-
słuchano prelekcji Tadeusza Korowaja oraz pisarki 
Katarzyny Enerlich oraz zwiedzono muzeum na 
kętrzyńskim zamku. Było i nostalgicznie i regional-
nie i czasem zwyczajnie wesoło. Jeszcze raz gratu-
luję organizatorom i dziękuję uczestnikom naszego 
wydarzenia. Wiem, że takich wydarzeń Państwo od 
nas oczekujecie. 
Podczas piątkowych spotkań miałam przyjemność 
odbyć rozmowy z przedstawicielami Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego, panem Waldemarem Bzurą 
oraz pani Beatą Zaborowską. Powstał pomysł zor-
ganizowania warsztatów dla nauczycieli geografii, 
przyrody i biologii na terenie parku w Krutyni. A 
więc już dziś zapowiadam wyjazdową konferencję 
pod koniec sierpnia lub pierwszych dniach wrze-
śnia dla zainteresowanych!
Oddajemy dziś numer, który już pachnie wiosną i 
przybliża nas do upragnionych wakacji. Ten rok był 
znowu niełatwy… pandemia, zdalna nauka prze-
platana kwarantannami i nauką stacjonarną. Jak już 
prawie było dobrze, to… świat się zmienił! 24 lute-
go wszyscy zatrzymaliśmy się na chwilę, która na 
Ukrainie nadal trwa… Problem migracji, uchodźc-
twa wojennego i traumy nigdy nie był tak bliski jak 
teraz! Powszechna mobilizacja pomocy tej mate-
rialnej, jak i duchowej rozpoczęła nowy rozdział 
w historii. W tym wszystkim oczywiście odnalazła 
się polska szkoła! Dzieci trafiły do klas i oddziałów 
przygotowawczych, zaczęliśmy pokonywać kolej-
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Spis treścine bariery, w tym te językowe i kulturowe. Nowa 
sytuacja dla wszystkich, ale po doświadczeniach z 
pandemii, my już jakoś szybciej potrafimy się do-
stosować. Za to Państwu serdecznie dziękuję. 
W tej rzeczywistości też odnaleźli się pracownicy 
POWRE w Kętrzynie. Psycholodzy udzielają wspar-
cia dzieciom z Ukrainy podczas indywidualnych te-
rapii. Są one możliwe dzięki pomocy pani Valenty-
ny Zhovkovskiej, nauczycielki języka angielskiego, 
która  pełni rolę tłumacza podczas takich spotkań. 
Pani Marzena Wierzchowska ukończyła kurs orga-
nizowany przez ORE na temat pracy z uczniami z 
doświadczeniem migracji. Wiedzę wykorzystała 
podczas szkoleń, które prowadzimy wspólnie na 
zamówienie rad pedagogicznych. Staramy się słu-
żyć pomocą. Korzystamy też z umiejętności Joanny 
Rackiej, która nie tylko jest doświadczonym peda-
gogiem, ale bardzo dobrze włada językiem ukraiń-
skim, co wykorzystuje coraz częściej w bezpośred-
nich kontaktach z dziećmi. 
Od 1 maja do naszego zespołu dołączą nowe do-
radczynie metodyczne: pani Dorota Korneluk, któ-
ra będzie wspierała nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych oraz pani Edyta Pawlaszek, która zajmie 
się doradztwem metodycznym w zakresie języka 
angielskiego w szkołach podstawowych. Chwilowo 
czekamy na doradcę metodycznego z matematyki 
w szkołach podstawowych, ale gwarantuję Państwu, 
że z dniem 1 września nie zostaniecie Państwo bez 
wsparcia. 
I to tyle tytułem wstępu…, jadę dalej po nową przy-
godę! A co to takiego? O tym napiszę Wam w kolej-
nym numerze. Miłej lektury! 

Pozdrawiam Was 
Marta Kragiel
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Konferencja „Dorobek kulturowy regionu”
Dziedzictwo kulturowe to pojęcie, które w 

ostatnim czasie robi wyjątkową karierę. Trze-
ba przy tym koniecznie zaznaczyć, że o ile zabytek 
należy do przeszłości to dziedzictwo służy współ-
czesnym celom. Dziedzictwo to przy tym nie tylko 
materialne dobra kultury, lecz także nasza pamięć i 
tożsamość. W tym tkwi również rosnące znaczenie 
dziedzictwa kulturowego. Bo dziedzictwo należy do 
nas wszystkich, a dostęp do dziedzictwa to jedno z 
podstawowych praw człowieka. Z tego faktu wynika 
też kluczowa rola lokalnej społeczności nie tylko w 
dynamicznym procesie nieustającego kreowania i 
reinterpretacji dziedzictwa, ale i dla jego skutecznej 
ochrony. Dziedzictwo kulturowe stanowi dziś przy 
tym nie tylko przedmiot ochrony, ale i potencjał, 
który powinien zostać wykorzystany dla przyszłe-
go rozwoju. Tylko bowiem umiejętne i harmonijne 
włączenie dziedzictwa do wielkiej zmiany cywiliza-
cyjnej, jakiej jesteśmy świadkami, daje gwarancję 
jego skutecznej ochrony.
Wykorzystanie lokalnej społeczności w  procesie 
kreacji i  identyfikacji dziedzictwa kulturowego jest 
niezmiernie ważne. Procesy te oparte są bowiem 
na więziach społecznych i  pamięci zbiorowej. Ich 
„produktem” są m.in. miejsca pamięci i umacnia-
nie poczucia wspólnotowości. Szczególny nacisk 
dlatego należy kłaść nad kompleksowym systemem 
edukacji na rzecz dziedzictwa, pojmowanej przede 
wszystkim jako wychowanie w poszanowaniu tra-
dycji i wartości jej świadectw. Równocześnie edu-

kację na rzecz dziedzictwa należy rozumieć nie 
tylko jako „rozmowę” o przeszłości, ale i refleksję 
o teraźniejszości i przyszłości. Chodzi więc rów-
nież o wyzwalanie indywidualnej kreatywności i 
innowacyjności w  kulturze poprzez „rozmowę” o  
dziedzictwie. Ten model edukacji winien uczyć nie 
tylko odpowiedzialności za dziedzictwo, ale także 
szacunku dla kulturowej różnorodności i umie-
jętności dialogu. Najważniejszą przestrzenią dla 
tworzenia kapitału społecznego w tym zakresie jest 

szkoła, a jej propagatorami nauczyciele.
Z tą myślą Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczy-
cieli postanowił zorganizować 22.04.2022 konfe-
rencję dla nauczycieli języka polskiego, historii, 
bibliotekarzy i zainteresowanych osób. Tematem 
przewodnim spotkania był dorobek kulturowy re-
gionu. Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Małgorza-
ty Margas i pracowników Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
mogliśmy zaprosić uczestników do przyjaznych 
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wnętrz czytelni mieszczącej się w siedzibie zamku. 
Po krótkim powitaniu przez Izabelę Kuncer głos 
zabrał Pan Tadeusz Korowaj - dyrektor Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnego w Kętrzynie, który 
wprowadził wszystkich w świat tajemnic dawnego 
Kętrzyna i jego niesamowitych okolic. Pan Tadeusz 
Korowaj jest autorem cyklu albumów, których te-
matem przewodnim jest właśnie dziedzictwo kul-
turowe naszego regionu zachowane w dworach, 
obiektach sakralnych czy cmentarzach. Następ-
nie uczestników konferencji swoją osobowością 

zaczarowała pisarka, dziennikarka, joginka i mi-
łośniczka zdrowego stylu życia - Pani Katarzyna 
Enerlich. Opowiedziała, w jaki sposób odnajduje i 
wprowadza do swoich książek tajemnicze historie 
mieszkańców naszego regionu i podzieliła się jedną 
ze swoich pasji - tworzeniem naturalnych kosme-
tyków. Oba wystąpienia spotkały się z uznaniem 
uczestników konferencji. Zakończeniem tej części 
spotkania było losowanie niespodzianek - książek, 
naturalnych kosmetyków i zestawu do pisania. 
Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji uda-

li się na zwiedzanie zamku w Kętrzynie. W tej fa-
scynującej podróży towarzyszył nam Pan Jakub, 
który z przejęciem oprowadził grupę po Muzeum 
im.Wojciecha Kętrzyńskiego, prezentując ekspona-
ty oraz multimedialną wystawę, która na wszystkich 
zrobiła niesamowite wrażenie. Na koniec powędro-
waliśmy do baszty, by zapoznać się z tajnikami kuli-
nariów dawnego Kętrzyna i okolic. 

Izabela Kuncer, Małgorzata Hrycenko 
doradcy metodyczni
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III Ogólnopolska Konferencja 
Neurodydaktyczna
29 marca bieżącego roku odbyła się III Ogólno-
polska Konferencja Neurodydaktyczna – wy-
darzenie, które niewątpliwie powinno zain-
teresować każdego nauczyciela. Tym razem 
jej hasłem przewodnim było pytanie: „Szkoła 
przyjazna mózgowi – jak wydobywać i wzmac-
niać potencjał intelektualny każdego ucznia?”

Pierwszy prelegent, pan Robert Bielecki, zwrócił 
uwagę na fakt, że miejscem pracy nauczyciela 

jest mózg ucznia, a nie szkoła. Dlatego tak ważna 
jest neurodydaktyka i przyglądanie się temu, co 
pozwala nam się rozwijać. Od wieków były to: ak-
tywność, współpraca, emocje, ciekawość, zaanga-
żowanie, popełnianie błędów oraz poszukiwanie 
rozwiązań. Jeśli na te wszystkie czynniki spojrzymy 
z pewnej perspektywy, otrzymamy przepis na efek-
tywne uczenie się. Są to bowiem naturalne sytuacje 
dla mózgu każdego człowieka. Warto więc zadać 
sobie pytanie – co ja, nauczyciel, proponuję swoim 
uczniom na lekcji? Czy moi uczniowie są aktywni 
i zaangażowani w działanie? Czy otrzymują prze-
strzeń do tego, by szukać rozwiązań, popełniając 
przy tym błędy? Czy moje lekcje wzbudzają w dzie-
ciach ciekawość, a co za tym idzie – emocje? Planu-
jąc proces edukacyjny, pamiętajmy o tym, że mózg 
funkcjonował dużo wcześniej niż szkoła, więc to my 
musimy się do niego „dopasować”, a nie odwrotnie. 

R. Bielecki w swoich rozważaniach odniósł się do 
naszych, nauczycielskich doświadczeń – postawił 
pytania o to, jak reagujemy, gdy idziemy na szkole-
nie, oczekując konkretnych propozycji, rozwiązań, 
a otrzymujemy wielogodzinny wykład? Odpowiedź 
jest oczywista. Dlaczego więc tak często zapomina-
my o tym, wymyślając zajęcia z dziećmi?
Co proponuje R. Bielecki? Aktywność ucznia i to 
szeroko rozumianą; przyjrzenie się pamięci robo-
czej i długotrwałej ucznia – z której korzysta on, a 
którą chciałby wykorzystać nauczyciel; porzucenie 
mitu wielozadaniowości (istotne jest skoncentro-
wanie na jednym zadaniu); bardzo ostrożne korzy-
stanie z różnych testów badających style uczenia się 
czy inteligencje wielorakie, gdyż nie ma skutecznej 
metody nauczania dla danego stylu.

