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Słowem wstępu...
Witajcie w powakacyjnym numerze „Busoli”!

Dwa miesiące wakacji przeminęły tak szybko, 
że już niejedna/niejeden z nas rozgląda się za 

jakimś dłuższym weekendem. Mamy też za sobą 
najbardziej intensywny czas w roku szkolnym, czyli 
jego organizację. Powrót do szkoły, plany, spotka-
nia, wyzwania, nowe miejsca pracy, zebrania… 
można by mnożyć działania, w których wzięliście 
już udział… - wszystko to oznacza, że jesteście już 
w pełnym wirze pracy.
 My również doświadczamy tego wiru…,  
a to za sprawą zadań, które przed sobą postawiliśmy. 
Wciąż jesteśmy pod wrażeniem Waszego zaangażo-
wania i udziału w I Regionalnej Konferencji Edu-
kacyjnej „Różnorodność, relacje i nowoczesność”, 
która pod koniec września odbyła się w Kętrzynie. 
Na liście obecności doliczyliśmy się 182 osób. To 
dla nas ogromna radość i duża dawka pozytywnych 
wrażeń, które powodują, że czujemy, że nasza praca 
ma sens. Dziękujemy Wam za to serdecznie.
 W tym roku szkolnym chcemy odpowiadać 
na Wasze oczekiwania. Stworzyliśmy ofertę w opar-
ciu o potrzeby, które wskazaliście podczas czerwco-
wych diagnoz. Staramy się też na bieżąco reagować 
na zmiany prawa i sytuację edukacyjną. Nasza ofer-
ta odpowiada kierunkom polityki oświatowej pań-
stwa. Jesteśmy w stanie zorganizować wiele szkoleń, 
również na tematy, których nie mamy w ofercie.
Szczególnie na ten rok szkolny polecamy:
- Prawo autorskie w materiałach publikowanych,  

w tym w  Internecie i mediach społecznościowych – 
warsztaty dla nauczycieli – styczeń 2023;
- Prawdziwe uczenie  się tymczasem zachodzi  
w głowie ucznia” A. Pacewicz, S. Żmijewska – 
Kwiręg. 
O kilku metodach „głębokiego uczenia się” – warsz-
taty – styczeń/luty 2023
- Efektywna komunikacja w zespole – warsztat na 
zamówienie;
- Uczeń wobec kryzysów – jak  pomagać i wspierać 
ucznia w sytuacji kryzysowej? – warsztat na zamó-
wienie.
 W grudniu przygotowujemy seminarium 
dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – 
„Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, czyli 
nasze dobre praktyki w zakresie realizacji zajęć wy-
chowania do życia w rodzinie”, do którego już dziś 
zapraszam wszystkich zainteresowanych. 
 

Drogie Koleżanki i Koledzy,
korzystając z okazji, że to pierwszy numer po waka-
cjach, pozwolę sobie życzyć Wam wszystkim dużo 
siły i chęci do codziennych zmagań z edukacją. 
Niech sukcesy Waszych uczniów uskrzydlają Was w 
pracy, a każda, nawet najmniejsza aktywność niech 
będzie doceniana. Życzę Wam uznania i wsparcia  
z każdej strony, bo tylko wspólnie możemy osiągać 
założone cele. Pamiętajcie też   o Nas – pracowni-
kach POWRE w Kętrzynie, specjalistach i dorad-

cach metodycznych, bo przecież jesteśmy dla Was 
i Waszych uczniów. Serdecznie pozdrawiam i życzę 
przyjemniej lektury – 
                    

Marta Kragiel – dyrektor POWRE w Kętrzynie
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„Różnorodność, relacje i nowoczesność”, 
czyli I Regionalna Konferencja  
Edukacyjna w Kętrzynie
Na początku był chaos… Tak można by podsu-
mować pierwsze spotkanie poświęcone orga-
nizacji naszej konferencji. Wszystkie miałyśmy 
mnóstwo pomysłów, a każda z doradczyń 
chciała wziąć aktywny udział w przygotowaniu 
tego wydarzenia. I nieskromnie powiemy – zro-
biłyśmy to! Prawie 180 uczestników wykładów, 
spotkań i warsztatów to nie byle co.

Naszą uroczystość w Powiatowym Centrum 
Edukacyjnym w Kętrzynie otworzyła Pani Dy-

rektor POWRE Marta Kragiel, która powitała gości 
i opowiedziała o początkach tego wydarzenia. Było 
uroczyście, ale i wzruszająco. Następnie głos zabrał 
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Pan 
Wojciech Cybulski oraz Starosta Kętrzyński, Pan 
Michał Kochanowski. Obaj podkreślili ważność wy-
darzenia oraz wskazali na potrzebę ciągłego rozwo-
ju ludzi związanych ze szkolnictwem. Bardzo ważne 
jest bowiem, aby wszyscy pracujący w placówkach 
edukacyjnych zauważali różnorodność, stawiali na 
relacje oraz pamiętali o nowoczesności. To hasło 
przewodnie towarzyszyło nam przez cały dzień.
 Kolejnym punktem konferencji była pre-
zentacja oferty POWRE w Kętrzynie oraz przedsta-

wienie pracowników PODN, a tym samym zachęce-
nie dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli 
do współpracy z doradcami i pracownikami porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej.
 Przed przerwą miało miejsce również wy-
stąpienie niektórych z naszych wystawców. Wśród 
nich byli pracownicy firm Diagmatic i Mitel. Zapo-
znali oni zebranych z możliwościami oferowanych 
produktów. Pozostałe - Lego Education, Bambino , 
wydawnictwa WiR, Nowa Era i Mac - prezentowa-
ły swoje produkty na głównym holu szkoły. Warto 
zauważyć, że wszyscy uczestnicy przy rejestracji 
otrzymali pakiety startowe, w których znalazły się 
między innymi ulotki firm obecnych na konferen-
cji.
 Po tej części  dyrektorzy i specjaliści po-
radni psychologiczno-pedagogicznych zostali za-
proszeni na panel poświęcony diagnozie funkcjo-
nalnej w poradnictwie psychopedagogicznym przy 
użyciu cyfrowych narzędzi diagnostycznych firmy 
Diagmatic. Nie można tutaj nie wspomnieć, że każ-
dy zgłoszony uczestnik konferencji wziął udział  
w losowaniu fantastycznych nagród – bezpłatnego 
korzystania przez 6 miesięcy z narzędzi diagno-
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stycznych oraz Systemu Diagnoz.  
 Po przerwie kawowej przygotowanej przez 
SOSW w Kętrzynie, Koło Gospodyń Wiejskich  
z Windy i Jadłodajnię w Kętrzynie zaprosiliśmy 
Państwa na niezmiernie ciekawy wykład pt. „Neu-
rodydaktyka - nauczanie przyjazne uczniowi” wy-
głoszony przez panią Małgorzatę i pana Grzegorza 
Borę. Podzielili się oni z zebranymi nie tylko wiedzą 
stricte naukową, ale zwrócili uwagę na realia szkol-
ne, a więc to, co nauczycieli interesuje najbardziej.
 Następnie przyszła pora na część warsz-
tatową. Chętnych było sporo, gdyż oferta w pełni 
zaspokajała oczekiwania uczestników. Można było 
popracować nad pięknym charakterem pisma na 
warsztatach kaligrafii, dowiedzieć się, co należy do 
obowiązków pedagogów specjalnych i jak wygląda 

nowy awans zawodowy nauczyciela, określić, do 
czego – poza zabawą – przydają się klocki Lego, 
poznać narzędzia ewaluacyjne i sposoby na zaan-
gażowanie uczniów na lekcjach matematyki, poroz-
mawiać o emocjach i drukarkach 3D, doświadczyć 
wirtualnej rzeczywistości i wyluzować się na zaję-
ciach jogi.
 To wydarzenie na pewno zostanie na dłu-

go w naszej pamięci. Przyniosło nam wiele emocji, 
ale i satysfakcji, że mogliśmy je tworzyć wraz ze 
wszystkimi uczestnikami oraz zaproszonymi gość-
mi. Dziękujemy Państwu za zaufanie i obiecujemy, 
że spotkamy się za rok.

                                                                           
Izabela Kuncer – doradca metodyczny
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„Dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur” 
– szkolenie dla nauczycieli przedmiotów 
gastronomicznych.
W dniach 28 - 30 września w Powiatowym 
Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie odbyło się 
szkolenie dla nauczycieli przedmiotów gastro-
nomicznych współorganizowane z Krajowym 
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 

Głównym celem spotkania było zapoznanie  
z dziedzictwem kulinarnym Warmii i Mazur. 

