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Słowem wstępu...
Drodzy Czytelnicy!

    Ostatnie dni skłaniają nas wszystkich do refleksji 
i podsumowań… 
Koniec i początek roku – refleksja i nowe plany, ży-
czenia … te osobiste i te zawodowe kolejny już raz 
zagoszczą w naszym życiu.
A więc niech się toczą… zdrowie, pomyślność, suk-
cesy zawodowe, marzenia, a nade wszystko pokój 
i bezpieczeństwo! Niech Nowy 2023 Rok obdarzy 
nas dobrymi chwilami i życzliwością bliskich!
Przed Wami kolejny – szósty – numer „Busoli Na-
uczyciela”, który można nazwać numerem zamknię-
cia i jednocześnie otwarcia. Co zawiera? Czy warto 
zajrzeć? Z uwagi, że jest to pismo redagowane przez 
naszych lokalnych nauczycieli, uważam, że warto. 
Tak rzadko mamy możliwość wzajemnego wspiera-
nia się i tworzenia zjednoczonej grupy. Czasem nie 
chcemy, nie mamy czasu lub zwyczajnie jesteśmy 
obojętni obok tego, co dzieje się w naszej lokalnej 
edukacji. A z perspektywy dyrektora ośrodka do-
skonalenia nauczycieli śmiało mogę powiedzieć, że 
się dzieje dużo…
Od miesięcy przyglądam się wielu szkolnym por-
talom i grupom nauczycielskim na Facebooku. Je-
stem pod wrażeniem pomysłowości, kreatywności 
i zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Cieszę się, że w szkołach goszczą nowe technolo-
gie i nowe metody pracy, że dostrzega się możli-
wości wszystkich dzieci. Obserwując znajomych 

nauczycieli raduję się również tym, że grono nasze 
jest gronem ludzi z pasją. To cudowne, że są wśród 
nas podróżnicy, miłośnicy robótek ręcznych i rę-
kodzieła, artyści, muzycy, poeci, mistrzowie kuli-
narnych rozkoszy, sportowcy, animatorzy, trenerzy, 
sędziowie sportowi, tancerze, wokaliści. Ta piękna 
różnorodność nauczycielskich talentów, inspiro-
wana również pięknymi osiągnięciami uczniów, 
które prezentujecie, zainspirowała mnie do zgłębie-
nia metod i organizacji pracy z uczniem zdolnym. 
Talent jest darem i cudem jest jego pielęgnowanie. 
Zachęcam do skorzystania z podpowiedzi i ekspe-
rymentowania z wprowadzaniem indywidualnego 
programu i toku nauki. Nie bójmy się pomagać roz-
wijać skrzydła młodych ludzi! 
W ciągu dwóch ostatnich lat do kętrzyńskiej porad-
ni psychologiczno – pedagogicznej wpłynęły tylko 
dwa wnioski o wydanie opinii w sprawie realizacji 
indywidualnego programu/toku nauki. Może mój 
artykuł zachęci Państwa do podjęcia takich rozwią-
zań.
    W bieżącym numerze możecie się przenieść do 
wspomnień z niecodziennego seminarium – „Bi-
blia jako źródło inspiracji w literaturze i sztuce”, 
zorganizowanego w grudniu. Była to piękna ducho-
wa uczta z udziałem naszych nauczycieli. Kto nie 
był, niech żałuje.
    Jestem po raz kolejny dumna z Katarzyny Alesz-
czyk, która realizując swe sędziowskie pasje w ta-
ekwondo, zawędrowała na maty Mistrzostw Świata 

w Guadalajara w Meksyku. O jej przygodzie może-
cie przeczytać w obecnym wydaniu Busoli.
    Przed Wami kilka scenariuszy zajęć, które śmia-
ło możecie powtórzyć lub zmodyfikować oraz kilka 
innych wspomnień i inspiracji.
Zachęcam też nauczycieli do podejmowania no-
wych wyzwań – poszukujemy chętnych do na-
szego zespołu: doradców do języka angielskiego, 
wychowania przedszkolnego, historii i wiedzy  
o społeczeństwie, nauczycieli przedmiotów przy-
rodniczych. 
    Polecam kontakt z naszymi doradcami, uczest-
nictwo w lekcjach otwartych oraz przypominam  
o możliwości publikowania swoich autorskich tek-
stów.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej lektury
Marta Kragiel
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Garść inspiracji
26 listopada  odbył się (on-line) V Ogólnopolski 
Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematy-
ki, w którym udział wzięło ponad 400 nauczy-
cieli i nauczycielek.   