Kolejnej wykładowczyni nie trzeba przedstawiać 
chyba żadnemu nauczycielowi, dr Marzenę Żyliń-
ską znają niemal wszyscy. Jej wykład dotyczył rela-
cji między ocenianiem a motywacją ucznia. Należy 
zacząć od tego, że w obecnej szkole nadal dominuje 
„kultura błędu”, czyli nawiązanie do modelu pru-
skiej szkoły, w której najważniejsze było koncen-
trowanie się na tym, czego dziecko nie umie. Tym-
czasem współczesna szkoła powinna opierać się na 
„kulturze wspierania rozwoju”, czyli pokazywaniu 

tego, co nasz uczeń już potrafi. My, nauczyciele, w 
procesie edukacyjnym musimy skupić się na tym, 
aby dziecko miało jak najbardziej realistyczną wizję 
siebie, młody człowiek powinien uwierzyć w sens 
nauki i myśleć, że jeśli tylko trochę się przyłoży, da 
radę. W jaki sposób więc pracować w szkole? Na co 
zwrócić uwagę? M. Żylińska poddała refleksji kilka 
faktów z naszej szkolnej rzeczywistości. Co robi-
my na pierwszej lekcji we wrześniu? Prezentujemy 
nasze zasady oceniania. A co robi uczeń na piątej 
godzinie tego dnia? Zastanawia się, dlaczego szko-
ła jest taka nudna… A może wtedy powiedzieć, co 
ciekawego będzie się działo w nowym roku? Wy-
obraźmy sobie, że przychodzimy do nowej pracy i 
na początku dostajemy wykaz czynności, za które 
będziemy oceniani… Co czujemy?
Prelegentka zwróciła uwagę właśnie na ocenianie, 
które jej zdaniem służy jedynie porównywaniu a 
nie wzmacnianiu dziecka. Tradycyjne ocenianie 
wygasza motywację wewnętrzną. Któż z nas nie 
powiedział kiedyś do dziecka: „Wykonaj to zadanie, 
a otrzymasz piątkę”?  Od tego mały krok do pyta-
nia ucznia zadanego na następnej lekcji: „A co za 
to dostanę?”. Co zatem konkretnie zaproponowa-
ła badaczka?  Niech uczniowie wybiorą zadania, 
które chcą rozwiązać, niech samodzielnie tworzą 
je dla siebie i swoich kolegów. Pozwólmy młodym 
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ludziom decydować o tym, czy chcą wpisać ocenę 
do dziennika. Dajmy im wybór metody pracy czy 
miejsca w klasie. Bardzo ciekawym sposobem jest 
zastosowanie kategorii „JN”, czyli „Jeszcze nie” za-
miast postawienia jedynki. Gdyby oceny niedosta-
teczne były skuteczne, wystarczyłoby postawić jed-
ną i nastąpiłaby poprawa… A jak jest rzeczywiście? 
Odsyłam do źródła, czyli książek pani Żylińskiej 
oraz jej licznych artykułów w Internecie.
Podsumowując, należy w taki sposób planować lek-
cje, aby uczeń działał i uczył się poprzez działanie.

Niezwykle ciekawymi były spotkania z paniami 
Krystyną Jacków – Sową i Agnieszką Kozak, które 
opowiadały o najlepszych warunkach do nauki i 
emocjach naszych uczniów. Nie sposób nie zauwa-
żyć dobroczynnego wpływu poczucia bezpieczeń-
stwa, koregulacji i samoregulacji, aktywności fizycz-
nej, kontaktu z przyrodą, dobrego snu czy wreszcie 
właściwego odżywiania na naszą emocjonalność i 
funkcjonowanie. Współistnienie tych elementów 
lub brak niektórych z nich ilustruje schemat emo-
cjonalnej góry – nasze ciało i umysł mogą reagować 
znieruchomieniem, mobilizacją i zaangażowaniem 
społecznym. Nie trzeba się długo zastanawiać, aby 
stwierdzić, który etap jest dla nas najlepszy. Tylko 
wtedy, gdy jesteśmy w odpowiednim systemie, mo-
żemy efektywnie się uczyć i być kreatywnymi. Jak to 
zatem zrobić?
Rozwiązań jest wiele. Zadbajmy, aby nam nie zabra-
kło ani dzieciom, ani nam poczucia bezpieczeństwa. 
Zwróćmy uwagę na samoregulację - „niewyregu-
lowany” dorosły nie pomoże dziecku w regulacji 
układu nerwowego. Wprowadźmy do swojego życia 

nawyki takie jak: angażowanie mięśni twarzy i gło-
wy, śpiewanie lub powtarzanie rytmicznych wier-
szyków, a nawet mruczenie. Pozwólmy sobie na 
twarde przekąski lub żucie gumy.  W chwilach stre-
su posłuchajmy dźwięków natury, dzwonków, ulu-
bionej muzyki. Zaproponujmy dzieciom ćwiczenia 
oddechowe. A może skusimy się na prostą aromato-
terapię - miętę, rozmaryn, lawendę w doniczkach? 
Wprowadźmy gniotki, huśtanie, podskakiwanie, 
taniec czy wspólną zabawę ze śmiechem. Zwracaj-
my uwagę na otoczenie – czy nie jest za głośno, za 
jasno, za kolorowo… A jak poprawić koncentrację 
? Może ona nastąpić pod wpływem świadomego i 
ukierunkowanego działania człowieka, czyli każ-
dy z nas może nauczyć się sterować swoją uwagą 

poprzez odpowiednie ćwiczenia. Co zadziała? Ak-
tywność fizyczna, picie wody, zdrowe odżywianie, 
przerwy na odpoczynek, sen i gimnastyka mózgu. 
Co jeszcze nam sprzyja? Szachy, warcaby, medyta-
cja, krzyżówki, gry słowne i pamięciowe, pocieranie 
dłoni, przykrywanie oczu, żonglowanie, aktywność 
ruchowa na dworze, taniec - tenis stołowy - NAJ-
LEPSZY SPORT DLA MÓZGU!!

Neurodydaktyka to bardzo ważny aspekt rozwoju 
współczesnej szkoły.  Przekonałam się o tym już 
dawno, teraz jednak, mogąc wziąć udział w konfe-
rencji, utwierdziłam się, że to jeden z najważniej-
szych kierunków naszej edukacji.	 	 	
																		Izabela	Kuncer	–	doradca	metodyczny
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„Powiatowy Turniej Wiedzy o Szkołach 
Ponadpodstawowych”
Ważnym krokiem w budowaniu kariery zawo-

dowej każdego ucznia jest wybór szkoły, a w 
zasadzie zaplanowanie ścieżki edukacyjnej umoż-
liwiającej zdobycie kwalifikacji do wymarzonego 
zawodu. Wybór szkoły ponadpodstawowej przez 
nastolatka może być trudnym zadaniem, ale oczy-
wiście możliwym do zrealizowania, szczególnie 
wtedy, kiedy uzyska on wsparcie najbliższych. War-
to zdobyć jak najwięcej informacji o różnych typach 

szkół i możliwościach, jakie oferują. Taka wiedza 
zdecydowanie ułatwi podjęcie decyzji. Drogi zdo-
bycia tej wiedzy są różne. Nieoceniana w tej kwestii 
jest oczywiście rola doradcy zawodowego, do któ-
rego zadań należy min: pomoc w określeniu pre-
dyspozycji zawodowych uczniów (samopoznanie 
i samoocena), wskazywanie uczniom kierunków 
kształcenia, informowanie uczniów o zawodach 
rynku pracy, rozwijanie u uczniów umiejętności 

planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Ale 
są też inne drogi, te bardziej ukierunkowane na 
promocję, edukację poprzez dobrą zabawę. 
W dniu 25 kwietnia odbył się w Powiatowym Cen-
trum Edukacyjnym w Kętrzynie „Powiatowy Tur-
niej Wiedzy o Szkołach Ponadpodstawowych”. Or-
ganizatorem Turnieju był starosta kętrzyński – Pan 
Michał Kochanowski. Osobami odpowiedzialnymi 
za Turniej były Danuta Tomczak – Naczelnik Wy-
działu Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w 
Kętrzynie i Małgorzata Hrycenko – doradca meto-
dyczny w zakresie doradztwa zawodowego PODN 
w Kętrzynie. Celem Turnieju było: upowszechnie-
nie wiedzy o szkołach ponadpodstawowych w po-
wiecie kętrzyńskim (publicznych i niepublicznych), 
promocja szkół ponadpodstawowych wśród absol-
wentów szkół podstawowych, rozwijanie umiejęt-
ności efektywnego współdziałania w grupie, roz-
wijanie kreatywności i logicznego myślenia oraz 
kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy 
uzyskanej w toku edukacji szkolnej. Turniej skła-
dał się z pięciu zadań przygotowanych w postaci 
multimedialnej, pisemnej i zręcznościowej. Zada-
nia przybrały formę popularnych teleturniejów i 
zabaw, takich jak: krzyżówka z hasłem, „Koło For-
tuny”, „Milionerzy”, „Va Banque”, „Escape Room”. 
Wszystkie pytania dotyczyły oferty edukacyjnej 
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szkół ponadpodstawowych, nowinek z życia szkół 
i zagadnień naukowych (wiedza z poziomu szkoły 
podstawowej). Najlepszą wiedzą wykazała się Szko-
ła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzy-
nie, drugie miejsce zajęła drużyna z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej „KLUCZ” w Kętrzynie, a 
trzecie Szkoła Podstawowa w Drogoszach. Wszyscy 
uczestnicy Turnieju otrzymali upominki i dyplomy. 
Są szanse, że wydarzenie to na stałe wpisze się w ka-
lendarz naszego powiatu.

Małgorzata Hrycenko - doradca metodyczny
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Awans zawodowy nauczyciela – na finiszu
Maj jest miesiącem szczególnym dla nauczycie-

li kończących staż na kolejne stopnie awansu 
zawodowego. Jest to czas na podsumowanie podję-
tych w okresie stażu działań, sprawdzenie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wszystkich proce-
dur i ewentualnie ostatni dzwonek, aby uzupełnić, 
sprawdzić kompletność zgromadzonej w tym czasie 
dokumentacji. Jest to ostatni moment, aby porów-
nać realizowane zadania ze swoim planem rozwoju 
zawodowego i w końcu przymierzyć się do sporzą-
dzenia sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.
Od czterech lat, czyli od 2018 r. nauczycieli obowią-
zuje rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli. Tekst jed-
nolity został opublikowany Obwieszczeniem Mini-
stra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyski-
wania stopni awansu zawodowego przez nauczycie-
li (Dz. U. z 2020 poz. 2022) oraz Ustawa z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), - szczególnie Roz-
dział 3a Awans zawodowy nauczycieli.
We wrześniu 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki 
miało plany wprowadzenia wielu zmian, między 
innymi w awansie zawodowym nauczycieli, jednak 
zmiany te nie zostały wprowadzone.
PRZYPOMNIENIE:
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego w okresie odby-
wania stażu powinien: przeprowadzić co najmniej 
2 godziny, a nauczyciel mianowany co najmniej 3 
godziny zajęć otwartych, dla nauczycieli szkoły, w 

której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji  w 
obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-dorad-
cy metodycznego w zakresie tych zajęć . Stopień 
awansu zawodowego jest nadawany w drodze decy-
zji administracyjnej: 
1. Nauczycielowi kontraktowemu dyrektor szkoły.
2. Nauczycielowi mianowanemu – organ prowa-

dzący szkołę.
3. Nauczycielowi dyplomowanemu – organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku na-
uczycieli placówek doskonalenia nauczycieli (z wy-
jątkami) – kurator oświaty.

Staż trwa: 
1. W przypadku nauczyciela stażysty – 9 miesięcy.
2. 2 lata i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela kon-
traktowego i mianowanego odbywających staż na 
kolejny stopień awansu zawodowego.
Staż może być wysłużony. Staż nauczyciela ulega 
przedłużeniu o okres jego nieobecności w pracy z 
powodu:
- czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
- zwolnienia od obowiązków świadczenia pracy,
- urlopu innego niż urlop wypoczynkowy (np. urlop 
szkoleniowy, wychowawczy,
macierzyński).
Jeśli nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż 
miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania nie-
obecności; dłużej niż rok nauczyciel jest zobowiąza-
ny do ponownego odbycia stażu w pełnym wymia-
rze(ust 5 KN). Jeżeli nieobecność nauczyciela jest 
krótsza niż miesiąc, to nie ma wpływu na termin 
zakończenia stażu. W przypadku nieobecności na-
uczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskie-
go, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowe-
go urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
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urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż 
ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. 
W przypadku, gdy łączny czas nieprzerwanej nie-
obecności w pracy z przyczyn, o których mowa w 
zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok 
i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponow-
nego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

Nauczyciel powinien przede wszystkim pamiętać 
o obowiązujących terminach.
„Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawoz-
danie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 
uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczycie-
la i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
stażu” – 4. ust. 1 pkt.4. Jednocześnie w tym samym 
czasie „Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły 
projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 
okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obser-
wowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela 
oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań 
koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia 
nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mia-
nowanego”. Jeżeli nauczyciel stażysta rozpoczął staż 
1 września i staż nie był wydłużony 31 maja kończy 
staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Ocena dorobku zawodowego
Dyrektor ma 21 dni na ustalenie oceny dorobku za-
wodowego z uwzględnieniem:
- stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego,
 - projektu oceny dorobku zawodowego przedsta-
wiony przez opiekuna stażu (dotyczy nauczycieli 
stażystów i kontraktowych),

- opinii rady rodziców – rada rodziców ma 14 dni 
na przedstawienie swojej opinii. Jeżeli rada rodzi-
ców w tym terminie nie wyda opinii, nie ma to 
wpływu na dalsze postępowanie.
Ocena może być pozytywna lub negatywna, musi 
być sporządzona na piśnie i zawierać uzasadnienie 
oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 
Nauczycielowi uzupełniającemu pensum w innej 
szkole, dyrektor szkoły macierzystej ustali ocenę 
dorobku zawodowego w porozumieniu z dyrekto-
rem szkoły, w której to pensum jest uzupełniane 
(art. 6a ust. 5b Karty Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel 
kończy staż 31 maja i  złoży sprawozdanie w ostat-
nim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim 
ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 
czerwca.