Do Kętrzyna przyjechało 37 nauczycieli szkół za-
wodowych z całej Polski. W ciągu trzech dni wzięli 
udział w wykładach, zwiedzili najciekawsze atrakcje 
turystyczne okolic oraz doskonalili swoje umiejęt-
ności praktyczne podczas warsztatów kulinarnych 
w Grądach Węgorzewskich. W pierwszym dniu po-
bytu uczestnicy po powitaniu przez Dyrektora Mar-
ka Moszyka zapoznali się ze specyfiką szkoły, którą 
przybliżyła pani wicedyrektor Anna Duńska – Bo-
łoczko. Następnie zwiedzili wybrane klaso-pracow-
nie, by przekonać się, że PCE to bardzo nowocze-
sna szkoła wyposażona w sprzęt najwyższej klasy. 
Po przerwie kawowej przygotowanej przez uczniów 
i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych PCE: 
Elżbietę Żyżyk, Małgorzatę Jankielewicz, Dorotę 
Dobrowolską i Radosława Szulca udali się do Kę-
trzyńskiego Zamku, by poznać tradycje kulinar-
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ne średniowiecza. W godzinach popołudniowych 
odwiedzili pracownię gastronomiczną w SOSW  
w Kętrzynie i poznali praktyczne wskazówki do 
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. Przez ten niełatwy temat przeprowadziła 
ich Dorota Korneluk – wicedyrektor SOSW i do-
radca metodyczny PODN Kętrzyn. Na koniec dnia 
znalazł się jeszcze czas na analizę wyników egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 
   Kolejny dzień był bardzo intensywny. Grupa mia-
ła okazję zwiedzić ZS CKR w Karolewie, Wilczy 
Szaniec, a następnie udała się do Grąd Węgorzew-
skich. Tam po obiedzie nauczyciele podzieleni na 
grupy warsztatowe poznawali techniki solankowa-
nia ryb i wędzenia oraz przygotowywania i gotowa-
nia zupy rybnej. Wszystko to było możliwe dzięki 

wiedzy oraz doświadczeniu Pana Wojciecha Woj-
ciula, właściciela wędzarni i karczmy. Pracę uczest-
ników podpatrywali Starosta Kętrzyński Michał 
Kochanowski, Wicestarosta Andrzej Lewandowski 
, dyrektor POWRE w Kętrzynie Marta Kragiel oraz 
dyrektor SOSW w Kętrzynie Aneta Dunaj. Efekty 
warsztatów – wędzone ryby i zupa wszystkim bar-
dzo smakowały. Ostatni dzień to wykład przedsta-
wiający historię i charakterystykę kuchni Warmii  
i Mazur. Prelekcję poprowadziła Małgorzata Jankie-
lewicz. 
   Przyszedł czas na zakończenie. Pożegnanie, wrę-
czenie certyfikatów i gratulacje składali wszystkim 
uczestnikom Marek Moszyk – dyrektor PCE, Mał-
gorzata Pawlonka – nauczyciel konsultant KCER 
w Brwinowie, Lucyna Baranowska – wicedyrek-

tor PCE. Za organizację całego wydarzenia odpo-
wiedzialna była Małgorzata Hrycenko – doradca 
zawodowy i doradca metodyczny. Jest to kolejny 
przykład bardzo owocnej współpracy między róż-
nymi jednostkami edukacyjnymi, która przynosi 
wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym.

                                                                              
Małgorzata Hrycenko – doradca metodyczny
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Kształcenie dualne jako przykład  
rozwoju szkolnictwa zawodowego  
w Niemczech
W dniach 24 – 28 października 2022 roku de-
legacja z powiatu kętrzyńskiego uczestniczyła 
w mobilności w ramach projektu „Poznanie 
i wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju kształcenia zawodowego jako dobrej 
alternatywy dla kształcenia ogólnego poprzez 
wizyty w Turyngii”. Projekt był finansowany ze 
środków Unii Europejskiej i realizowany przez 
Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. 
W powiatowej delegacji nie zabrakło naszych 
przedstawicieli – Marty Kragiel, dyrektora 
POWRE w Kętrzynie i Anety Dunaj, dyrektora 
SOS-W w Kętrzynie i doradcy metodycznego 
kształcenia specjalnego. 

Odwiedziliśmy miasta Erfurt, Gotha i Mühl-
hausen. Pierwszego dnia zostaliśmy powita-

ni przez Dyrektora Zarządzającego FAV Service 
gGmbH Pana Heiko Schülera, który zaprezentował 
nam  system orientacji zawodowej i dualnego sys-
temu kształcenia w Turyngii. Władze niemieckich 
landów ogromną wagę przykładają do wychowa-
nia i kształcenia młodego pokolenia, szczególnie  
w momencie jego wkraczania w dorosłość. Poma-
gają najpierw w wyborze szkoły i zawodu, a potem 

adaptacji  w środowisku pracy, co ma ścisłe przeło-
żenie na późniejszy sukces w życiu dorosłym.
 Na czym polega fenomen niemieckiego 
systemu? 
Po pierwsze duży nacisk kładziony jest na doradz-
two zawodowe, które jest usystematyzowane i pro-
wadzone od wczesnych lat szkolnych. Oferta skie-
rowana jest głównie do młodzieży uczącej się oraz 
absolwentów. Zauważa się wysoki poziom współ-

pracy Agencji Pracy z innymi instytucjami, takimi 
jak: instytucje edukacyjne - szkoły, wyższe uczelnie, 
instytucje kształcenia ustawicznego, Krajowa Izba 
Gospodarcza, organizacje pracodawców, samorzą-
dowych,  biura doradztwa zawodowego i in. Agen-
cje pracy mają ustawowy obowiązek prowadzenia 
orientacji zawodowej i współpracy w tym zakresie 
ze szkołami. Dotyczy to szczególnie uczniów ostat-
nich i przedostatnich klas. Wczesne rozpoczęcie 
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informacji i orientacji zawodowej to: ogólne wpro-
wadzenie w problematykę wyboru zawodu oraz in-
formacje nt. wymagań, treści kształcenia, dalszych 
możliwości zawodowych na  rynku pracy.
Po drugie – Ausbildung, czyli kształcenie dualne 
w szkołach zawodowych, dzięki któremu młody 
Niemiec zdobywa nie tylko wykształcenie, ale na-
bywa równocześnie doświadczenia zawodowego,  
a także – co jest szczególnie istotne dla niego – za-
rabia pieniądze, i to z naszej perspektywy, wcale nie 
małe. Młodzi ludzie korzystając z systemu dualnego 
mogą kształcić się aż w 350 profesjach, czasami bar-
dzo wąsko wyspecjalizowanych.
 Dualne kształcenie zawodowe to równo-
czesne, dwutorowe kształcenie ogólne w systemie 
szkolnym połączone z nauką zawodu zorganizo-
waną przez pracodawcę. Zaangażowane są w nie 
instytucje federalne, kraje związkowe oraz izby 
przemysłowo-handlowe, pracodawcy i oczywi-
ście uczniowie. W niemieckim systemie kształce-
nia dualnego praktyka zawodowa to zatrudnienie, 
umowa o pracę, zawarta między pracodawcą a pra-

cownikiem. Nauka w szkole i w przedsiębiorstwie, 
zgodnie z wybranym profilem zawodowym. System 
kształcenia dualnego pozwala uczniom poznać taj-
niki zawodu „od kuchni”, bowiem wiedzy teore-
tycznej w szkole towarzyszy nauka praktyczna 
w przedsiębiorstwie. To korzyści dla uczniów, ale 
też dla przedsiębiorców, którzy mają pewność, że 
zatrudnią dobrze przygotowanych pracowników.
Naukę w systemie dualnym, czyli kształcenie za-
wodowe w szkole i zakładzie pracy, podejmuje 2/3 
młodzieży w Niemczech. W oparciu o system dual-
ny uczeń zyskuje teoretyczną wiedzę i bezpośredni 
kontakt z rynkiem pracy. Część praktyczną nauki fi-
nansuje firma, teoretyczną kraje związkowe. Całość 
edukacji nadzorują izby gospodarcze i handlowe.  
W praktykach mogą uczestniczyć uczniowie powy-
żej 16 roku życia, przy czym nie założono górnej 
granicy wieku (!); jedyny warunek to znalezienie 
pracodawcy, który przyjmie ucznia na praktyki. 
Plan praktyk powinien być spójny z programem 
szkolnym. W systemie dualnym to firma, a nie 
szkoła odpowiada za przebieg nauki. Uczniowie re-
alizują np. dwa tygodnie pracy w firmie – tydzień 
nauki. Pracodawca ma w obowiązku dostarczyć 
uczniowi wiedzę teoretyczną i praktyczną w takim 
stopniu, że ten zda państwowy egzamin zawodowy.
Przez cały czas trwania nauki uczeń otrzymuje 
wynagrodzenie (na podstawie podpisanej umowy 
o pracę). Włącza się go też w system ubezpieczeń 
społecznych. Naukę  w systemie dualnym mogą po-
dejmować absolwenci szkół głównych, gimnazjów, 
szkół specjalnych, szkół realnych i szkół zawodo-
wych, bez względu na uzyskane oceny. Istnieje rów-
nież szansa dla studentów, którzy pobierając naukę 