Panuje powszechne przekonanie, że jedni mają 
większe predyspozycje do nauki matematyki niż 

inni. Neurodydaktyka mówi coś innego. Każdy jest 
w stanie nauczyć się matematyki, tylko każdy zrobi 
to w swoim czasie. Bardzo duży wpływ na uczenie 
się uczniów/uczennic ma pozytywny przekaz na-
uczycieli, wiara w możliwości ucznia, a także  mniej 
oceniania i porównywania. „Zawsze, kiedy tylko 
możemy, ograniczajmy stres uczniów, szczególnie, 
gdy popełniają błędy lub ponoszą edukacyjne po-
rażki” – apeluje Dariusz Kulma (Nauczyciel Roku 
2008) w swym wystąpieniu. „Wciąż mamy mate-
matyczne szanse, czyli jak zmienić swoje nastawie-
nie oraz swoich uczniów, by razem osiągać sukce-
sy w nauce matematyki”.  Nie narzekajmy, że nasi 
uczniowie nic nie umieją, gdyż narzekanie jest jak 
palenie – szkodzi słuchaczom i uzależnia. Jeśli już, 

to zaskakujmy uczniów na lekcji, spowodujmy wy-
dzielanie dopaminy (hormonu szczęścia), by skła-
niać młodzież do działania. Może muzyka na lekcji? 

Dobry nauczyciel musi opowiadać historie, gdyż 
fakty są ciekawe w określonym kontekście. 
- Dlaczego warto opowiadać matematyczne histo-
rie? 
- „Mózg zapamiętuje fabułę lepiej niż matema-
tyczne definicje i twierdzenia, lekcje są ciekawsze, 
rozwijają wyobraźnię i pozwalają tworzyć własne 
opowieści – tak odpowiada Agata Piasecka (Szko-

ła Podstawowa Cogito w Poznaniu)  w  swoim wy-
kładzie „Matematyka opowieści”, podczas którego 
usłyszeliśmy o przygodach kotka Puszka w Krainie 
Kątów Krokodyli, o  mrówce Zenobii – alpinistce, 
a także o segregacji międzyplanetarnej. Ciekawe, 
prawda?
 Czy wszyscy jesteśmy świadomi, że nasi uczniowie 
są pokoleniem zwanym pokoleniem płatków śnie-
gu? Dlaczego? W 1925 roku Wilson A. Bentlej, po 
wykonaniu aż 5 tysięcy fotografii dokonał ważnego 
odkrycia. Okazało się, że każdy sześcioramienny 
płatek jest inny i nigdy się nie powtarza. Tak samo, 
jak nasi uczniowie/uczennice. A zatem co zrobić, by 
zaciekawić młodych ludzi matematyką, jak sprawić, 
by chcieli się uczyć? Po pierwsze – Precz z nudą! 
– podpowiada nam dr Tomasz Szwed w wykładzie 
„Możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela ma-
tematyki”. A w czym się rozwijać? – ktoś zapyta. Na 
przykład w znajomości środowiska uczniów i cech 
obecnej generacji młodych ludzi, w poznawaniu  
i rozumieniu mechanizmów stojących za proce-
sem nauczania/uczenia się matematyki i chyba naj-
ważniejsze, w dalekosiężnej cierpliwości i wierze,  
że warto stale poszukiwać efektywnych sposobów 
pracy z uczniami. Od najmłodszych lat należy 
zwrócić uwagę na rachunek pamięciowy i ciągle 
go doskonalić (na początku lekcji). Konieczna jest 
również informacja zwrotna na temat popełnianych 
błędów. „Znajdź sposób/metodę na tego „zagubio-
nego ucznia” – prosi Tomasz Szwed – Oni są wyjąt-
kowi, również w swoich oczach”. 
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Marzena i Tomasz Wierzchowscy odpowiadali na 
pytanie zawarte w tytule wystąpienia „Czy istnieje 
ciekawa lekcja matematyki? Dzielili się aktywnymi 
metodami, które stosują na swoich lekcjach mate-
matyki. Bum, abrakadabra i inne…
Ewa Madanowska podała natomiast przepis, jak 
przeżyć w szkole bez żadnej oceny i nie zgubić pod-
stawy programowej. Stawia ona na uważność, od-
powiedzialność, samodzielność uczniów, autono-
mię, refleksję. Uczniowie pracują w swoim tempie, 
a zadania mają dostosowane do swoich aktualnych 
umiejętności. Jak szukają rozwiązań problemów?