Złożenie wniosku:
Po ustaleniu pozytywnej oceny dorobku zawodo-
wego, nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie 
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjne-
go na wyższy stopień awansu zawodowego. 
Taki wniosek należy złożyć:
- w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku za-
wodowego za okres stażu – nauczyciel stażysta i na-
uczyciel kontraktowy,
 - w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego za okres stażu - na-
uczyciel mianowany.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egza-
minacyjnego lub kwalifikacyjnego.
1. Nauczyciel stażysta

Nauczyciel przystępując do postępowania kwali-
fikacyjnego powinien złożyć do dyrektora szkoły/
placówki:
a) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyj-
nego,
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe,
c) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
• wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz naucza-
nym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowa-
dzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz 
w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszyst-
kich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego 
i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z 
realizacji tego planu,
• przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zali-
czenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach 
określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 
Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy praw-
nej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu 
stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepo-
zostawania w stosunku pracy;
d) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły 
za zgodność z oryginałem;
e) kopię oceny dorobku zawodowego za okres sta-
żu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgod-
ność z oryginałem.  
2. Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel przystępując do postępowania egzami-
nacyjnego powinien złożyć do organu prowadzące-
go szkołę/placówkę:
a) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyj- FO
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nego;
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe;
c) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontrak-
towego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem;
d) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
• wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz naucza-
nym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowa-
dzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz 
w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszyst-
kich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego 
i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z 
realizacji tego planu,
•przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zali-
czenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach 
określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 
Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy praw-
nej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu 
stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepo-
zostawania w stosunku pracy;
e) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju za-
wodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem;
f) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 
poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem.

3. Nauczyciel mianowany
Nauczyciel przystępując do postępowania kwalifi-
kacyjnego powinien złożyć do organu sprawujące-
go nadzór pedagogiczny:

a) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyj-
nego (do pobrania na stronie: https://www.ko.olsz-
tyn.pl/category/awans-zawodowy-nauczycieli/) 
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje zawodowe, w tym dotyczące przygoto-
wania pedagogicznego;
c) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem;
d) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
• wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz naucza-
nym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowa-
dzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz 
w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszyst-
kich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
• dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego 
i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z 
realizacji tego planu,
• przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zali-
czenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach 
określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 
Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy praw-
nej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu 
stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepo-
zostawania w stosunku pracy;
e) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju za-
wodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za 
zgodność z oryginałem;
f) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 
poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem;
g) opis i analizę sposobu realizacji jednego wyma-
gania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 
pkt 1–3, czyli:

• umiejętność wykorzystania w pracy metod akty-
wizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i 
informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia 
się,
• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadcze-
niem z innymi nauczycielami, w tym przez pro-
wadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla na-
uczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, 
prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla na-
uczycieli, 
• poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególno-
ści dotyczących zadań dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych;
h) jednego wymagania wybranego spośród określo-
nych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskaza-
niem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, 
czyli:
• opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub 
innych działań dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, po-
wiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na 
rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi;
• wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna 
praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy me-
todycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, 
koordynatora wolontariatu, koordynatora projek-
tu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw 
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół ar-
tystycznych – także nauczyciela-konsultanta współ-
pracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;
• uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem 
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obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku 
nauczycieli języków obcych – umiejętności posłu-
giwania się drugim językiem obcym na poziomie 
podstawowym (ust. 3 pkt 4 lit. c)
• opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty 
lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie 
branżowym lub w formie innej zwartej publikacji;
i) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzające-
go znajomość języka obcego na poziomie podsta-
wowym, o których mowa w przepisach w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgod-
ność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował za-
danie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;

Postępowanie to dotyczy nauczycieli, którzy nie są 
dyrektorami szkół/placówek lub w trakcie odbywa-
nia stażu nie zostali dyrektorami szkół/przedszkoli. 
W przypadku dyrektora składana do organy prowa-
dzącego dokumentacja jest nieco inna.

Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne
Nauczyciel stażysta:
a) prezentuje wiedzę i umiejętności, np. przez: za-
proponowanie rozwiązania wskazanego przez ko-
misję problemu związanego z wykonywaną pracą, 
z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wie-
dzy i przepisów prawa;
b) wykonuje wskazane przez komisję zadania z uży-
ciem narzędzi multimedialnych;
c) odpowiada pytania członków komisji dotyczące 
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia na-
uczyciela kontraktowego.
Nauczyciel kontraktowy

a) prezentuje wiedzę i umiejętności, np. przez: za-
proponowanie rozwiązania wskazanego przez ko-
misję problemu związanego z wykonywaną pracą, 
z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wie-
dzy i przepisów prawa;
b) wykonuje wskazane przez komisję zadania z uży-
ciem narzędzi multimedialnych;
c) odpowiada pytania członków komisji dotyczące 
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia na-
uczyciela mianowanego.
Nauczyciel mianowany
a) prezentuje sposób realizacji wybranego przez sie-
bie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządze-
nia MEN z 26 lipca 2018 r. (jednego z wymagań na 
stopień nauczyciela dyplomowanego), którego opis 
i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie 
postępowania kwalifikacyjnego;
b) odpowiada na pytania członków komisji doty-
czące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez 
nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości 
pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
c) rozwiązuje wskazany przez komisję problem 
związany z wykonywaną pracą, 
z uwzględnieniem przepisów prawa;
d) określa cele swojej dalszej pracy i własnego roz-
woju.

Nadanie/odmowa nadania stopnia:
Termin:
 - do 31 sierpnia – w sytuacji, gdy nauczyciel złoży 
wniosek do właściwego organu o podjęcie
postępowania do 30 czerwca;
 - do 31 grudnia – w sytuacji, gdy nauczyciel złoży 
wniosek do właściwego organu o podjęcie

postępowania do 31 października.
Jeżeli nauczyciel złoży wniosek w wymienionych 
terminach, decyzja powinna zostać wydana
odpowiednio do 31 sierpnia lub do 31 grudnia. W 
razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków 
nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odby-
cia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty 
Nauczyciela).

Moje rady dla nauczycieli piszących sprawozda-
nie z planu rozwoju zawodowego:
- przed zakończeniem stażu dobrze jest porozma-
wiać z opiekunem stażu, dyrektorem na temat pro-
cedur związanych z postępowaniem kwalifikacyj-
nym lub egzaminacyjnym,
- w razie wątpliwości możesz w każdej chwili skon-
taktować się z doradcą metodycznym,
- pisząc sprawozdanie podawaj przykłady działań, 
nie pisz zbyt ogólnie – udowodnisz tym samym dy-
rektorowi swoje zaangażowanie i realizację planu 
rozwoju zawodowego,
- nie bój się prosić o radę: opiekuna stażu, kolegów i 
koleżanek nauczycieli, którzy niedawno realizowa-
li staż na kolejne stopnie awansu, dyrektora szkoły, 
doradcę metodycznego,
- jeżeli nadal nie czujesz się pewnie, wejdź na strony 
internetowe, blogi i grupy nauczycielskie na Face-
booku poświęcone awansowi zawodowemu,
- pokaż się z jak najlepszej strony, podkreśl w spra-
wozdaniu to, co jest twoją najmocniejszą stroną, co 
cię wyróżnia z grona innych nauczycieli.
-  uśmiechnij się  i bądź pewny siebie!
POWODZENIA!!!

Aneta Dunaj - doradca metodyczny FO
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Gotowość/dojrzałość szkolna
Od pierwszych chwil życia dziecko podejmuje 
wysiłek związany ze swoim rozwojem. Wyru-
sza ono w długą drogę, na której w pewnym 
momencie napotka szkołę. Aby szkoła stała się 
wspaniałą przygodą  i pomocą w dążeniu do 
samorealizacji, musi pojawić się w odpowied-
nim momencie - momencie, który nazywamy 
gotowością/dojrzałością szkolną. 

Co to jest gotowość szkolna?

Wielu rodziców zadaje sobie to pytanie, cho-
ciaż nie słyszeli wcześniej, że coś takiego ist-

nieje. Gotowość/dojrzałość szkolna to najzwyczaj-
niej mówiąc gotowość dziecka do podjęcia nauki 
w szkole. Nie przejawia się ona wyłącznie tym, że 
dziecko zaczyna czytać, umie liczyć, a może nawet 
pisać. Dziecko bowiem gotowe do bycia „pierwsza-
kiem” jest przygotowane do spełniania obowiązków 
szkolnych. Na przestrzeni lat rozumienie terminu 
„gotowość (dojrzałość) szkolna” zmieniało się. Licz-
ne badania i obserwacje doprowadziły specjalistów 
do wniosku, że pomyślny start dziecka w szkole za-
leży od jego dojrzałości w ujęciu całościowym, we 
wszystkich aspektach rozwoju, do których należą: 

1. Rozwój społeczny, czyli umiejętność współpra-
cy w zespole, z innymi dziećmi i dorosłymi, prze-
strzeganie reguł,  samodzielność, wykształcone 
zdolności samoobsługowe oraz zdyscyplinowanie, 
poczucie obowiązku, umiejętność samodzielnego 

podejmowania decyzji, prawidłowo rozwinięty sys-
tem wartości, umiejętność rozróżniania dobra i zła, 
dokonywanie autoprezentacji.
Dziecko niedojrzałe społecznie może być lękliwe, 
nieśmiałe, wycofane z grupy, bierne, podatne na 
wpływy innych.

2. Rozwój emocjonalno-motywacyjny: dziecko roz-
poczynające naukę w szkole zaczyna panować nad 
swoimi uczuciami, stopniowo uczy się radzić sobie 
emocjonalnie z sytuacją oceny, adekwatnie, dojrza-
le reagować na sukcesy i porażki – zarówno własne, 
jak i rówieśników, rozumie w pewnym zakresie 
znaczenie obowiązku i odpowiedzialności za sie-
bie, np.: pamięta o konieczności odrobienia lekcji, 
przygotowania do kolejnego dnia w szkole, ćwiczy 
czytanie, mimo, że wolałoby się bawić, próbuje sa-
modzielnie pokonywać trudności, jest dociekliwe, 
zainteresowane poznawaniem świata, nabywaniem 
wiedzy, potrafi na dłużej zainteresować się określo-
ną treścią, pragnie pogłębiać swoją wiedzę w danej 
dziedzinie. Na tym etapie pojawiają się pierwsze 
sprecyzowane zainteresowania.

3. Rozwój percepcyjno-motoryczny, wskazuje na 
ścisły związek  między rozwojem ruchowym a roz-
wojem poznawczym dziecka. Dotyczy tego, w jaki 
sposób mózg odbiera, selekcjonuje i interpretuje 
docierające do niego bodźce oraz jak na te bodźce 
reaguje zachowaniem. Aspekty rozwoju percepcyj-

no-motorycznego:

a. orientacja przestrzenno-kierunkowa, czyli zdol-
ność odróżniania strony lewej od prawej oraz okre-
ślania relacji przestrzennych typu nad, pod, za. 
Umożliwia piszącemu dziecku orientację na kartce 
papieru oraz podjęcie decyzji,  jak ułożyć elementy 
graficzne pisma,  które jest przecież zestawem kre-
sek i kółek położonych względem siebie w różnych 
relacjach przestrzennych.

b. aspekt sprawności manualnej, czyli umiejętność 
odpowiedniego   dostosowania siły nacisku mię-
śni dłoni podczas pisania/rysowania, zręczność, 
sprawność ruchów rąk, wykonywanie ruchów cią-
głych (pisanie). 

c. analizator czuciowo-ruchowy, czyli zdolność do 
odbioru i przetwarzania bodźców czuciowych, ich 
rozumienia i reagowania na nie odpowiednią ak-
tywnością ruchową, istotny podczas pisania – do-
stosowania nacisku ręki, utrzymania prawidłowej 
pozycji ciała, funkcjonowania w grupie (np. grupo-
we gry i zabawy ruchowe).

d. analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, czy-
li kompetencja umysłu, polegająca na rozkładaniu 
na podstawowe elementy docierających do mózgu 
wrażeń słuchowych (wszelkich odgłosów, dźwię-
ków mowy) i wrażeń wzrokowych  (obrazów oto-
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czenia, figur złożonych, pisma) oraz ponownym 
ich syntetyzowaniu i interpretowaniu, warunkująca 
opanowanie umiejętności czytania i pisania.