w szkole wyższej, mogą być równocześnie zatrud-
nieni w zakładzie pracy. 
W zależności od wybranego zawodu nauka trwa 
od 2 do 3,5 lat. Gdy uczeń już posiada wcześniej 
wyuczony zawód, czas nauki można skrócić. Przez 
pierwsze 4 miesiące jest się na okresie próbnym, 
który umożliwia uczniowi i pracodawcy wypowie-
dzenie nauki (nie trzeba podawać żadnego powodu, 
wypowiedzenie musi zachować formę pisemną). 
Prawie 2/3 uczniów znajduje zatrudnienie w firmie, 
w której się szkolili. Nie dość, że się uczysz, to jesz-
cze za to płacą. To zdecydowana zaleta systemu du-
alnego – do nauki motywuje finansowo. Warto też 
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wspomnieć o widokach na przyszłość – coraz więcej 
jest branż, w których zatrudnia się osoby po kształ-
ceniu dualnym niż po edukacji w szkole wyższej. 
Zwieńczeniem lat edukacji jest egzamin końcowy  
(z części praktycznej i teoretycznej) przed komisją 
egzaminacyjną  (w jej skład wchodzą przedstawi-
ciele izb rzemieślniczych, przemysłu i handlu lub 
też innych izb gospodarczych). Egzamin zaliczony 
pozytywnie gwarantuje, że kwalifikacje będą uzna-
wane w całej Unii Europejskiej. Potwierdzeniem 
zdania egzaminu jest świadectwo końcowe, które 
wydaje właściwy organ.
Kształcenie dualne nie zamyka drogi do matury czy 
studiowania na uczelni wyższej. Warto też podkre-
ślić, że to firma, w której kształci się uczeń, a na-
stępnie pracuje w niej zawodowo, często wspiera 
młodych ludzi w dalszym rozwoju finansując szkołę 
pozwalającą zdać maturę czy studia wyższe. Takie 
działanie ma oczywiście swój cel – utożsamianie się 
pracownika z firmą, efektywna praca na rzecz pra-
codawcy i brak chęci zmiany firm. Wszak to wła-
śnie od początku inwestuje się w pracownika. 
Po trzecie – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku 
pracy. System dualny jest lekarstwem na kształce-
nie rzeszy niepotrzebnych specjalistów. Prowadzi 
do celowania w rynek pracy na poziomie lokalnym, 
a na poziomie edukacji – ogranicza rozdźwięk po-
między ofertą szkół a oczekiwaniami pracodawców. 
Podczas naszego pobytu w Turyngii mogliśmy od-
wiedzić wiele firm, które uczestniczą w kształceniu 
dualnym. Były to zakłady metalurgiczne, stolar-
skie, mechatroniczne, logistyczne i wiele in. Cza-
sami były to całe kampusy, a czasem znane firmy 
i marki, jak np. dom towarowy Moses, w którym 

obecnie kształci się 7 osób, doświadczając pracy na 
każdym handlowym stanowisku oraz luksusowy 
The Lindenhof Hotel, w którym również kształcą 
się młodzi ludzie we wszystkich możliwych stano-
wiskach hotelowych (obecnie 8 osób). Ciekawym 
doświadczeniem było odwiedzenie Diakonie Dop-
pelpunkt, ośrodka, w którym szkolnictwo dualne 
prowadzone jest wśród osób niepełnosprawnych. 
W prowadzonej przez kościół ewangelicki instytu-
cji przygotowują się od pracy zawodowej pakowa-
cze, krawcowe, stolarze, ogrodnicy i kucharze. Oni 
również otrzymują wynagrodzenie za swą pracę, ale 
z uwagi, że jest to instytucja kościelna, jest ono niż-
sze niż w przypadku firm świeckich. 
 Wyjazd do Turyngii był ciekawym do-
świadczeniem. Z pewnością przyczyni się on do 

promowania w jednostkach oświatowych naszego 
powiatu doradztwa zawodowego  i indywidualnego 
poradnictwa, które od 2017 roku przecież funkcjo-
nuje w polskiej szkole. Od 1 września 2022 profe-
sjonalne poradnictwo zawodowe prowadzi również 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogicz-
na w Kętrzynie.

Opracowała Marta Kragiel 
na podstawie własnych obserwacji oraz z wykorzy-
staniem informacji z artykułu „Ausbildung, czyli 
niemiecki system kształcenia dualnego” (K. Szczotka 
- https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/ausbildung-czy-
li-niemiecki-system-ksztalcenia-dualnego - dostęp 
3.11.2022)
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30 września i 1 października 2022 roku w 
Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w 
Bartoszycach odbył się IV Warmińsko - Mazur-
ski Zjazd Doradców Metodycznych pod hasłem 
„Odpowiednie dać rzeczy słowo”. 

Dwudniowy zjazd otworzyła dyrektor PCRE 
w Bartoszycach pani Ewa Rodziewicz, która 

bardzo serdecznie wszystkich powitała i wręczyła 
podziękowania dyrektorom ośrodków metodycz-
nych. Następnie głos zabrał Wojciech Cybulski 
warmińsko-mazurski wicekurator oświaty w Olsz-

tynie, który nawiązał w swoim wystąpieniu do bar-
dzo ważnej roli doradcy metodycznego. Następnie 
głos zabierali zaproszeni goście i sponsorzy zjaz-
du. W zjeździe uczestniczyli doradcy zatrudnieni 
w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Ełku, Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji 
w Nidzicy, Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edu-
kacji w Giżycku i Powiatowym Centrum Rozwoju 
Edukacji w Bartoszycach. Oczywiście nie zabra-
kło też nas - doradców metodycznych z Kętrzyna.                                                                                                                                        
Pierwszego dnia wysłuchaliśmy wystąpień prof. 
Aliny Naruszewicz – Duchlińskiej „Grzeczne spo-
soby reakcji na niegrzeczność w Internecie”, prof. 
Waldemara Potkańskiego „Kultura słowa oraz 
współczesna retoryka w formule „debaty oks-
fordzkiej”. Kształtowanie pozytywnych wzorców  
w polityce i przestrzeni społecznej” i dr Aliny 
Wróblewskiej „Możliwości różnorodnych oddzia-
ływań tańca na człowieka- implikacje pedagogicz-
ne”.  Kolejnego dnia wzięliśmy udział w wybranych 
warsztatach poprowadzonych przez prelegentów 
i doradców metodycznych z Bartoszyc. A były to 
warsztaty z „Podstaw choreografii i tańców w krę-
gu”, „Wszechobecnych anglicyzmów, języka poko-

lenia Z” oraz „Języka programowania jako sposobu 
na komunikację z zastosowaniem rozwiązań Lego 
Education w edukacji”.   Skorzystaliśmy z  oferty 
wydawnictw edukacyjnych. Cieszymy się, że by-
liśmy ze wszystkimi doradcami z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Każde takie spotkanie to 
możliwość wymiany doświadczeń, podyskutowania 
o rzeczach ważnych w oświacie, uczenia się nowych 
technologii, zdobywania kolejnych umiejętności, 
by w efekcie przekazywać w naszych szkołach to, co 
ważne i potrzebne w edukacji. Zjazd zakończył się 
wspólną deklaracją dalszej współpracy doradców 
metodycznych. Kolejne wyzwanie przed nami, bo 
to w przyszłym roku nasz ośrodek będzie gospoda-
rzem takiego zjazdu. Oficjalnie pałeczkę organizacji 
zjazdu przejęła pani dyrektor Marta Kragiel, która 
wszystkich bardzo serdecznie zaprosiła do Kętrzy-
na. Taki zjazd zaplanowany został na czerwiec przy-
szłego roku. Poprzeczka została zawieszona wyso-
ko, ale damy radę!
 
Krystyna Bujnowska – doradca metodyczny edu-

kacji wczesnoszkolnej

IV Warmińsko -Mazurski Zjazd  
Doradców Metodycznych pod hasłem  
„Odpowiednie dać rzeczy słowo”
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Jak pracować z uczniem ze  
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
na praktycznej nauce zawodu?
W edukacji powinna spełniać się idea jedności 
w zróżnicowaniu. Oznacza to tworzenie takich 
warunków, w których  uznając indywidualne 
potrzeby i możliwości młodzieży zapewnia się 
wspólne kształcenie wszystkim uczniom, ze 
szczególnym uwzględnienie uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. 