4. Rozwój umysłowy, czyli uwaga, pamięć, myśle-
nie oraz mowa dziecka które mają wpływ na takie 
umiejętności szkolne, jak nabywanie wiedzy, czyta-
nie, pisanie i ogólne funkcjonowanie szkolne.
Uwaga, którą dzielimy na uwagę dowolną  - zdol-
ność kierowania uwagi na wybrany obiekt (zgodny 
z poleceniem nauczyciela) i trwałość uwagi  czyli 
umiejętność skupiania jej przez określony czas. 
Pamięć - pamięć wzrokowa – zapamiętywanie gra-
ficznych wzorów (symboli, liter, cyfr). Pamięć słu-
chowa – zapamiętywanie usłyszanych informacji 
oraz dźwięków mowy.
Pamięć sekwencyjna – zapamiętywanie materiału 
ułożonego w sekwencje (dni tygodnia, pory roku, 
miesiące).
Myślenie powinno charakteryzować się umiejętno-
ścią operowania informacjami tak, aby rozumiało 
proste pojęcia, zasady, reguły i prawidłowości. Po-
winny pojawić się również początki umiejętności 
wnioskowania.  Ważny i potrzebny jest również 
pewien zakres wiedzy o otaczającym dziecko śro-
dowisku.
Mowa czynna: dziecko  posługuje się już mową 
wiązaną, dysponuje odpowiednim zasobem słów i 
pojęć, mówi poprawnie pod względem artykulacyj-
nym i gramatycznym, formułuje komunikaty tak, 
aby mogło zostać zrozumiane.
Mowa bierna  - dziecko posiada odpowiedni  zasób 
słów i pojęć, a także poziom rozumienia mowy, któ-
ry pozwala mu odbierać i właściwie interpretować 

komunikaty nadawane przez innych.

5. Prawidłowy rozwój fizyczny, przez co rozumie-
my, ze  dziecko jest na tyle sprawne fizyczne, aby 
w miarę samodzielnie przemieszczało się, pokony-
wało przeszkody, zaspokajało swoje potrzeby, a jeśli 
sprawność fizyczna stoi na przeszkodzie – umiało 
prosić o pomoc. Jest samodzielne w zakresie ob-
sługi, zarówno pod względem higieny, spożywania 
posiłków jak i utrzymania porządku w najbliższym 
otoczeniu. 

Co jeszcze wpływa na gotowość szkolną dzieci?
Oczywiście czynniki indywidualne oraz środowi-
skowe. Czynniki indywidualne to bowiem wro-
dzone bądź dziedziczne właściwości organizmu, 
które są związane z dzieckiem, jego potrzebami, 
skłonnościami i dążeniami. Natomiast czynnika-
mi środowiskowymi są w tym kontekście warunki 
materialne (od poziomu dochodów, przez sytuację 
mieszkaniową, po możliwości zaspokojenia potrzeb 
dziecka), warunki kulturalne (poziom wykształce-
nia rodziców, zasady wychowania dzieci, sposób 
spędzania czasu wolnego), jak i warunki społecz-
no–psychologiczne (struktura rodziny, osobowość 
rodziców, atmosfera panująca w domu).

Co należy do obowiązków przedszkola w zakresie 
określenia gotowości szkolnej ?
Do zadań nauczycieli przedszkola należy m.in. pro-
wadzenie obserwacji pedagogicznych mających na 
celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych 
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z 
początkiem roku szkolnego (październik, listopad) 

poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziec-
ko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy prze-
prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Jednym z celów takiej analizy jest zgromadzenie 
informacji, które mogą pomóc rodzicom w pozna-
niu stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole    i ewentualnym wspomaganiu rozwoju 
dziecka w osiąganiu tej gotowości. Na podstawie 
dokumentacji prowadzonych obserwacji pedago-
gicznych, przedszkole wydaje rodzicom informa-
cję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej. Informację wydaje się w terminie do 
końca kwietnia roku szkolnego, w którym dziecko 
ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole 
podstawowej.

Jakie są zadania poradni psychologiczno-peda-
gogicznej w tym zakresie?
Na wniosek rodziców poradnia psychologiczno-pe-
dagogiczna może przeprowadzić diagnozę gotowo-
ści/dojrzałości szkolnej dziecka do podjęcia syste-
matycznej nauki w szkole, obejmującej dojrzałość 
pod względem fizycznym, intelektualnym, społecz-
nym i emocjonalnym.
Poradnia wydaje opinię o gotowości szkolnej lub jej 
braku, ale nigdy nie decyduje o tym, czy  dziecko 
ma rozpocząć naukę czy też nie. W tym przypadku 
ostateczną decyzję podejmuje rodzic. Warto rów-
nież skorzystać z opinii przedszkola i ewentualnie 
przyszłej szkoły w podjęciu przez rodzica tak waż-
nej decyzji. 

Katarzyna Małż - pedagog
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Nowa klasyfikacja chorób ICD - 11
Od 1 stycznia 2022 r. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO – World Health Organization) 
wprowadziła, a od 11 lutego 2022 r. oficjalnie 
wdrożyła nowe oznaczenie chorób, tzw. Mię-
dzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób 
i Problemów Zdrowotnych ICD – 11. (Interna-
tional Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems).
W porównaniu do stosowanej do tej pory klasy-
fikacji ICD – 10 podającej raczej sztywne kate-
gorie chorób i zaburzeń, w ICD – 11 postawiono 
na nasilenie i wymiarowość zaburzeń.

W ICD-11 zastosowano system kodowania, 
dzięki któremu można zakodować charak-

terystyczne cechy stanu klinicznego pacjenta z 
uwzględnieniem wielu szczegółów.
 ICD-11 zmienia 3-znakowe kody kategorii na czte-
ry ze znakiem alfabetu na drugiej pozycji 
i cyfrą zawsze na trzeciej pozycji. Pierwszy znak do-
wolnego kodu będzie odpowiadał numerowi roz-
działu.

Nauczyciele z terminologią medyczną mogą mieć 
styczność pracując z dziećmi i młodzieżą ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającą 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności 
(działający przy PCPR).

W klasyfikacji ICD – 11 dodano nowy rozdział 6 
obejmujący zagadnienia związane ze zdrowiem 
psychicznym: „Zaburzenia psychiczne, zachowania 
i neurorozwojowe” (Mental, behavioural or neuro-
developmental disorders).

W porównaniu do poprzedniej klasyfikacji nastą-
piły znaczne zmiany w określaniu autyzmu oraz 
zespołu Aaspergera.  Autyzm rozumiany jako cało-
ściowe zaburzenie rozwoju jest opisany jako „zabu-
rzenia ze spektrum autyzmu”.

W poszczególnych kategoriach zaburzenia opisane 
są według tego, jakie trudności dominują w obrazie 
funkcjonowania pacjenta. 

Do diagnostyki podano, czy występują zaburzenia 
rozwoju intelektualnego i/lub upośledzenie czyn-
nościowego języka lub brak rozwoju języka funk-
cjonalnego? 

Rozpoznania związane ze spektrum autyzmu przy-
pominają kontinuum, na którym mogą znaleźć się 
różne, odmiennie od siebie funkcjonujące osoby, 
które mają: uporczywe deficyty w zdolności nawią-
zywania i podtrzymywania interakcji społecznych 
i komunikacji społecznej skłonność do ograniczo-
nych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców 
zachowań, zainteresowań lub czynności, które są 
wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby.

W obecnej klasyfikacji zespół Aspergera nie figu-
ruje. Może być on opisany w ICD 11 symbolem 
6A02.0
Autyzm opisywany jako spektrum:

6A02.0 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upo-
śledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym 
upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalne-
go języka

6A02.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upo-
śledzeniem rozwoju intelektualnego i z łagodnym 
upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalne-
go języka

6A02.2 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upo-
śledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzo-
nym językiem funkcjonalnym

6A02.3 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośle-
dzeniem rozwoju intelektualnego i z upośledzonym 
językiem funkcjonalnym

6A02.4 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upo-
śledzenia rozwoju intelektualnego i z brakiem języ-
ka funkcjonalnego

6A02.5 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośle-
dzeniem rozwoju intelektualnego i z brakiem języ-
ka funkcjonalnego
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6A02.6 Inne zaburzenia ze spektrum autyzmu

6A02.7 Zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieokre-
ślone

W zaburzeniach związanych z deficytem uwagi i 
nadpobudliwości (ADHD) cechy zostały opisane w 
zależności od dominujących objawów: deficyt uwa-
gi, ruchliwość, impulsywność.
W przypadku niepełnosprawności intelektualnej, 
opisywanej w ICD – 10 jako stan zahamowanego 
bądź też ograniczonego rozwoju umysłu, opis może 
być wskazywany jako piętnujący i sprzyjający po-
strzeganiu stereotypowemu osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. W ICD -11 niepełnosprawność 
ta jest opisana jako „grupa stanów rozwojowych 
charakteryzujących się znacznym upośledzeniem 
funkcji poznawczych, które są związane 
z ograniczeniami w uczeniu się, zachowaniach ada-
ptacyjnych i umiejętnościach”
Na podobnej zasadzie opisywane są inne zaburzenia 
z tego rozdziału. Jest to opis bardziej funkcjonal-
ny, pozwalający lepiej widzieć  całość zaburzenia, 
pozwalający łatwiej zrozumieć pacjenta. Taki opis 
pozwala  także wyeliminować ryzyko wykluczenia, 
izolacji społecznej, etykietowania i postrzegania 
stereotypowego osób posiadających wymienione 
zaburzenia, jest mniej krzywdzący. Zakres, spek-
trum, kontinuum, to słowa odnoszące się raczej do 
zbioru cech, mających różne natężenie, z których 
część jest charakterystyczna dla danej opisywanej 
osoby.

Aneta Dunaj - doradca metodyczny
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GRA TERENOWA - budujemy kondycję 
poszukując i rozwiązując zadania
Lekcje wychowanie fizycznego są obecnie dla 
nauczycieli wyzwaniem. Obniżony poziom 
sprawności fizycznej m.in. spowodowany sytu-
acją pandemiczną, wpływa na brak zaangażo-
wania dzieci i młodzieży podczas zajęć. Wielu z 
nas poszukuje nowych gier i zabaw ruchowych, 
które z aktywizują młode pokolenie. Jednym z 
rozwiązań może być zastosowanie na zajęciach  
wychowania fizycznego „Gry terenowej”. 
Czym jest Gra Terenowa? 
Gra terenowa (inaczej nazywana miejska, podwór-
kowa) to forma rozrywki podobna do podchodów, 
ale w przeciwieństwie do nich,  nie wymaga od 
prowadzącego przygotowania znakowania  kierun-
ku. Przestrzeń publiczną traktuje jako planszę do 
gry. Ma ona swój cel, scenariusz, zasady, zadania, 
odbiorców oraz związana może być z konkretnym 
miejscem. 
Organizacja gry  - krok po kroku
Jeśli chcemy wprowadzić grę terenową na lekcji 
wychowania fizycznego powinniśmy odpowiedzieć 
sobie na pytanie „po co chcemy ją zrealizować”, czy 
ta forma przekazywania wiedzy i umiejętności, jest 
dobrym nośnikiem treści, jakie chcemy dostarczyć 
uczestnikom. Oto przykładowe pytania, które mogą 
nam w tym pomóc:
• Jakie funkcje ma pełnić nasza gra, np. czysto 

edukacyjne, poznawcze, integracyjne?
• Czy chcemy obudzić wśród graczy ducha rywa-

lizacji?
• Na jaki temat wiedzę chcemy przekazać uczest-

nikom gry? 
• Jakie umiejętności chcemy wykształcić?
Uczeń musi znać cel gry, żeby w niej uczestniczyć, 
dlatego też powinien się on pojawić na początku 
gry. 
Zespół organizacyjny to podstawa. Tworzymy go 
już na samym początku w zależności od tego, jak 
bardzo chcemy zaangażować grupę, w której pra-
cujemy, w organizację gry. Podzielmy zadania tak, 
aby nikt nie pozostawał bez funkcji. Istotne jest, aby 
przy rozdzielaniu obowiązków wziąć pod uwagę in-
dywidualne predyspozycje i umiejętności członków                                
i członkiń zespołu. 
Oczywiście nie ma gry bez jej uczestników, którymi 
mogą być zarówno członkowie znanej nam społecz-
ności np. szkolnej - mamy wtedy do czynienia z grą 
zamkniętą, jak i nieznani nam członkowie społecz-
ności lokalnej  - mówimy wtedy o grze otwartej. 
Kolejnym krokiem jest wybór tematu gry, będący 
motywem przewodnim jej fabuły. Jest to czas, aby 
zastanowić się nad posiadaną przez nas wiedzą na 
temat miejsca, w którym chcemy przeprowadzić 
grę. Warto zapoznać się z jego walorami historycz-

nymi, kulturowymi, sportowymi i przyrodniczymi. 
Pomocne będą następujące przykładowe pytania: 
•  Jakie mamy skojarzenia z miejscowością, np. 

łączące się z nią hasła?
• Jakie fakty historyczne jej dotyczą?
• Czy w miejscowości znajdują sie zabytki, cieka-

we miejsca, czy mieszkali lub mieszkają w niej 
ciekawi ludzie? 

Jeśli organizujemy grę po raz pierwszy, to skupmy 
się na jednym motywie przewodnim. Fabuła po-
winna być spójna, a jej poszczególne wątki muszą 
zgrabnie łączyć się w całość i wzajemnie sobie nie 
przeczyć. 
Podczas tworzenia fabuły pamiętajmy o cechach 
dobrej historii m.in.,: oryginalność, spójność, czy-
telność przekazu, zgodność z założeniami (np. 
przyjętym celem gry), humor, zróżnicowanie (np. 
bohaterów).
W jaki sposób wymyślić dobrą historię? Są dwie 
drogi:
• łatwiejsza polega na wykorzystaniu tzw. uni-

wersalnego motywu przewodniego, którym 
może być: 

    - poszukiwanie zaginionego skarbu;
     - podróż;
     - próba rozwiązania mrocznej tajemnicy;
     - tajemniczy list;
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    - walka ze złoczyńcą.
•  trudniejsza droga polega na samodzielnym 

wyszukiwaniu ciekawego motywu poprzez się-
gnięcie do lokalnych zasobów (np. historycz-
nych) lub ogólnodostępnych źródeł:

     - fabuły książki/filmu/komiksu;
     - bajki; 
     - legendy;
     - życiorysu znanej osoby;
     - wydarzenia historycznego.

Przygotowując scenariusz, musimy zwrócić uwagę 
na kilka ważnych ele mentów.  Pierwszym z nich jest 
mechanika gry.  
Przede wszystkim, należy się zastanowić, czy gra 
ma być na czas (zgod nie z zasadą: kto pierwszy, ten 
lepszy), czy nacisk kładziemy na rozwią zywanie za-
dań (warto wtedy z  góry wyznaczyć drużynom czas 
na przejście kolejnych etapów, aby gra nie toczyła 
się w  nieskończoność).  
Po drugie, musimy określić sposób, w jaki drużyny 
będą rozwiązywać poszczególne zadania. Trzy naj-
popularniejsze to: 
•  drużyny startują z tego samego punktu i roz-

wiązują zadania po kolei: od punktu A przez 
punkt B do punktu C;

• drużyny startują z różnych miejsc i rozwiązują 
zadania po kolei: od punktu A przez punkt B 
do punktu C;

•  drużyny startują z tego samego punktu, ale 
mają dowolność w kolejności wykonywania za-
dań.

Po trzecie, musimy określić, w jaki sposób będzie 

przebiegał finał. Przy grze na czas możemy przyjąć, 
że wygrywa drużyna, która w jak najkrótszym cza-
sie pokona kolejne etapy i dotrze na miejsce koń-
czące grę. Przy opcji, w której dajemy uczestnikom 
konkretną ilość czasu na roz wiązanie zadań, może-
my przyjąć dwa warianty: z kartą gry i ostateczną 
zagadką.
W przypadku karty gry uczestnicy otrzymują okre-
śloną liczbę punktów za każdy pokonany etap i 
wygrywa ta grupa, która tych punktów zdobędzie 
najwięcej (niekoniecznie pierwsza na mecie). W 
przypadku ostatecznej zagadki drużyny za wyko-
nanie zadania otrzymują znacz nik. Te, które zbio-
rą wszystkie znaczniki, dopuszczane są do finało-
wej za gadki/zadania. Wygrywa zespół, który jako 
pierwszy odgadnie finałową zagadkę/wykona fina-
łowe zadanie. 
Po czwarte, musimy postanowić, w jaki sposób dru-
żyny będą docierać do kolejnych punktów gry i za-
dań. Najczęściej występujące opcje to: 
•  mapki z zaznaczonymi punktami; 
• koperty zawierające kartki z zaszyfrowanymi 

lokalizacjami (drużyny otrzymują wszystkie na 
początku); 

• wskazówki co do następnych etapów gry, które 
drużyny mogą otrzymać po wykonaniu zada-
nia, w punkcie, w którym aktualnie się znajdu-
ją. 

• narzędzia TIK: Kahoot, Quizziz, LearningsAp-
ps, Genially, Nearpod, kody QR.

Oprócz scenariusza każda gra miejska potrzebuje 
regulaminu – to element, który pozwoli nam na 
uniknięcie nieporozumień na linii organizator – 

uczestnicy. Przy jego tworzeniu pamię tajmy, że gra 
to przede wszystkim dobra zabawa i wplećmy w 
niego odrobinę humoru.
Przed wprowadzeniem gry na zajęciach wskazane 
jest najpierw samemu go ukończyć, czyli testuje-
my !!! Dzięki temu będziemy mogli naprowadzić 
uczniów na właściwe rozwiązanie wskazówek, 
unikniemy przykrych niespodzianek, jak np. myl-
nej interpretacji kierunku, w jaki należy iść. 
W przypadku osób niepełnoletnich pamiętajmy, 
że powinny one dostarczyć nam podpisaną zgodę 
opiekunów na udział w grze. Jeśli w rozgrywce bio-
rą udział mniejsze dzieci, powinny być pod opieką 
osób dorosłych.
Pamiętajmy również o zebraniu od uczestników 
zgód na przetwarzanie ich danych osobowych do 
celów rekrutacji oraz zgód na wykorzystanie wi-
zerunku – jeśli planujemy wykonać dokumentację 
foto lub wideo.
Kiedy gra się skończy i wrócimy do domu, to nie 
spoczywajmy na laurach, ale w ciągu kilku dni od 
jej zakończenia spotkajmy się w zespole organiza-
cyjnym i zróbmy ewaluację.

Polecam tę formę rozrywki. Gry terenowe dzięki 
swej specyfice, mobilizują do zabawy na otwartym 
terenie, co w dalszej perspektywie może pomóc w 
poprawie kondycji naszych podopiecznych. 

Piśmiennictwo: „Rozegraj okolicę” Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, Warszawa 2015

Katarzyna Aleszczyk – doradca metodyczny
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Mocne strony przekuj w szanse rozwoju
Scenariusz zajęć doradztwa zawodowego dla 
uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Scenariusz zainspirowany pomysłami Mapy Ka-
rier. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły 

ponadpodstawowej w zakresie doradztwa zawodo-
wego. Można tę propozycję równie dobrze wyko-
rzystać na lekcji wychowawczej pomagając młodym 
ludziom odkryć ich supermoce. Scenariusz po-
zwala dowiedzieć się, w jaki sposób mocne strony 
uczniów mogą zaprocentować w przyszłości – nie 
tylko zawodowej. Pomysł na lekcję wykorzystuje 
wartość autoanalizy.
Cele zajęć:
Uczeń: 
•  wskazuje swoje mocne strony;
• dokonuje refleksji na temat możliwości i szans 

rozwoju wynikających z mocnych stron;
• poznaje narzędzie służące do analizy swoich za-

sobów i wykorzystuje je do planowania swojego 
rozwoju.

Realizowane punkty z rozporządzenia:
Uczeń
•  sporządza bilans własnych zasobów na podsta-

wie dokonanej autoanalizy („portfolio”) (1.1);
• analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdol-

ności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozy-
cje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki 
edukacyjno-zawodowej (1.5).

Metody pracy:
•  SWAT
• dyskusja kierowana
• burza mózgów
Forma pracy:
•  zbiorowa
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
•  czysta kartka papieru A4 dla każdego ucznia 
• i/lub komputer z dostępem do Internetu

Przebieg lekcji:
I Część wstępna:
1. Przywitanie uczniów.
2. Wideo-inspiracja
Na początku lekcji obejrzyj z uczniami krótkie wi-
deo, aby wprowadzić ich w temat mocnych i słabych 
stron.
  a) Jaki jestem? Oto jest pytanie?
https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo
  b) DORADZTWO ZAWODOWE - Mocne i Słabe 
Strony - Edukacja w Chmurach UŚ
https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIi-
vbm8

3. Porozmawiajcie o tym, co usłyszeliście:
• Czym jest samoocena?
• Jakie Wy macie mocne i słabe strony?
• Czy częściej zauważacie u siebie zalety czy 

wady?

• Skąd wiecie o swoich słabych i mocnych stro-
nach? Czy zidentyfikowaliście je na podstawie 
Waszych doświadczeń i przemyśleń czy opinii 
innych osób?

Wartościowym narzędziem, które ułatwi refleksję 
nad swoimi zasobami, jest analiza SWOT – popu-
larna technika, porządkująca informacje o naszych 
mocnych i słabych stronach. Nazwa SWOT to akro-
nim pochodzący od angielskich słów określających 
cztery części analizy:
Strengths – mocne strony
Weaknesses – słabe strony
Opportunities – szanse, okazje, wypływające z 
mocnych stron
Threats – zagrożenia, wynikające ze słabych stron

 Na tym etapie należy skupić się z uczniami na moc-
nych stronach i wynikających z nich szansach (po-
mijając słabe strony i zagrożenia, którym możecie 
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się przyjrzeć na innej lekcji).
Mocne strony to pojęcie obejmujące nie tylko cechy 
charakteru, ale również umiejętności, wiedzę i za-
interesowania.
 

4. Ćwiczenie. Jak przekuć mocne strony w szanse? 
•  Uczniowie wypisują swoje mocne strony w po-

dziale na kategorie: cechy charakteru, umiejęt-
ności, wiedza, zainteresowania.

Ćwiczenie uczniowie wykonują na swoich kartkach 
lub w aplikacji służącej do tworzenia mapy myśli 
np. Padlet
•  Jak mocne strony przekładają się na życiowe 

szanse.
Omówienie na kilku przykładach, jakie szanse roz-
woju mogą wynikać z posiadanych przez uczniów 
mocnych stron (przykłady możesz wymyślić sam 
lub skorzystać z pomysłów z obrazka). Każda moc-
na strona to super-moc, którą można wykorzystać 
na wiele sposobów!
 
Uczniowie dopisują możliwe szanse rozwoju do wy-

pisanych w pierwszym kroku mocnych stron.

5. Samodzielna praca uczniów nad swoimi moc-
nymi stronami.
Posiadanie pewnych cech charakteru czy zaintere-
sowań może ułatwić młodym ludziom np. ubiega-
nie się o awans i/lub rozwinąć ich sieć kontaktów 
(nie tylko zawodowych!).
Należy zwrócić uwagę uczniów na to, że ich dorosłe 
życie będzie się koncentrowało wokół różnych te-
matów, nie tylko pracy zawodowej. 
Ukierunkowanie  młodych ludzi do tego, aby nie 
tylko wymyślali zawody, w których wskazana przez 
nich mocna strona może być przydatna, ale by po-
myśleli również, jak może ona pozytywnie wpłynąć 
na ich rozwój. 
6. Podsumowanie zajęć 
Podsumujcie zajęcia w formie krótkiej dyskusji:
•  Czy zidentyfikowaliście szanse, o których 

wcześniej nie myśleliście?
• W czym może Wam pomóc analiza mocnych 

stron i szans?

• Czy według Was warto koncentrować się na 
rozwijaniu mocnych stron, czy raczej na walce 
ze słabościami?