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno 

uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, jak i tych, którzy mają 
trudności w realizacji standardów wymagań pro-
gramowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjono-
wania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż prze-
ciętne możliwości intelektualne, a także dysleksja, 
dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego 
(uczniów przewlekle chorych) oraz ograniczeń śro-
dowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo). Takie rozumie-
nie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu 
wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównywania 
szans edukacyjnych wszystkich uczniów.
Wszelkie formy indywidualizacji dotyczące mło-
dzieży ze specjalnymi potrzebami, w tym uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, po-
winny bazować na rozpoznawaniu i wykorzystaniu 
potencjału uczniów do pokonywania deficytów. 
Jeśli nauczyciel pozwoli uczniowi na osiąganie 
sukcesu na miarę jegomożliwości, wówczas ma on 
szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem na-
uczyciel powinien bardzo uważnie dobierać zada-

nia, aby z jednej stronynie przerastały one możli-
wości ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), 
a z drugiej nie były poniżej jego możliwości (nie po-
wodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z 
wyzwaniami).
Żeby określić potrzeby uczniów ze SPE, koniecz-
na jest analiza dokumentów konkretnego ucznia 
(orzeczenia, opinii, dokumentacji lekarskiej itp.), 
rozmowa z rodzicami i obserwacja ucznia w śro-
dowisku szkolnym. Dopiero wtedy można po-
wiedzieć, jakiego dostosowania przestrzeni, form  
i metod pracy oraz wymagań edukacyjnych potrze-
buje konkretny uczeń. Ważne z punktu widzenia 
nauczycieli będą potrzeby dotyczące organizowania 
procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający ucze-
niu się. W tym obszarze każdy uczeń (a szczególnie 
ten ze SPE) potrzebuje: nauczycieli specjalistów, 
którzy planują, realizują i oceniają proces eduka-
cyjny zgodny z zasadami kształcenia specjalnego 
lub z formami pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej. To ważne, aby praca odbywała się według 
planu, bazowała na rzetelnej wiedzy na temat moż-
liwości i obszarów rozwoju wymagających wsparcia 
u ucznia, opierała się na wyznacznikach sukcesu 
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(miernikach osiągnięcia celu), pozwalała uczniowi 
zrozumieć sam proces edukacyjny, co sprzyja jego 
poczuciu bezpieczeństwa. Potrzebuje też przestrze-
ni sprzyjającej uczeniu się (bezpiecznej, zrozumia-
łej, przewidywalnej). Ważne jest ponad to zindy-
widualizowanie tempa pracy oraz dostosowanych 
form i metod oraz zindywidualizowanego procesu 
oceniania osiągnięć, opartego na przejrzystych wy-
maganiach przekazywanych uczniowi.
Sporo kłopotu nauczycielom przysparza zalecenie, 
które pojawia się bardzo często w dokumentach 
poradni: wydłużyć czas. Jedyną formą zgodną z za-
sadami wsparcia dla uczniów ze SPE jest dostoso-
wanie form sprawdzania do ich możliwości. My na-
uczyciele zamieńmy prace pisemne na odpowiedź 
ustną, stwórzmy karty pracy, pozwalające wykazać 
się wiedzą w takim samym czasie jak pozostali  
w klasie uczniowie, zmieńmy liczbę  zadań do wy-
konania, a czas zostawmy taki sam, jak dla reszty 
uczniów.
Formy dostosowania metod w zależności od po-
trzeb i indywidualnych strategii uczenia się po-
winny pozwalać uczniom na wybór metody lub 
techniki, powinniśmy rozmawiać z uczniami  
o preferencjach dotyczących osiągania celów, często 
stosować wizualizację. Bardzo ważne jest dzielenie 
pracy na etapy, jak również, inicjowanie aktywnych 
metod poznawania treści i ćwiczenia umiejętności. 
Pozwólmy sobie na dobór zespołów (grup) zgod-
nie z preferencjami edukacyjnymi uczniów oraz 
wspierajmy ich przygotowanymi materiałami (np. 
w innym kolorze druku, rodzaju czcionki, wielko-
ści arkuszy pracy). Podstawą dobrego dostosowania 
wymagań jest znajomość mierników, które pozwolą 

zarówno uczniowi, jak jego rodzicom (i nauczycie-
lowi) poznać, że uczeń osiągnął dany poziom wy-
magań. Taka wiedza konieczna jest u wszystkich 
uczniów, natomiast uczniowie ze SPE dowiadują się 
także, jakie formy dostosowania są planowane. 

Mogą to być: 
• podzielenie treści na części (nabywanie umiejęt-
ności – na etapy),
• wsparcie nauczyciela, działanie wg instrukcji (pla-
nu),
• wizualizacje,
• zamiana trybu „wykonać” na „wie, jak wykonać” 
w przypadku uczniów z niepełnosprawnością itd. 
Wymagania edukacyjne wraz z dostosowaniami 
powinny być przekazywane uczniom do każdego 
działu. Taka forma współpracy pozwoli wychowan-
kowi i jego rodzicom zrozumieć sam proces eduka-
cyjny, co wpłynie korzystnie na jego poczucie bez-
pieczeństwa i motywację do nauki. 
Praca w zespole klasowym, w którym są uczniowie 
ze SPE wymaga uważności, rozpoznawania potrzeb 
i budowania otwartych relacji. Bez tego działania 
nauczycieli mogą być chybione ze względu na ste-
reotypowe postrzeganie uczniów. Ważne jest sku-
pianie się na mocnych stronach uczniów, unikanie 
założeń (szczególnie tych dotyczących ograniczeń), 
wspieranie ich samooceny i poczucia wartości oraz 
organizowanie procesów edukacyjnych w sposób 
sprzyjający uczeniu się w bezpiecznej, życzliwej at-
mosferze, aktywnie i ciekawie oraz na miarę moż-
liwości, każdego uczestnika procesu nauczania – 
uczenia się.
Uczniowie ze SPE potrzebują dużo czasu, aby prze-

łamać swoje lęki, żeby uwierzyć w to, iż potrafią.  
W momencie, kiedy dajemy im czas mamy samych 
mistrzów!

                                                                              
Dorota Korneluk – doradca metodyczny 
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Scenariusz lekcji - kształcenie  
specjalne. Konspekt poranny krąg,  
żywioły
Metoda porannego kręgu opiera się na wielozmysłowym poznawaniu 
świata przez dzieci, a także na kontakcie z naturą i przyrodą. W tej 
metodzie bardzo ważna jest przewidywalność i poczucie bezpieczeń-
stwa Podstawą metody jest powiązanie każdej pory roku z określonym 
żywiołem, kolorem, smakiem, dźwiękiem i zapachem. 

Jesieni przypisany jest kolor żółty, smak słodki, zapach lawendy, dźwięk 
dzwonków rurowych. Żywiołem, który charakteryzuje jesień jest wiatr.

Zajęcia mają swój schemat, są przewidywalne, ale nie nudne. W ramy określo-
ne metodą każdy prowadzący może dodać coś od siebie, na co innego położyć 
nacisk. Zapewnia to dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ale pozwala również 
poznać każdą porę roku, jako odrębną i wyjątkową. Nauczyciel powinien do-
pasować zajęcia do grupy dzieci, z którymi pracuje, zindywidualizować ćwi-
czenia i zabawy, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom uczniów. Metoda ta 
wykorzystywana jest często w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu głębokim, ale może być z powodzeniem użyta w przedszkolu 
lub w szkole, w młodszych klasach młodszych, jako element wprowadzający 
do zajęć z edukacji przyrodniczej lub integrujący grupę.

Przykładowy konspekt do zajęć z grupą uczniów

Temat:  Poranny Krąg – wietrzna jesień. 

Cele ogólne: 

- rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznania świata,
- integracja nauczyciela i uczniów oraz uczniów ze sobą nawzajem,
- pobudzenie ukierunkowanej aktywności ucznia,
- gra na instrumencie,
- inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczniem,
- budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fi-
zyczny,
- stymulacja zmysłu dotyku,
- umiejętności czekania na swoją kolej,
- rozwijanie poczucia rytmu.

Cele operacyjne:
uczeń:
- doskonali wrażliwość zmysłową angażując zmysły w trakcie zajęć,
- zapoznaje się z zapachem, smakiem i kolorem związanym z jesienią,
-czuje się bezpiecznie, poprzez stałe i przewidywalne elementy zajęć, 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
- czeka na swoją kolej,
- gra rytmicznie na dzwonkach rurowych,
- tańczy w rytm muzyki,
- rozwija percepcję wzrokowo-słuchową,
- pogłębia oddech, oddycha torem nosowym,
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- jest radosny,
- zgodnie współdziała z innymi,
- odkrywa własne możliwości.

Metody:
- metoda wielozmysłowego poznania świata „Poranny Krąg”,
- metoda pracy z żywiołami,
- praktycznego działania,
- poglądowa.

Formy:
Grupowa, indywidualna

Pomoce:
Żółte, pomarańczowe i czerwone chusty (co najmniej po jednej na dziecko), 
świeca zapachowa, płyta z piosenką i muzyką, suszarka do włosów, dzwonek 
rurowy, miód, łyżeczki – dla każdego ucznia, płyta CD (odtwarzacz), koc, kasz-
tany, suche liście, szyszki, liście wycięte z papieru z doczepionymi sznurkami, 
olejek o zapachu lawendowym, świeczka zapachowa (lub kominek z podgrze-
waczem), tekturowe pudełka, np. po butach, 

Przebieg zajęć
Część wstępna, wprowadzająca.
1. Zapalenie świeczki zapachowej, włączenie płyty z muzyką: „Cztery pory 
roku – „wiosna” A. Vivaldiego.
2. Obejście ze świeczką kręgu dzieci, wymienienie ich imion, zwrócenie uwagi 
na zapach oraz cechy ognia.
3. Podanie dłoni każdemu dziecku, wymienienie imienia każdego dziecka, „wi-
taj ……”, lekki masaż olejkiem lawendowym (w grupie dzieci 
z niepełnosprawnością głęboką).

Część właściwa
4. Rozdanie instrumentów muzycznych: dzwonków rurowych lub dzwonków 

wietrznych.
5. Wysłuchanie piosenki o jesieni „Warkocz z liści” – granie do rytmu piosenki 
na hasło lub wszyscy razem.
6. Włączenie płyty z muzyką: „Cztery pory roku – „jesień” A. Vivaldiego.
7. Nawiązanie do pory roku - pytanie: „jaka jest pora roku?”, „co się dzieje je-
sienią?”, „za co można lubić jesień?”, itp.
8. Zabawy z szyszkami i kasztanami: – wyławianie szyszek lub kasztanów ze 
wspólnego pudełka, potrząsanie pudełkiem w rytm muzyki, mieszanie „zupy 
szyszkowo-kasztanowej”, turlanie szyszek i kasztanów, wsłuchiwanie się 
w szelest liści, przejście po ścieżce sensorycznej z liści, kasztanów i szyszek, itp.
9. Spotkanie z żywiołem: 
- słuchanie nagrań z odgłosami wiatru: „wiaterek i wietrzysko”; 
- włączenie suszarki, skierowanie strumienia powietrza w stronę dzieci;
 - rozdmuchiwanie chust; 
- nabieranie powietrza nosem i wydmuchiwanie go ustami, nadymanie policz-
ków;
- dmuchanie na liście zawieszone na sznurkach, według instrukcji nauczyciela: 
„wieje lekki wiatr”, „wieje silny, porywisty wiatr”.

10. Wspólne zabawy z chustami. Rozdanie po chuście każdemu dziecku.
• Zakładanie na głowy dzieci żółtych chust, ściąganie w miarę możliwości  
z głowy przez dzieci samodzielnie lub z pomocą nauczyciela; 
• Wspólne machanie chustami, w rytm muzyki – udawanie wiatru; 
• wolny oraz na zmianę szybki dowolny taniec uczniów.

Część końcowa
11. Podsumowanie zajęć: przypomnienie, jaką mamy porę roku, jakie są jej 
atrybuty.
12. Próbowanie miodu - przysmaku związanego z jesienią.
13. Włączenie muzyki relaksacyjnej – relaks przy muzyce (odpoczynek po tań-
cu).
14. Zgaszenie świeczki i zakończenie zajęć.

Na podstawie Jacek Kielin „Rozwój daje radość”
Aneta Dunaj – doradca metodyczny
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Scenariusz lekcji - Matematyczny 
ESCAPE ROOM
Pomysł lekcji powstał po warsztatach “Escape Room jako aktywna me-
toda pracy. Tematyka ekologiczna” prowadzonym przez Monikę Gre-
gorowicz i Karolinę Stefaniak. Głównym źródłem inspiracji do mojego 
scenariusza była facebookowa grupa “Escape Room w edukacji”. Taką 
lekcję przeprowadziłam we wszystkich klasach szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej, które uczę matematyki, tylko zadania były dosto-
sowane do poziomu wiedzy uczniów. 

Temat: Matematyczny ESCAPE ROOM. 
Adresaci: uczniowie klasy II LO 
Miejsce realizacji: I piętro, sala klasy II LO 
Czas trwania: 90 minut 
Cel główny: Pogłębianie wiedzy matematycznej poprzez zabawę.  
Cele szczegółowe:  
Uczeń rozwija umiejętności:  
- pracy zespołowej,  
- kreatywności,  
- logicznego myślenia,  
- wyobraźni przestrzennej, 
- praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,  
- praktycznego wykorzystania tabletu/komputera,  
- dbałości o relacje w grupie, 
- aktywnego działania. 
Elementy wychowawcze: nawiązywanie relacji. 
Metody pracy: gra zespołowa, wykonywanie zadań i rozwiązywanie zagadek 
wymagające współpracy, burza mózgów. 

Forma pracy: grupowa. 
Środki dydaktyczne: różnorodne gadżety: karty pracy, list powitalny, balony, 
konfetti, wstążki, plastelina, szyfr Cezara, szkatułka z cukierkami, łańcuch, 
kłódka na czterocyfrowy szyfr, tablet, marker, karty, pudełka, kod QR. 
Przebieg zajęć:  
1. Wprowadzenie. Nauczyciel zaprasza młodzież do sali. Wyjaśnia im zasady 
panujące podczas gry oraz wręcza list. 
2. Gra polegająca na rozwiązaniu zagadek matematycznych. 
3. Podsumowanie zajęć. 
4. Ewaluacja: Uczniowie otrzymują kartki z czterema pytaniami, na które od-
powiadają. 
• Na lekcji najtrudniejsze było...................................................................  
• Najbardziej podobało mi się...................................................................  
• Z dzisiejszej lekcji zapamiętam................................................................ 
• Uważam, że lekcja była........................................................................... 
5. Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywny udział w lekcji, gratuluje rozwiąza-
nia wszystkich zagadek i otwarcia kłódki. 
 
Scenariusz zajęć pod kierunkiem doradcy metodycznego Marzeny Wierz-
chowskiej opracowała Monika Martyńska-Sobczak– nauczyciel odbywający 
staż na stopień nauczyciela mianowanego w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
“Klucz” w Kętrzynie i II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie.

Materiały do lekcji mozna pobrać z adresu:
https://tiny.pl/wch42

https://tiny.pl/wch42


Strona 17

PE
D

A
G

O
D

ZY
 Z

 P
A

SJ
Ą

Jestem nauczycielką wychowania fizycznego 
w szkole podstawowej. W zawodzie pracuję 29 
lat, oprócz wychowania fizycznego prowadzę 
zajęcia rewalidacyjne z uczniami ze spektrum 
autyzmu. 

Przez ten czas zdobywałam wiedzę na temat za-
chowań i funkcjonowania dzieci  z autyzmem 

– skończyłam studia podyplomowe o kierunku 
„Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu”, uczestniczyłam w kursach terapii poznawczo-
-behawioralnej w pracy z dziećmi oraz podstawach 
coachingu, „Terapii skoncentrowanej na rozwią-
zaniach”, „Treningu  umiejętności społecznych”. 
Wielotorowa wiedza i umiejętności pozwoliły mi  
szeroko spojrzeć na zagadnienie pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym i na tej podstawie stworzyć swój 
warsztat pracy.
W zasadzie już ponad 10 lat zajmuję się pracą  
z uczniem autystycznym w szkole, ale moja prak-
tyka sięga jeszcze dalej. Prywatnie jestem mamą  
19-letniego chłopca z niepełnosprawnością sprzę-
żoną autyzm plus niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu lekkim. Chcąc pomóc mojemu dziec-
ku musiałam sama jeszcze głębiej dokształcać się                  
w kierunku terapii autyzmu. Mieszkam w małym 
mieście, gdzie nie było dostępu do pomocy tera-
peutycznej, nawet zajęcia z integracji sensorycznej 
były dostępne tylko w Olsztynie. Razem z mężem, 
który też jest nauczycielem wychowania fizycznego, 
zachęcaliśmy naszego syna do aktywności rucho-
wej, mimo słabej koordynacji, wolnego uczenia się  
i ograniczonych możliwości dziecka, staraliśmy 
cierpliwie podążać za jego tempem pokonywania 
trudności, wspierając i zachęcając do zabawy ru-
chem. Z czasem Tomasz nauczył się jeździć na ro-
werze, pływać, grać w siatkówkę, jeździć na nartach, 
a ostatnio nauczył się pływać na desce Sup . Dzisiaj 
nasz syn jeździ dziennie po kilka kilometrów na ro-
werze, latem dużo pływa, chętnie gra w siatkówkę,  
a zimą można go spotkać na górce, bo uwielbia nar-
ty.
Wiem, że warto postawić na rozwój ruchowy, dać 
dziecku przestrzeń do przebywania w naturalnych 
warunkach na świeżym powietrzu i śmiałej zabawy 
ruchowej. Oczywiście to wymaga dużej cierpliwo-