7. Ewaluacja: metoda: kosz, walizka...

Źródło: https://mapakarier.org/
Scenariusz przygotowała - Małgorzata Hrycenko
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Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla 
klas I-III szkoły podstawowej poświęcony od-

wadze i roli oswajania strachu w życiu. Pojęcie lęku 
i strachu zostaje zaprezentowane na przykładzie 
opowiadania pt.: „Strach ma wielkie oczy – tym ra-
zem są to oczy kocie”.
Czas: 45 minut
Temat zajęć: „Strach ma wielkie oczy”.
Cele:
– rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia;
– stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, 
przeżywaniu i wyrażaniu emocji strachu;
– kształtowanie umiejętności oswajania strachu 
przez zrównoważenie napięcia  emocjonalnego;
– werbalizacja emocji związanych z przeżywaniem 
lęku;
– wzbogacanie zasobu słownictwa;.
Cele ucznia:
- pobudzisz swoją wyobraźnię i twórcze myślenie;
- rozpoznasz emocje
- nauczysz się oswajać strach
Metody pracy:
- pogadanka
- burza mózgów
- dyskusja
- aktywne działanie
Forma pracy:
– zbiorowa
– indywidualna
Środki dydaktyczne:

- książka Barbary Stańczyk „ Bajki terapeutyczne…
na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”
- karty emotki
- karta pracy : wyturlaj stracha
- kostki do gry
- kredki
- fotobudka
- komputer
- słowniki frazeologiczne
- książkowy kącik tematyczny
Przebieg lekcji:
I Część wstępna:
1. Przywitanie uczniów.
2. Prezentowanie przez nauczyciela kart obrazko-
wych, na podstawie których uczniowie odgadują  
i nazywają emocje.
3. Odtworzenie fragmentu utworu muzycznego, na 
podstawie którego uczniowie odgadują temat lekcji.
2. Przedstawienie tematu lekcji.
3. Rozmowa wprowadzająca o tym, czym jest strach, 
kiedy go odczuwamy, jak sobie z nim radzimy. Na-
wiązanie do znanych powiedzeń : 
- „Mieć duszę na ramieniu”;
- „ Najeść się strachu”;
- „ Strach chwyta za gardło”;
- „ Strach zagląda w oczy”;
- „ Kogoś obleciał strach”
Uczniowie starają się wyjaśnić znaczenie powie-
dzeń. Nauczyciel prezentuje słowniki, zwraca uwa-
gę uczniów na źródła informacji.
II Część właściwa:

1. Dzieci siedzą na dywanie.
1. Przeczytanie przez nauczyciela opowiadania pt.: 
„Strach ma wielkie oczy – tym razem są to oczy ko-
cie”.
2. W momencie, gdy nauczyciel przerywa czytanie 
tekstu, dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, po-
magające pozbyć się napięcia z ciała.
3. Rozmowa dotycząca wysłuchanego tekstu. Próba 
odpowiedzi na pytanie: Czy można oswoić strach?
4. Wykonanie karty pracy: wyturlaj stracha (uczeń 
rzuca kostką i rysuje stracha według instrukcji, uży-
wając tylko czarnej kredki, następnie oswaja go ko-
lorując i dorysowując mu śmieszne elementy)
* karta z instrukcją rysowania Stracha pochodzi z 
Internetu ze strony „Pomysły przy tablicy”
III Część końcowa:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Ocena uczniowska- zaznaczenie emotki na kar-
cie:
:-)  podobało mi się
:-  nie mam zdania
:-( nie podobało mi się
3. Wykonanie zdjęcia w fotobudce „ Ciasteczkowy 
Potwór” – dla chętnych.

Scenariusz zajęć pod kierunkiem doradcy meto-
dycznego Krystyny Bujnowskiej  opracowała Joan-
na Widuto – nauczyciel odbywający staż na stopień 
nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej 
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Ka-
lenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie.

Strach ma wielkie oczy
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Kilka słów o szkole, czytaniu poezji, tworzeniu 
własnych tekstów i o tym, że od wierszy nie 
trzeba uciekać, epitety nie gryzą, a przenośnie 
można oswoić…

Czytanie poezji nie jest łatwe, a co dopiero ucze-
nie tego, jak tę poezję czytać. Chciałoby się, 

by Olimp był blisko, aby Pegaz okazał się koniem 
czystej krwi, boskim rumakiem o gęstej, błyszczącej 
grzywie i kopytach, którymi może krzesać iskry… 
Chciałoby się, aby otaczały nas trzy, podobno naj-
piękniejsze, obrazy świata: kobieta w tańcu, koń 
w galopie i okręt pod pełnymi żaglami. Chciałoby 
się… A tu rumak okazuje się być niedożywioną 
szkapą, kobiecina cierpi na niedosłuch, ma prote-
zę biodra i rozgląda się za aparatem słuchowym, 
żagle sparciały, a woda wlewa się do spróchniałej i 
zardzewiałej krypy przez dziurawe dno. Na szczę-
ście nie zawsze tak jest i chyba to trzyma nas przy 
życiu i wlewa choć trochę optymizmu.
Niemal czterdzieści lat przepracowałam w szkole 
podstawowej i gimnazjum, ucząc języka polskiego. 
W ramach wykonywania obowiązków doradcy me-
todycznego widziałam i odwiedziłam wiele różnych 
szkół w wielu wsiach, miasteczkach i dużych mia-
stach. Wydawało mi się, że już nic nie jest w stanie 
mnie zaskoczyć. Życie pokazało, jak bardzo się my-
liłam. Splot różnych okoliczności i reform edukacji 
spowodował, że rozpoczęłam pracę w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie. Na reko-
nesans do szkoły w Sątocznie pojechałam w lipcu 

i długo nie mogłam się otrząsnąć z wrażenia, jakie 
zrobiło na mnie położenie tej szkoły, jej otoczenie 
i to, jak bardzo różnorodne okoliczności przyrody 
można spotkać wokół. Mnóstwo różnych gatunków 
drzew, krzewów, kwiatów, innych roślin, a wśród 
nich wiewiórki, dzięcioły, wilgi, sójki, sroki, wróble, 
sikorki, jemiołuszki, trznadle i inne, których nie 
wymienię, a które towarzyszą nam stale lub czasa-
mi. Nie mogę tu pominąć dzięcioła zielonego, który 
żerował, krocząc po boisku czy bocianów białych, 
spacerujących po bieżni.

W takich okolicznościach przyrody trudno nie mó-
wić o poezji, a ja nie tylko o tej poezji mówię, ale 
wspólnie z uczniami tutaj tę poezję tworzę. Kolej-
ność wydarzeń jest zwykle podobna: lekcja w klasie, 
lekcja w terenie na łonie przyrody, ćwiczenia języ-
kowe, a potem próby tworzenia wielkich poetyckich 
dzieł. Mamy na naszej szkolnej posesji „zieloną kla-
sę”. Uczniowie z dużych miast wyjeżdżają na „zie-
lone szkoły”, a my wychodzimy ze szkoły, robimy 
kilka kroków i jesteśmy w „zielonej klasie” – klasie 
na powietrzu, pod sklepieniem z liści, gdzie stoją 
ławki, wisi tablica i jest wszystko to, co potrzebne 
do przeprowadzenia lekcji. To tu czytamy wiersze, 
gromadzimy słownictwo na zadany temat, budu-
jemy rymy, szukamy epitetów, obmyślamy porów-
nania i poszukujemy metafor. Dzieci to lubią, są w 
tym dobre, ale lubią też, żeby robić coś razem z nimi 
i robić to, co one. Jeśli układamy rymy, tworzymy 
dwuwiersze lub limeryki, to robimy to wszyscy, a 

więc ja też. Dzieci lubią wspólną pracę i lubią pod-
sumowywać efekty tej pracy. Często piszemy coś 
razem. Kolejność naszych działań zwykle wygląda 
tak: czytanie poezji, rozmowa, ćwiczenia języko-
we, pierwsze próby wspólnego tworzenia na zada-
ny temat, samodzielne próby, udział w klasowych 
i szkolnych konkursach poetyckich, a potem „sze-
rokie wody”, czyli udział w różnych zewnętrznych 
konkursach poetyckich.

Ten tekst nie jest scenariuszem lekcji, nie jest też 
zbiorem „złotych rad”, bo takich rad nie mam i nie 
ośmieliłabym się nikomu ich udzielać (od takich, 
którzy wiedzą lepiej i znają się na wszystkim – aż się 
roi na tym biednym świecie), ale z całą pewnością 
wiem, co i jak robię z moimi uczniami podczas lek-
cji plenerowych i o tym mogę pisać bez końca:
- konkursy pięknego czytania i recytacji wierszy, a 
czasem po prostu mówienia wierszy;
- gromadzenie słownictwa według zadanej katego-
rii: przymiotniki, tylko kolory, tylko kształty, tylko 
uczucia, związki wyrazowe typu rzeczownik z przy-
miotnikiem, czasownik z przysłówkiem, rzeczow-
nik z czasownikiem – tylko na podstawie tego, co 
widzisz wokół;
- opis krajobrazu – co widzisz przez otwarte okno 
lub przez okno w „zielonej klasie” wyznaczone 
przez wstążki przymocowane do gałęzi drzew (idea 
jest taka, byśmy wszyscy mieli przed sobą ten sam 
i taki sam widok – wtedy można zestawiać piękno i 
dokładność opisów);

A to szkoła właśnie…
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- taki widok w formie okna wyznaczony wstążkami 
w „zielonej klasie” pomaga ćwiczyć i bogacić słow-
nictwo do opisywania kompozycji, perspektywy, 
punktu widzenia;
- do ćwiczeń w budowaniu epitetów przydaje się 
ćwiczenie w gromadzeniu jak największej liczby 
przymiotników będących określeniami tego, co wi-
dać wokół, co nas otacza, co rośnie, co patrzy na nas 
z góry itp.;
- w środku tej natury budujemy związki wyrazowe, 
o których mówimy: „co niemożliwe, to przenośne” i 
wtedy rodzą się kwiatki typu: „w lipcu nasze boisko 
tęskni, w sierpniu płacze, a we wrześniu śmieje się 
w głos”;
- to w naszej „zielonej klasie” lub na łączce w cieniu 
drzew, gdzie kwitną mlecze i stokrotki, układamy 
wiersze na klasowe konkursy typu „Wiersz z wier-
sza”.
Konkurs taki polega na tym, że najpierw omawia-
my w klasie wiersz, a potem ja buduję na podstawie 
tego wiersza schemat, w którym oryginalne, ważne 
dla tekstu wersy, wyznaczają pewne ramy, a ucznio-
wie wypełniają te schematy własnymi treściami. Tak 
było z „Pudełkiem zwanym wyobraźnią” Zbigniewa 
Herberta, „Jak dobrze” Tadeusza Różewicza, „Miło-
ścią” Jana Twardowskiego i wieloma innymi teksta-
mi. I to dopiero jest zaskoczenie, kiedy uczeń, który 
bez przerwy kopie piłkę i wygląda, jakby był z nią 
zrośnięty, nagle pisze tekst, którego głębia poraża, 
a trafność skojarzeń zachwyca. Część tych tekstów 
jest dostępna na stronie internetowej naszej szkoły ( 
rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022).
- bogaceniu zasobu słownictwa i ćwiczeniu ogólnej 
sprawności językowej służą ćwiczenia, które więk-

szość moich uczniów uwielbia i które wykonujemy 
przy każdej nadarzającej się okazji. To konkursy 
typu: „wyrazy z wyrazu” lub „wyrazy z wyrazów”, 
czyli w największym skrócie: Układamy jak naj-
więcej rzeczowników w Mianowniku liczby poje-
dynczej z liter tworzących wyraz, np. „chryzante-
ma”, „październik”, „sekretarzyk” lub ze związków 
wyrazowych typu „Rzeczpospolita Polska”. I nagle 
okazuje się, że przy okazji lekcji o tematyce wa-
lentynkowej z liter tworzących związek wyrazowy 
„święto zakochanych” uczniowie ułożyli ponad 200 
wyrazów, a z tytułu lektury „Tajemniczy ogród” 
utworzyliśmy ich wspólnie sporo ponad 300;
- kolejnym konkursem, który w tym roku szkolnym 
przeprowadziłam w klasie VII, było pewne literac-
kie połączenie dwóch obszarów ( może kontrower-
syjne, ale moje własne), gdzie uczniowie w opraco-
wany schemat wiersza „Jak dobrze” mieli wpisać 
własne przemyślenia, wykazując się znajomością 
treści lektury „Oskar i pani Róża”. Pomysłowość 
uczniów nie ma granic, a niektóre teksty naprawdę 
ściskały za gardło.

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. I znowu 
będziemy czytać i pisać w terenie, tworzyć teksty 
w „zielonej klasie” i na nowo cieszyć się pięknem 
otaczających nas „okoliczności przyrody”. Zazdro-
ścicie? – Zapraszamy. Nie widzieliście? – Zobaczcie. 
Nie wierzycie? – Przekonajcie się.
Za zgodą i aprobatą gościnnej i otwartej na świat i 
ludzi Pani Dyrektor Teresy Pupin – zapraszam do 
naszej szkoły. Jest na co popatrzeć.