ści, czasu  i rozumienia potrzeb dziecka.  Wiem, że 
rozwój ruchowy ściśle wiąże się z rozwojem umy-
słowym, stymuluje pracę mózgu, pomaga zdoby-
wać umiejętności praktyczne potrzebne do życia  
i uczy dziecko bezpiecznych zachowań. Dzięki 
temu, że wytrwale i z dużym poświęceniem dba-
liśmy o rozwój fizyczny syna, teraz  jest on samo-
dzielny, daje sobie radę w różnych sytuacjach życio-
wych i ciągle realizuje się we wszelkich zadaniach 
ruchowych. Jest ciekawy świata i różnych jego dzie-
dzin, np. chce wiedzieć o ekologii, interesuje się 
geografią, historią, poznaje najbliższą okolicę i uczy 
się o niej. Kiedy nabył tych umiejętności, poczuł się 
pewniej, bezpiecznie i znacznie obniżył swój po-
ziom lęku przed światem.
Stąd też wiem, że nieodzowna jest ciężka praca ro-
dziców i ciągłe stymulowanie rozwoju ruchowego 
dziecka. Tylko wówczas wspólna praca nauczyciela 
i rodziny przyniesie widoczne efekty.
Moje doświadczenie z własnym dzieckiem pomo-
gło mi w znacznym stopniu w pracy z uczniem ze 
spektrum autyzmu. Rozumiem mechanizmy funk-
cjonowania tego typu dzieci na zajęciach wycho-

Praktyczne sposoby na pracę  
z uczniem z autyzmem na lekcjach  
wychowania fizycznego
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wania fizycznego.Wiem, że niepowodzenia tych 
uczniów wiążą się z poziomem lęku jaki przeżywają 
wchodząc w różne interakcję z innymi uczniami, 
wykonując nowe zadania ruchowe, przebywając  
w sali gimnastycznej gdzie jest głośno. Jest tam  wie-
le innych bodźców,które męczą, rozpraszają, często 
przyczyniają się do zachowań agresywnych uczniów 
ze spektrum autyzmu.
 Dlatego szczególnie ważne jest przygotowanie 
ucznia do lekcji. Warto informować go o działa-
niach na lekcji,wyraźnie określić zasady panujące 
na lekcji, (często to, co wydaje się oczywiste dla 
innych uczniów-  musi być dokładnie zakomuni-
kowane uczniom ze spektrum autyzmu). Dobrze 
jest indywidualnie dostosowywać intensywność 
ćwiczeń (dzieci autystyczne najczęściej są bardziej 
męczliwe, potrzebują dłuższej przerwy, miej obcią-
żenia wysiłkiem fizycznym).
Do takiego ucznia trzeba podchodzić cierpliwie,  
z wyczuciem i mieć świadomość, że jest to praca na 
cały okres edukacyjny. 
Następnym problemem jest rywalizacja podczas 
lekcji wychowania fizycznego. Z mojego doświad-
czenia wiem, że są uczniowie autystyczni, którzy nie 
lubią rywalizować - wynika to ze zbyt dużego pozio-
mu stresu, niedojrzałych emocji oraz z przekonania 
że dziecko nie potrafi, będzie oceniane przez swój 
zespół. Wówczas, moim zdaniem nie należy ucznia 
zmuszać, pozwolić mu na ćwiczenia z boku boiska 
z  kolegą z klasy. Z czasem uczeń zrobi postępy  
i włączy się do rywalizacji ale jeśli tak się nie stanie 
to trzeba to akceptować, bo przecież chodzi nam  
o dobro dziecka i rozwój na miarę jego możliwości. 
Są też uczniowie autystyczni, którzy bardzo lubią 

rywalizować i zawsze wygrywać, rywalizacja budzi 
w nich niezdrową agresję, wybuchy płaczu, poczu-
cie krzywdy i niesprawiedliwości, emocje sięgają 

zenitu a obiektywnie rzecz biorąc nic szczególnego 
się nie dzieje. Ten problem dotyczy wielu uczniów 
ale dzieci ze spektrum autyzmu kompletnie nie 
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radzą sobie w takich sytuacjach. Wówczas  staram 
się zabrać dziecko z boiska, daję mu 2 minuty na 
ochłonięcie , wręczam stoper i czekam, jeśli potrze-
ba więcej czasu to uczeń go dostaje. Odwrócenie 
uwagi od tego co dzieje się na boisku i pilnowanie 
czasu na stoperze przynosi naprawdę duży efekt  
i wyciszenie dziecka.
Trzeba też pamiętać , że uczniowie ze spektrum au-
tyzmu nie  są atrakcyjnymi kolegami ,dla pozosta-
łych uczniów, zazwyczaj są wybierani jako ostatni 
do drużyny. Może warto więc pomyśleć nad tym, 
w jaki inny sposób można włączyć takiego ucznia 
do wspólnej zabawy. Wskazanie odpowiedniej roli 
uczniowi z autyzmem czyni go bardziej atrakcyj-
nym dla grupy.
Chciałabym się podzielić moim pomysłem w postę-
powaniu z uczniem ze spektrum autyzmu ze szcze-
gólną predyspozycją do zachowań agresywnych  
i trudnych. Uczyłam przez pięć lat chłopca, którego 
też byłam wychowawcą i prowadziłam z nim zajęcia 
rewalidacyjne. Uczeń o imieniu Marcel miał dia-
gnozę Zespołu Aspergera. Chłopiec był niezwykle 
trudny, uciekał z lekcji, bił dzieci, nie respektował 
zasad, wykazywał spore zaburzenia społeczne.
Uczeń był w klasie czwartej 23 osobowej. Na wy-
chowaniu fizycznym chłopcy i dziewczęta stano-
wili jedną grupę. Z tak trudnym uczniem praca 
w zespole jest bardzo ciężka. Ciągle „ratowałam”  
dzieci przed agresją Marcela  i jednocześnie  kon-
trolowałam zachowanie chłopca. Zastanawiałam 
się jak ułatwić sobie życie, jak sprawić, aby dzieci 
czuły się bezpiecznie i jak pomóc Marcelowi. Wy-
myśliłam ćwiczenia w strefie. Na boisku rysowa-
łam kredą przestrzeń tylko dla Marcela, uczeń 

musiał przestrzegać zasady bycia w swoim miej-
scu i o dziwo robił to bardzo chętnie. Zauważy-
łam, że czuł się bezpiecznie na swoim terytorium, 
gdy inni uczniowie nie mogli tam wchodzić. Tym 
sposobem zapewniłam bezpieczeństwo Marcelo-
wi i pozostałym uczniom. Strefy były wyznaczane 
w różnych miejscach boiska, moi uczniowie bar-
dzo szybko przystosowali się do tak zaplanowanej 
lekcji. Obserwując Marcela wiedziałam, że jego 
mocną stroną jest umiejętność wykonywania ćwi-
czeń skocznościowych, więc w swojej strefie mógł 
budować tory przeszkód,przeskakiwać przez tycz-
ki na różnych wysokościach, korzystać z materacy  
i skakać do woli. Wychowanie fizyczne stało się jego 
ulubionym przedmiotem,  bo bardzo chętnie pra-
cował w swojej strefie i wykonywał ćwiczenia tak 
jak pozostałe dzieci. Nie brał udziału w grach ze-
społowych, ale ustawiał sobie bramkę, kopał piłkę 
lub wrzucał inne przedmioty. Zauważyłam, że jego 
poziom lęku i agresji  znacznie się obniżył. Przestał 
szukać zaczepki z kolegami, nie wyzywał uczniów, 
za to skupiał się na swoich zadaniach i potrafił być 
bardzo kreatywny w  pomysłach. Z czasem pozosta-
li uczniowie, patrząc jak Marcel skacze, pytali, czy 
mogą poćwiczyć z Marcelem. Chłopiec pozwalał na 
wizyty w swojej strefie rówieśnikom. Najpierw były 
to dziewczęta, później też chłopcy.  Powoli rodziły 
się prawidłowe interakcje z innymi dziećmi. Oczy-
wiście moje „czuwające oczy” latały dookoła głowy 
- Marcel w strefie a pozostali uczniowie na boisku.
Z czasem przestałam rysować strefy, uczeń coraz 
lepiej radził sobie na przestrzeni całej sali gimna-
stycznej.  Oczywiście zdarzały się konflikty, Marcel 
musiał być chwilowo odizolowany od grupy i wy-

łączony z działań lekcyjnych, żeby nie eskalować 
zachowań agresywnych. Od klasy czwartej prowa-
dziłam z uczniem zajęcia rewalidacyjne. Jako wy-
chowawca miałam rozszerzoną współpracę z rodzi-
cami chłopca oraz bardzo konstruktywne spotkania 
w zespole wspierającym ucznia. Marcela uczyłam 
od czwartej do ósmej klasy. Ta ciągła, wielotoro-
wa praca dała pozytywne efekty końcowe. Marcel  
w klasie ósmej nie sprawiał problemów wychowaw-
czych, ćwiczył z uczniami, brał udział w grach ze-
społowych, sam schodził z boiska, gdy emocje były 
zbyt wysokie, czasami wolał pracować indywidual-
nie i nauczył się sygnalizować u kulturalny sposób 
własne potrzeby. Dzisiaj Marcel uczy się w szkole 
średniej, a ja jestem znowu wychowawcą chłopca 
z autyzmem i dziewczynki z mutyzmem. Ciągle na 
nowo szukam rozwiązań, aby moi uczniowie osią-
gali sukcesy w szkole na miarę swoich możliwości. 
Każde dziecko ze spektrum autyzmu jest inne i nie 
da się z  nimi pracować na jednej matrycy. Dzi-
siejsza szkoła stawia nam wyzwania, pracujemy  
z uczniami dysfunkcyjnymi, zaniedbanymi wycho-
wawczo, również bardzo zdolnymi a pośród nich 
są szczególni uczniowie z niepełnosprawnościa-
mi. Taki „bukiet ”występuje często w jednej klasie,  
a wszystko musi ogarnąć nauczyciel. Możemy mó-
wić o niedoskonałym systemie edukacji, zauważać 
błędy, nie zgadzać się na dużą liczbę uczniów w kla-
sie i słusznie. To nie zmienia faktu, że jesteśmy tu  
i teraz, pracujemy z młodymi ludźmi, którym nale-
ży dać korzenie i skrzydła.
                                                   

 Jolanta Wachowicz
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nauczycielka wychowania fizycznegoO „mojej” metodzie pracy
Zostałam poproszona o napisanie artykułu 
do „Busoli nauczyciela”. Pomyślałam, że no 
dobra…ale zaraz, zaraz o czym ja napiszę? Po 
chwili zastanowienia się przyszedł mi do głowy 
pomysł. Przecież mogę napisać jak wygląda 
moja codzienna praca, jakie metody wykorzy-
stuję w pracy nauczyciela i czy przynoszą one 
upragnione efekty. 

Otóż, kto mnie nie zna, nazywam się Aneta 
Żejmo i jestem nauczycielem edukacji wcze-

snoszkolnej, a od września br. także pracowni-
kiem POWRE w Kętrzynie. Bardzo kocham swoją 
pracę jako nauczyciel moich „robaczków”, bo tak 
na co dzień zwracam się do moich uczniów. Nie 
jestem jakoś „wyjątkowa” w swojej pracy, ponie-
waż każdy nauczyciel wykonuje ją najlepiej jak po-
trafi. Codziennie realizuję podstawę programową  
i staram się, podkreślam staram się, nauczyć swo-
je „tygryski” (tak też czasami ich nazywam), tego 
co powinny umieć, czyli czytać, pisać i liczyć. Przy 
okazji uczenia tych umiejętności, szczególną uwa-
gę zwracam też na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Po-
kazuję uczniom, że nie możemy patrzeć tylko na 
przysłowiowy czubek własnego nosa, ale bardziej 
horyzontalnie. Małym dzieciom trudno jest to zro-
zumieć, bo to oni zawsze są najważniejsi. Czasami 
mają poczucie niesprawiedliwości, bo ktoś zrobił 
im krzywdę. Natomiast nie zastanawiają się, że oni 
też kogoś krzywdzą. Zawsze jest tylko JA. Na swo-
ich lekcjach poruszam problemy życia codzienne-

go, nigdy nie udaję i przez to moi uczniowie starają 
się o wszystkim mi mówić. Rozwiązujemy wspólnie 
problemy. Proszę ich, żeby zawsze przyznali się do 
popełnionych błędów. Tłumaczę, że każdy ma takie 
prawo. Ale najważniejsze jest przyznać się do swoje-
go błędu, a  nie każdy ma odwagę. Niejednokrotnie 
moje „robaczki” przyznawały się do złych czynów. 
Oczywiście nie są to rzeczy wagi przestępstwa, ale 
dumna jestem z nich, że mi o tym powiedziały. Nie 
karam ich za to, a wręcz przeciwnie, chwalę za ich 
odwagę i szukam rozwiązań, jak uniknąć powtórki 
złego zachowania. Po takiej sytuacji proszę ich, żeby 
pomyśleli co osoba, którą skrzywdzili czuła i co ty 
byś czuł, jakby to ciebie spotkało. Dzieci wiedzą, że 
nikt nie chce byś krzywdzony, że ból i cierpienie to 
przykre uczucia. Bardzo dużo omawiam takich sy-
tuacji, pokazując swoim uczniom, że bycie dobrym 
zawsze popłaca. Że dobro wraca ze zdwojoną siłą. 
Wystarczy tylko cierpliwie czekać.  Różne sytuacje 
nas spotykają i uczymy się, jak mamy się zachować. 
W marcu tamtego roku doszedł do naszej klasy 
chłopiec z Ukrainy. Nie miałam zbyt dużo czasu, 
żeby wytłumaczyć dzieciom, jak powinniśmy go 
przyjąć, co mówić, a czego nie wypada opowiadać. 
Zdążyłam im tylko powiedzieć, żeby utożsamili się 
z tym chłopcem, tzn., żeby wyobrazili sobie, że to  
u nas jest wojna, uciekamy z Polski i wchodzimy do 
ukraińskiej szkoły, siadamy z ukraińskimi dziećmi 
w ławce. Wystarczyło, żeby ich nowy kolega po-
czuł się w naszej klasie swobodnie i bezstresowo.  

A skąd wiem, otóż pytałam ostatnio Zkahara, bo tak 
ma na imię, co czuł kiedy pierwszy raz przekroczył 
próg naszej klasy. Dziś wspomina, że wszyscy byli 
dla niego życzliwi, służyli mu pomocą, tłumaczyli 
na Google translate słówka, żeby tylko on mógł ich 
zrozumieć. To był wspaniały widok. 
A co robić kiedy uczeń płacze w szkole? Wtedy po-
jawiają się głosy: co się stało?, nie becz!, nie wypa-
da płakać!, duży jesteś, wszyscy patrzą!…No i co?! 
Dobrze, że patrzą, czyli reagują na sytuację. Zawsze 
mówię dzieciom, że płacz tak samo jak radość, jest 
potrzebny w życiu człowieka. Skoro jest mi smut-
no, albo spotkała mnie przykrość, wtedy zaczynam 
płakać. Nie dawno zmarła moja babcia. O tej smut-
nej wiadomości dowiedziałam się na lekcji. Moja 
reakcja była oczywista, płacz, szlochanie…ale nie 
ukrywałam się z tym. Powiedziałam dzieciom, co 
się stało i wtedy jeszcze bardziej się rozpłakałam, 
bo moje „tygryski”, żeby mnie pocieszyć, przyszły 
mnie przytulić, mówić mi miłe słowa, a nawet za-
częły dzielić się swoimi słodkościami na poprawę 
mojego humoru. To, mimo smutku, który mi wtedy 
towarzyszył, było wspaniałe uczucie.  I właśnie tego 
uczę swoich uczniów, że nie tylko w życiu człowiek 
musi umieć pisać, czytać i liczyć, ale przede wszyst-
kim być człowiekiem dla drugiego człowieka. Tego 
nauczyciel nie znajdzie w podstawie programowej, 
w podręczniku czy poradniku dla nauczyciela. To 
my dorośli musimy im wskazać właściwą drogę . 
   Miałam pisać o metodach swojej pracy i uświado-
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miłam sobie, że moje metody są „moimi” metoda-
mi. Nie znajdę ich w żadnej książce czy Internecie. 
To jest po prostu samo życie. Każdego dnia spotyka 
mnie coś nowego. Nie można się do tego przygo-