Urszula Konieczka  -  nauczyciel języka polskiegoPE
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Wywiad z Marzenną Grochowalską
Kilka słów o sobie :-)
Marzenna Grochowalska, jestem przede wszystkim 
spełnionym nauczycielem :-).
Obecnie działam poza szkołą, chociaż moja praca 
w edukacji zawsze wychodziła poza szkołę. Dzięki 
temu spoglądałam krytycznie na swoje nauczyciel-
skie działania, doskonaliłam swój warsztat pracy. 
Byłam członkiem Pracowni Matematyki w Insty-
tucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie 
uczestniczyłam w badaniach edukacyjnych, rów-
nież międzynarodowych np. TIMSS, w opracowa-
niu i standaryzacji narzędzi badawczych,  analizie 
wyników, opracowaniu raportów z badań, szko-
leniu nauczycieli. Współpracowałam z Centralną 
Komisją Egzaminacyjną w zakresie m.in. badań 
Diagnozy Kompetencji Gimnazjalistów, współtwo-
rzenia zbioru zadań dla polskich szóstoklasistów. 
Współpracowałam też z Okręgową Komisją Egza-
minacyjną w Łomży, prowadziłam szkolenia prze-
wodniczących zespołów GMP i egzaminatorów; 
przez wiele lat pełniłam funkcję przewodniczącej 
zespołu sprawdzającego egzamin gimnazjalny. Je-
stem egzaminatorem maturalnym oraz egzami-
natorem egzaminu ósmoklasisty. Od 2000 roku 
jako konsultant Gdańskiego Wydawnictwa Oświa-
towego tworzę scenariusze warsztatów, które też 
prowadzę dla nauczycieli matematyki. Wspieram 
działania Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 
poprzez prowadzenie wielu autorskich warsztatów 
podczas Krajowych Konferencji SNM oraz zjazdów 

grupy roboczej SNM Matematyka i Komputery. 
Współpracuję również z Powiatowym Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji w Giżycku, prowadzę warsztaty 
dla nauczycieli.  Pracowałam ze studentami Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a jako 
praktyk swoim doświadczeniem dzieliłam się np. ze 
studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Uczestniczyłam w wielu ciekawych pro-
jektach edukacyjnych, m.in. Lepsza Szkoła, Dzieci 
myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia mate-
matycznego, Bydgoski i Słupski Bąbel Matematycz-
ny, Niezwykła matematyka,  Po co? Dlaczego? Jak?, 
Matematyka dla każdego siódmoklasisty i in. dedy-
kowanych nauczycielom i uczniom. Współpracuję 
ze Stowarzyszeniem Rozwiń się w Warszawie. Swo-
je doświadczenia wykorzystałam i nadal wykorzy-
stuję publikując materiały dla uczniów i nauczycieli 
w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. 
Z perspektywy czasu stwierdzam, że wyjście poza 
szkołę dało mi dużo więcej niż zakładałam. Prócz 
dystansu do własnej pracy nauczyłam się skutecznej 
współpracy, odkryłam wiele własnych możliwości, 
poznałam nauczycieli pasjonatów, wielu ciekawych 
ludzi, z którymi współpracuję. Przekonałam się, że 
moje pomysły są inspiracją dla innych.  
Pielęgnuję potrzebę własnego rozwoju. Wciąż coś 
odkrywam i czegoś poszukuję.  

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 
Moja mama, ciocie i wujek byli nauczycielami. Z 

pewnością ich rozmowy o sprawach szkolnych 
wywarły wpływ na mój wybór. Ponadto zdawałam 
sobie sprawę z tego, że zawód nauczyciela jest cieka-
wą, ale jednocześnie trudną i odpowiedzialną pro-
fesją. Pociągała mnie przede wszystkim możliwość 
udziału w kształtowaniu młodego człowieka. Pra-
ca w szkole nie jest monotonna, a nauczyciel może 
pracować według własnego scenariusza. Chciałam 
też pokazać, jak spójna i piękna jest matematyka. 
Nie pomyliłam się :-)

Czy pamięta Pani swoje początki, swoją pierwszą 
przeprowadzoną lekcję?
Tak, pamiętam emocje na mojej pierwszej lekcji 
matematyki w klasie czwartej. Pamiętam swoją nie-
pewność związaną z tym, czy zaangażuję uczniów, 
czy wykonam zaplanowane czynności. Pamiętam 
zaciekawione, pełne zaufania spojrzenia uczniów, 
ich chęć współpracy. Pracowaliśmy energicznie, 
w dobrej atmosferze, a po lekcji podszedł dziarski 
Krzyś i stwierdził – Ale fajnie było. Czułam, że to 
jest moja rola.

Co w pracy w szkole sprawiało Pani największą 
radość?
W zwykłych zdarzeniach dnia codziennego czułam 
ogromną radość widząc budzące się zainteresowa-
nie ucznia matematyką; promienną twarz ucznia, 
który zrozumiał zagadnienie; zaangażowanie pod-
czas pracy; współpracę uczniów. Nie zapomnę za-
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interesowania uczniów, kiedy kilku ich kolegów po 
kolei prezentowało swój sposób rozwiązania pro-
blemu. Miodem na nauczycielskie serce było obser-
wowanie, jak uczniowie dyskutują o błędzie, szukają 
przyczyny powstania, mówią o tym, jak go unikać. 
Cieszyłam się, kiedy udało się pomóc uczniowi roz-
wiązać jego osobisty problem, zdobyć jego zaufanie 
albo wypracować przestrzeganie ustalonych zasad 
współpracy i dbałość o życzliwą atmosferę podczas 
lekcji. Radowała mnie każda pozytywna zmiana 
zachowania ucznia, każdy jego sukces, każde Dzię-
kuję, że pani we mnie uwierzyła. Uwielbiałam zdzi-
wione twarze uczniów i retoryczne pytania – To już 
koniec lekcji? Cieszyły i cieszą mnie kontakty z ab-
solwentami oraz informacje świadczące o tym, że 
moi uczniowie wyrośli na dobrych i mądrych ludzi.

Co Panią motywuje do podejmowania nowych 
wyzwań i osiągania kolejnych edukacyjnych suk-
cesów?
Praca w szkole stała się moją pasją. Swoboda w re-
alizacji własnych pomysłów dała mi pole do ekspe-
rymentowania. Kiedy widziałam, że moje pomysły 
sprawdzają się, miałam chęć zrobić coś jeszcze. 
Dotyczy to działań wychowawczych, przedmioto-
wych i ogólnoszkolnych. Mam tu na myśli np. Fe-
stiwal Gier Planszowych, imprezę dla rodziców na 
Dzień Matki i Ojca, Konkurs Matematyczny Ka-
raga. Potem były to imprezy o zasięgu rejonowym 
np. Konkurs Jantar z nagrodami, konferencja z 
poczęstunkiem na Twierdzy Boyen dla nauczycieli 
matematyki – spotkanie z autorami podręczników 
GWO dla gimnazjum. Rosły moje kompetencje or-
ganizacyjne, zaczęła się współpraca pozaszkolna. 

Czułam satysfakcję widząc zadowolenie uczniów 
lub nauczycieli. 
Potem zaczęło się dzielenie swoimi pomysłami 
dydaktycznymi, które trwa do dziś. Rozpoczęłam 
współpracę z GWO. Pisałam artykuły do czaso-
pisma Matematyka w Szkole. Opracowałam serię 
Sprawdzianów dla poszczególnych klas szkoły pod-
stawowej i dwie serie dla gimnazjum. Po napisaniu 
serii Lekcji powtórzeniowych nie zastanawiałam się 
już, co mnie popycha do działania. Wydawnictwo 
zachęcało do pisania, mnie to sprawiało przyjem-
ność, rozwijałam się, a nauczyciele korzystali z mo-
ich publikacji. 

Jako stypendystka ZUS-u :-) mogę poświęcić więcej 
czasu na tworzenie. We współpracy z Jerzym Jano-
wiczem i Jackiem Lechem opracowaliśmy Arkusze 
egzaminacyjne dla klas 8 (również typu 800) oraz 
dla klas 7. Z Margarytą Orzechowską stworzyłyśmy 
nietypową na rynku serię zeszytów ćwiczeń geo-
metrycznych Punktowce do rysowania na kartce w 

kropki. Ostatnio stworzona pokaźna publikacja Re-
petytorium ósmoklasisty wymagała od nas czasu, 
cierpliwości i uważności. Zupełnie nowym, fanta-
stycznym doświadczeniem jest dla mnie tworzenie 
materiałów dla młodszych klas szkoły podstawo-
wej, wykorzystując przy tym doświadczenia nabyte 
podczas pracy w IBE. Z Margarytą stworzyłyśmy 
Punktowce dla klas 1-4 oraz zbiór Stacja Matema-
tyka, Wyzwania dla uczniów klas 3. Pracujemy nad 
klasą 2. 
Za każdym razem czuję wielką radość, kiedy po raz 
pierwszy biorę swoją książkę do ręki. Wielką satys-
fakcję daje mi informacja, że z książki korzystają 
nauczyciele. Takie uczucie towarzyszyło mi przy 
wręczaniu świadectwa uczniowi, który włożył wiele 
pracy w uzyskanie dobrych ocen.

Po czym można poznać dobrego nauczyciela?
Wiele razy rozmawialiśmy o tym z uczniami. Mó-
wili oni, że dobry nauczyciel powinien być otwarty, 
życzliwy, autentyczny, komunikatywny, zaangażo-
wany, empatyczny. W każdym uczniu, w jego pracy 
powinien dostrzec przede wszystkim to, co dobre. 
Sądzę, że taki nauczyciel umie uważnie słuchać, nie 
tylko przekazywać wiedzę. Posiada wiedzę i umie-
jętność atrakcyjnego przekazu, wyzwala kreatyw-
ność. Umie wykorzystać edukacyjny walor błędów 
uczniowskich. Dostrzega potrzeby uczniów, nie 
wyróżnia. Utrzymuje pozytywną dyscyplinę, wy-
czuwa nastrój uczniów. Konsekwentnie przestrzega 
z uczniami ustalonych wspólnie zasad, odwołuje się 
do nich.

Jaka jest, Pani zdaniem, rola nauczyciela we PE
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współczesnym świecie?
Zmienił się świat, zmieniła się rola nauczyciela, któ-
ry nie jest już jedynym źródłem wiedzy. Zadaniem 
nauczyciela jest przede wszystkim stworzyć prze-
strzeń do rozwoju ucznia. Wiadomości są dostępne 
w Internecie, istotne jest atrakcyjne ich przekazanie 
połączone z zaangażowaniem odbiorcy. Lekcje są 
okazją do nauczenia kreatywnego rozwiązywania 
problemów, krytycznego myślenia, prowadzenia 
rozumowań.  Jednak najważniejsze jest kreowanie 
właściwych postaw społecznych. Nauczyciel może 
to osiągnąć stawiając na dobre relacje, szacunek i to-
lerancję, współpracę, docenianie małych sukcesów, 
wskazywanie silnych stron, odkrywanie talentów, 
kreatywność, uczenie radzenia sobie z emocjami, 
wspieranie, udzielanie odpowiedzi na najtrudniej-
sze pytania uczniów (które wcale nie muszą być 
związane z tematem lekcji). Nauczyciel powinien 
korzystać z technologii. Warto, aby orientował się          
w jakim świecie żyją jego uczniowie.

Co doradziłaby Pani nauczycielom, którzy dopiero 
stawiają swoje pierwsze zawodowe kroki? 
Koniecznie zacząć od budowania dobrej komuni-
kacji z uczniem i jego rodzicem, dobrej atmosfe-
ry pracy, pozytywnej dyscypliny. Jest na ten temat 
wiele wartościowych szkoleń. Dla mnie to podsta-
wa. Warto korzystać z rad kreatywnych nauczycie-
li, umieć ich słuchać nie rezygnując jednocześnie 
z realizacji własnych pomysłów. Wciąż ekspery-
mentować. Z uważnością uczyć się rozróżniać to, 
co w szkole ważne od tego, co nieistotne. Kochać 
uczniów. Dobra rada, z której sama korzystałam - 
jeśli uczeń jest trudny, to trzeba go pokochać bar-

dziej niż innych. To działa :-). Polecam współpracę 
z pedagogiem szkolnym. Dla mnie było to wielkie 
wsparcie i nabycie kompetencji wychowawczych. 
Ważną kwestią jest też emisja głosu. Polecam szko-
lenie na ten temat.  Trzeba stale być na ścieżce 
zaplanowanego własnego rozwoju oraz doskona-
lenia warsztatu pracy, by mieć zaszczyt udziału w 
kształtowaniu młodego człowieka. Brzmi to pate-
tycznie, ale przecież tak jest. A na koniec każdego 
dnia odpowiedzieć na pytanie – Co dziś zrobiłam/ 
zrobiłem dla siebie? I ostatnia rada - czerpać radość                            
z wykonywanej pracy albo zmienić ją.