tować. Skąd mam wiedzieć, w jakim nastroju będą 
dziś moi uczniowie, a może stało się coś bardzo 
smutnego, albo wręcz przeciwnie, coś bardzo rado-
snego. Wtedy muszę tak poprowadzić lekcje, żeby  

smutki przegonić, radość pozostawić, a wiedzę  
przekazać.  My nauczyciele też mamy to w sobie. 
Nie wymagajmy od siebie, że codziennie będziemy 
radośni, kiedy wiemy, że  na przykład mamy smut-
ny dzień. Powiedzmy to naszym uczniom, dzielmy 
się swoimi uczuciami, wszyscy wtedy będziemy się 
rozumieć. Jeśli czytając ten artykuł miałeś nauczy-
cielu chęć  skorzystania z jakiejś metody, to cię roz-
czarowałam, albo przeciwnie zainspirowałam. Mam 
nadzieję, że to drugie. Spójrzmy trochę szerzej na 
naszych uczniów. Zastanówmy się, dlaczego tak się 
zachowują, zapytajmy jak się dziś czują. Nie wszy-
scy z początku chcą mówić o swoich uczuciach, ale 
z czasem będą.  Nie mówią, bo tak naprawdę są  
w szoku, że nauczyciel chce wiedzieć, jak się dziś 
czują. Nauczyciel raczej chce wiedzieć co zapamię-
tało z ostatniej lekcji. Jasne to też jest ważne, ale czy 
najważniejsze. Rozumiem, że nie każdy teraz po 
przeczytaniu mojego artykułu będzie zadowolo-
ny. Już słyszę te komentarze, że łatwo tak mówić, 
a podstawę programową trzeba realizować i kiedy 
jeszcze na to mieć czas. Owszem zgadzam się, ale  
w ciągu 5 minut i tak niczego nie nauczysz, a mo-
żesz poprawić relacje w klasie. Chciałam tylko po-
dzielić się swoimi refleksjami. Skoro wykorzystu-
jemy różne metody prowadzenia zajęć, to i może 
moja „metoda” kogoś zainspiruje. 
Kochani nauczyciele życzę Wam samych sukcesów 
zawodowych, ale nie laureatów w kuratoryjnych 
konkursach, a radosnych i szczęśliwych uczniów.  

Aneta Żejmo
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog
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POMOCNIK, 
czyli garść awansowych informacji dla 
nauczyciela początkującego
1 września 2022 r.  przyniósł polskiej oświacie szereg istotnych zmian,  
w tym zmian w pragmatyce zawodowej. Jak zostać nauczycielem miano-
wanym, jak poradzić sobie w gąszczu przepisów i wymagań i jak w tym 
wszystkim nie zgubić ucznia? Pytania, na które nie ma jednej odpowie-
dzi stawiane są przed nowozatrudnionymi w oświacie. 

W naszym nowym cyklu „ Pomocnik” krok po kroku poruszać będzie-
my różne aspekty pracy nauczyciela. W pierwszym odcinku – zadania 

dla nauczycieli początkujących i ich mentorów rozpisane przez uczestników 
warsztatów, które odbyły się 17 października w naszym Ośrodku.
 
Na początek podstawa prawna zmian:
• Rozdział 3A Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U.  
z 2021 poz.1762 
z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 6 września 2022 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1914).

Zadania nauczyciela początkującego:
1. Poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.
Proponujemy, aby nauczyciel początkujący sporządził sobie listę, na której 
umieści następujące zadania (to tylko propozycja):
- statut szkoły,
- zasady prowadzenia dziennika elektronicznego lub papierowego,

- procedury bezpieczeństwa, w tym ewakuacji,
- regulaminy wewnętrzne (świetlicy, stołówki, dyżurów, regulamin Rady Peda-
gogicznej i in.)
- organizacja pracy w świetlicy, bibliotece, 
- zadania i działalność pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej, 
- zasady miesięcznego rozliczania godzin,
- protokół powypadkowy wraz z procedurą,
- rejestr wycieczek szkolnych/wyjść.

2. Prowadzi powierzone mu zajęcia i uczestniczy w pracach związanych  
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i innych 
statutowych zadań szkoły wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lo-
kalnego.
Propozycja działań, które pozwolą spełniać ww. wymaganie:
- prowadzenie koła zainteresowań
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy, grupy przedszkolnej, opiekuna samo-
rządu uczniowskiego, szkolnego wolontariatu,
- przygotowywanie do konkursów,
- uczestniczenie w pracach zespołów nauczycieli – przedmiotowych i zadanio-
wych,
- uczestniczenie w tworzeniu WOPFU i IPET,
- opracowanie planów pracy dydaktycznej, 
- uczestnictwo w zebraniach   rady pedagogicznej,
- uczestnictwo/prowadzenie spotkań z rodzicami,
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- organizowanie lub współorganizowanie uroczystości, imprez szkolnych, kla-
sowych,
- realizacja zadań opisanych w programie profilaktyczno-wychowawczym,
-współpraca z innymi nauczycielami/specjalistami.

3. Uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez mentora 
lub innego nauczyciela:
- warto na początku roku szkolnego/okresu uzgodnić liczbę i rodzaj zajęć, jakie 
nauczyciel chciałby poobserwować. Zalecamy by były to różnorodne zajęcia, w 
tym te, które zaliczane są do zajęć specjalistycznych, związanych z udzielaniem 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- rekomenduje się obserwacje zajęć u wielu nauczycieli.

4. Doskonali kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, w 
szczególności w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych:
- dostosowuje wymagania edukacyjne,
- uczestniczy w szkoleniach  - warto wziąć udział w doskonaleniu umiejętności 
pracy z uczniem zdolnym oraz w szkoleniach poświęconych pracy z uczniami 
z dysfunkcjami, dostosowywaniem wymagań edukacyjnych, ocenianiem,
- uczestniczy w sieciach/sieci współpracy nauczycieli,
- obserwuje zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli (w tym mentora),
- prowadzi (uczestniczy) zajęcia otwarte, omawia swoje zajęcia,
- uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych,
- indywidualizuje pracę uczniów na lekcji – warto na początku pracy zainwe-
stować w ciekawy warsztat na temat indywidualizacji pracy z uczniem.

5. Przeprowadza zajęcia, o których mowa w art. 9fa ust. 1 i 5 ustawy, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 10, 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b 
ustawy – zajęcia, o których mowa w art. 9fa ust. 10, 11 i 13 oraz art. 9g ust. 
7b ustawy.
Aby dobrze przygotować się do realizacji tego zadania warto:
- często prowadzić zajęcia w obecności mentora,
- zapraszać na lekcje doradcę metodycznego, zapoznać się z kryteriami obser-

wacji zajęć opisanymi 
w przepisach prawa,
- stopniowo przygotowywać się do realizacji kryteriów obserwacji np. poprzez 
nagrywanie swoich lekcji.

6. Dokonuje ewaluacji własnej pracy i wykorzystuje jej wyniki do doskona-
lenia dalszej pracy.
Warto, by nauczyciel:
- odbył dowolną formę doskonalenia na temat zasad ewaluacji, prowadzenia 
analiz ilościowych 
i jakościowych wyników kształcenia, 
- poznał wymagania MEN wobec szkoły/placówki,
- zapoznał się z narzędziami ewaluacyjnymi,
- gromadził informacje zwrotne od uczniów, mentora, rodziców,
- obserwował/ pytał o działania ewaluacyjne koleżanki i kolegów,
- korzystał z pomocy doradców metodycznych i mentorów. 

7. Nauczyciel dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego.
Aby zrealizować to zadanie warto:
- umożliwić nauczycielowi, np. na zespole nauczycielskim prezentować swoją 
wiedzę,
- przyjmować zaproszenia na prowadzone przez niego zajęcia, 
- udostępnić gablotkę do zamieszczania ciekawych informacji, nowości, itp.
- zaprezentować na zebraniu zespołu przedmiotowego ciekawą metodę pracy, 
umiejętności wykorzystywania platform edukacyjnych i in.,
- być aktywnym członkiem sieci współpracy,
- publikować scenariusze, artykuły w pismach i portalach edukacyjnych – 
szczególnie w naszej lokalnej „Busoli”. 

Opracowała Marta Kragiel
na podstawie wypracowanych rozwiązań podczas warsztatów w PODN  
w Kętrzynie „Przygotowanie do zawodu, czyli jak zostać nauczycielem mia-
nowanym?”
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Nasi doradcy
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