Czego potrzebuje nauczyciel, żeby praca nie prze-
stawała być dla niego pasją?
Na pierwszym miejscu postawię dobre relacje z 
uczniem i jego rodzicem. Ważne jest zachowanie 
równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. 
Pomaga w tym dyscyplina - trzymanie się planu i 
ustalonych celów oraz priorytetów. Nie twierdzę, że 
jest to łatwe. Niezwykle istotna jest też współpraca 
z konstruktywnymi nauczycielami, która daje wza-
jemne zrozumienie i wsparcie.  Polecam wspomnia-
ną już pozaszkolną aktywność edukacyjną, która 
pozwoli na zatrzymywanie się i krytyczne spojrze-
nie z boku na swoją pracę. Energii dodaje nie tylko 
potwierdzenie dobrze wypełnionego obowiązku, 
ale również pomysł na zmianę tego, co szwankuje. 
Ważny jest stały rozwój – udział w wartościowych 
szkoleniach, fachowa literatura oraz dzielenie się 
własnymi pomysłami. Nie wolno zapomnieć o kon-
taktach i rozmowach z ludźmi spoza szkoły. To po-
zwala na spojrzenie na sprawy szkolne z zupełnie 
innej perspektywy. Dużym wsparciem nauczyciela 

jest rodzina, która rozumie specyficzny charakter 
jego pracy i potrafi wesprzeć. Trzeba pamiętać o 
własnych zainteresowaniach, o swoim hobby. Co-
dziennie warto też znaleźć czas tylko dla siebie. 
Niech to będzie np. spacer, czytanie książki lub joga 
twarzy. Warto też zastanowić się nad tym, czy mój 
czas relaksu jest rzeczywiście odpoczynkiem od 
mojej pracy. Nauczyciel ma obowiązek dbać o swój 
dobrostan. Cieszę się, że przyszły czasy, kiedy auto-
rytety (np. prof. Marek Kaczmarzyk) mówią głośno, 
że pod względem obciążeń psychicznych zawód na-
uczyciela jest szczególnie niebezpieczny. Skoro psy-
chofizyczny stan nauczyciela wpływa na skutecz-
ność i jakość jego pracy, dlatego należy pomyśleć, 
czy nie skorygować podejścia do własnych potrzeb. 

Czy tęskni Pani za szkołą (pracą, gwarem, ucznia-
mi)?
Do zakończenia pracy w szkole przygotowywałam 
się solidnie przez rok. Zastanowiłam się, co chcę 
dalej robić i czy jestem na taką zmianę gotowa. Na-
uczyciel jest jak aktor, na spektakl którego wszyst-
kie bilety zostały wyprzedane. Zastanawiałam, czy 
sama potrafię dobrze organizować sobie pracę. 
Rozważyłam wszelkie za i przeciw, różne konse-
kwencje zmiany. Poświęciłam na to wiele czasu. W 
momencie podjęcia decyzji zaakceptowałam fakt, 
że pewien mój etap życia skończył się, a zaczyna się 
inny, który nadal będzie związany z edukacją ma-
tematyczną. I tak właśnie jest. Prowadzę warsztaty 
z uczniami. Dzielę się swoim doświadczeniem z 
nauczycielami. Nowym wyzwaniem było dla mnie 
prowadzenie ogólnopolskich webinarów. Tworzę 
materiały dydaktyczne, co sprawia mi radość i daje PE
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ogromną satysfakcję, a prócz tego współpraca za-
wsze rozwija. Jestem aktywna. Utrzymuję kontakt 
z wieloma nauczycielami w kraju, z którymi współ-
pracowałam. Nauczyciele matematyki z Giżycka, 
Węgorzewa i okolic spotykają się, szkolą, razem 
wyjeżdżają na konferencje SNM. Jestem szczę-
ściarą, nadal jestem jedną z nich. Mam kontakt z 
moją szkołą (choć to nie jest już Gimnazjum nr 1 
w Giżycku) i z radością jej kibicuję. Jednocześnie 
z wielkim sentymentem wspominam swoją pracę i 
piękne pożegnanie, jakiego życzę każdemu nauczy-
cielowi. W życiu pewna jest tylko zmiana, więc po-
zostaje ją tylko zaakceptować. Nie tęsknię, raczej z 
uśmiechem wspominam ludzi - uczniów, rodziców, 
pracowników szkoły, z którymi mogłam pracować. 
Są w moim sercu. Często spotykam się z sympatycz-
nymi gestami ze strony moich byłych uczniów i ich 
rodziców. 
Mam wiele koleżanek, którym koniec pracy w szko-
le wiązał się ze bardzo negatywnymi emocjami. 
Dlatego dość szczegółowo informuję o swojej ła-
godnej zmianie z myślą, że ktoś skorzysta z moich 
pomysłów. 

Na koniec…  Czego życzy Pani sobie i innym na-
uczycielom?
Zacytuję słowa pana Jacka Walkiewicza „Pasja ro-
dzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a 
jakość to jest w życiu luksus.” Życzę wszystkim Na-
uczycielom i sobie poczucia luksusu podczas wyko-
nywaniu swojej pracy.

Wywiad przeprowadziła Marzena Wierzchowska 
– doradca metodyczny.PE
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Action Learning w pracy pedagoga  
i nie tylko, czyli o potencjale metody
Od lutego mam przyjemność prowadzenia sieci 
współpracy pedagogów szkolnych działającej 
przy Powiatowym Ośrodku Wspierania i Roz-
woju Edukacji w Kętrzynie. Przygotowując się 
do tak odpowiedzialnego zadania, postanowi-
łam, że wspólnie wdrożymy w działanie rozwia-
zywanie problemów metodą Action Learning. 
Jak postanowiłam, tak też się stało!

A zatem poznajcie Państwo AL.! Action learning 
jest metodą pracy zespołowej służącą rozwią-

zywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz 
wprowadzaniu innowacji. Metoda ta stanowi do-
skonałe narzędzie pracy zespołowej, rozwija zespo-
ły w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia, 
jest wykorzystywana do transferu wiedzy, wartości 
i doświadczeń osób, które pracują ze sobą w oparciu 
o tę metodę.
Action learning to proces edukacyjny, podczas któ-
rego uczestnik analizuje własne zachowania w celu 
ich poprawy. Jest szczególnie polecana dorosłym, 
ponieważ umożliwia refleksję i powtórną analizę 
własnych działań. Ma to na celu lepsze zaplanowa-
nie przyszłych działań i ich modyfikacje.
Action learning jest przeprowadzana  w niewielkich 
grupach zwanych „zespołami action learning” (Ac-

tion Learning Sets) 
lub „sekcjami action 
learning”. Sekcja 
taka nie powinna 
być zbyt liczna – 
optymalnie powinna 
liczyć 8 osób. Przy 
cyklicznych spotka-
niach, np. pedago-
gów, dobrze jest, gdy 
zespół charakteryzu-
je słały skład. W ze-
spole action learning 
wyróżnia się podział 
ról:
 - właściciel tematu 
– osoba, która pre-
zentuje problem, na 
którego rozwiązanie 
poszukuje pomocy 
wśród pozostałych 
członków sekcji; ma 
określony „czas antenowy” na wypowiedź (np.15- 
30 min). Przydzielony czas może zostać wykorzy-
stany w dowolny sposób (np. na podzielenie się 
swoim doświadczeniem, głośne myślenie co zrobić, 

prośbą o opinię i komentarze, prośbą o radę, wysłu-
chanie doświadczeń innych).
- moderator – osoba, która prowadzi pracę sekcji, 
nie wtrąca się do dyskusji, nie generuje pomysłów, 
pilnuje tematu i nie dopuszcza, by pojawiła się oce-
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na postępowania; jest to znawca metody,
- członkowie sekcji – osoby, które angażują się w 
wysłuchanie tematu, zadawanie pytań 
i generowanie możliwych rozwiązań; 
Praca zespołu jest podzielona na etapy i może trwać 
od kilku do kilkunastu tygodni.
Poniżej przedstawiam cztery podstawowe zasady, 
decydujące o skuteczności action learning:
1. Pracujemy nad realnymi problemami, gdzie każ-
da z osób prezentuje odmienne podejście. Jest to 
praca w oparciu o autentyczne wyzwania. 
2. Przy jednej sesji AL rozwiązujemy jeden problem 
osoby, którą nazywamy właścicielem tematu.
3. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego uczest-
nictwa w zespołowym uczeniu się, a właściciel te-
matu do wdrażania przyjętych rozwiązań.
4.  Każdy z członków zespołu przejmuje indywidu-
alną odpowiedzialność za samodzielne realizowa-
nie własnych wyzwań.
A oto przebieg pojedynczej sesji action learning:
• Krok 1 – moderator przedstawia zasady pra-

cy, informuje o nieocenianiu postepowania, a 
jedynie generowaniu pomysłów rozwiązania 
problemów, ustala kolejność ( w przypadku 
rozwiazywania więcej niż jednego problemu).

• Krok 2 – właściciel tematu przedstawia pro-
blem,  mówi czego oczekuje od grupy, np. 
„…. i chcę coś z tym zrobić; 
…. szukam sposobu rozwiązania tego proble-
mu; 
…. zastanawiam się, jakie zachowanie w tej sy-
tuacji będzie najlepsze; 
…. Zastanawiam się jak powinnam postąpić; 

…. Teraz nie wiem, od czego zacząć.”
• Krok 3 – sesja pytań; moderator pilnuje, by 

członkowie zespołu diagnozowali problem, ale 
nie generowali rozwiązań. To etap poznania sy-
tuacji. Są to pytania zaczynające się od: 
… Gdzie?
… Kto?
… Kiedy?
… Co?
… Jak dużo? 
… Jak wiele?
Moderator pilnuje czasu, obserwuje zaangażo-
wanie grupy. 

• Krok 4 – moderator „ wyłącza” właściciela te-
matu, który siada tyłem do zespołu i zapisuje 
to, co usłyszy.

• Krok 5 – następuje dyskusja pomiędzy członka-
mi zespołu, nie ma już możliwości zadawania 
pytań. Moderator notuje pomysły, które padły 
podczas dyskusji.

•  Krok 6 – moderator zaprasza („włącza”) wła-
ściciela tematu do powrotu do grupy.

• Krok 7 – moderator prezentuje wygenerowane 
pomysły.

• Krok 8 – Właściciel tematu dokonuje wyboru 
zaprezentowanych rozwiązań, które postana-
wia zastosować, wdrożyć w życie. 

Tak wygląda jedna sesja action learning. W prak-

tyce mojej grupy zajmuje ona od 30 do 45 minut. 
Jeśli nasze spotkanie zaplanowane jest tylko na roz-
wiązywanie problemów członków grupy, to teraz 
zmienia się właściciela tematu i omawia kolejny 
problem. 
Następne spotkanie zespołu rozpoczynamy od roz-
mowy na temat tego, co zostało wdrożone i jakie 
przyniosło korzyści. 
Czy action learning może mieć zastosowanie w 
szkole, w pracy wychowawcy czy nauczyciela przed-
miotu? Ależ tak! Oto kilka propozycji zastosowania 
tej metody:
- praca w zespołach zadaniowych w szkole,
- generowanie pomysłów na plan pracy szkoły, 
przebieg uroczystości czy akcji,
- rozwiązywanie problemów, np. w zespołach wy-
chowawczych,
- generowanie pomysłów na prace samorządu 
uczniowskiego,
- projektowanie zadań/ działań do programów po-
prawy efektywności kształcenia.
Może kogoś z Państwa zainspirowałam… 
Po więcej zapraszam do literatury: „ Action Lear-
ning” Krystyna Weinstein-Fitzgerald; 
„Metoda Action Learning” opracowanie: Izabela 
Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska; 
ORE
A gdyby jednak były osoby, które chciałyby do-
świadczyć action learning na sobie – zapraszam 
do sieci współpracy pedagogów lub podczas pro-
wadzonych przez mnie szkoleń z zakresu nowator-
skich i coachingowych metod rozwiazywania pro-
blemów.

Marta Kragiel – Dyrektor POWRE w Kętrzynie
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