1. Ja/mój zeszyt/podręcznik/internet
2. Kolega/koleżanka – minimum 3 osoby
3. Nauczyciel 

„Generacja Z - a kto pytał? O najczęstszych wy-
zwaniach komunikacyjnych w pracy dydaktycz-

nej” opowiadał  dr nauk humanistycznych Karol 
Jachymek. Od czego my zaczynamy dzień? Czy 
sięgamy po smartfona przed kawą? To tak jak nasi 
uczniowie.
 
Kongres był wydarzeniem pełnym inspiracji, in-
nowacji i dobrych  wrażeń.  Następny będzie już  
w marcu. Zapraszam, zachęcam nauczycieli mate-
matyki wszystkich etapów kształcenia. Motywujcie 
się, wspierajcie nawzajem, a swoich dyrektorów za-
chęćcie do wsparcia finansowego. 
  A tymczasem życzę każdej/każdemu z nas, 
by praca nasza opierała się na metodyce filiżanki 
kawy, czyli była miła, niezwykle energetyczna i peł-
na pozytywnych emocji. 

Marzena Wierzchowska – doradca metodyczny 
matematyki w szkołach ponadpodstawowych
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W Warszawie w dniach 9-10 grudnia 2022 r. 
odbyła się konferencja „Laboratoria Przyszłości 
w praktyce”. 

Partnerami wydarzenia było Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne i Sekcja Informatyki Szkol-

nej PTI. Podczas konferencji wystąpili eksperci 
związani z grupą „Laboratoria przyszłości w prak-
tyce”, która skupia już ponad 10 tys. nauczycieli, a 
została utworzona z inicjatywy Agnieszki Halickiej 
(EduTriki). Celem konferencji było zainteresowa-
nie programem Laboratoriów Przyszłości. W ra-
mach wydarzenia odbyły się warsztaty prowadzone 
przez kreatywnych i niezwykle energetycznych eks-
pertów. Warsztaty prowadzili między innymi: Da-

wid Łasiński, Adam Perzyński, Sylwia Zawrot, Zyta 
Czechowska, Mateusz Łysek, , Marta Florkiewicz 
- Borkowska, Karolina Antkowiak. Tematy warsz-
tatów były bardzo różnorodne, profesjonalnie przy-
gotowane i pełne inspiracji. Uczestnicy mogli do-
wiedzieć się między innymi: jak wykorzystać druku 
3D w szkole wykorzystać wytwory wykonane za 
pomocą długopisu 3D w TUS, rozwijać kreatyw-
ność uczniów z wykorzystaniem sprzętu z zakresu 
gospodarstwa domowego, jakie moce kryje w sobie 
igła z nitką, jak wykorzystać AR i VR oraz audio-vi-
deo do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, 
jak i gdzie przygotowywać szablony do wytworów 

3D. My też tam byłyśmy (Marta Kragiel, Izabela 
Kuncer, Dorota Korneluk, Małgorzata Hrycenko). 
Podpatrywałyśmy, uczyłyśmy się od najlepszych, 
doświadczałyśmy i próbowałyśmy nowych techno-
logii, chwytałyśmy nowe pomysły na uatrakcyjnie-
nie lekcji. 

Małgorzata Hrycenko – doradca metodyczny ję-
zyka polskiego w szkołach ponadpodstawowych i 

doradztwa zawodowego

Konferencja „Laboratoria przyszłości  
w praktyce”
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19 listopada 2022 roku odbyła się w Giżycku I 
Mazurska Konferencja Polonistów pod hasłem 
„Nowe trendy w edukacji”. 

Organizatorem tego wydarzenia był Powiatowy 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Konfe-

rencję otworzyła Bożena Giedziuszewicz, dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżyc-
ku. W Konferencji wziął również udział Starosta 
Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Bur-
mistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz. 
Doradczynie metodyczne języka polskiego dla 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych Justy-
na Kozłowska i Iwona Rosa zaprosiły grono na-
uczycieli innowatorów do prowadzenia wykładów 
i warsztatów.
Podczas konferencji odbyły się m.in.:
• Warsztaty: „Jak myśleć inaczej – myślenie kry-
tyczne na języku polskim i nie tylko”. Prowadzące: 

Justyna Wamka, Kamila Tkaczyk-Struk.
• Warsztaty: „Przekonaj ucznia, że umie, wie i 
potrafi tworzyć wypowiedzi”. Prowadzące: Beata 
Gwizdała, Magda Krajewska.
• Warsztat pt. ,,Alternatywne sposoby na kartkówkę 
z lektury” – Justyna Kozłowska (blog: Polonistka w 
akcji).
• Wykład: „Na polskim w Łochowie. Blokowo, in-
nowacyjnie, bez ocen i podręcznika, w kulturze 
myślenia krytycznego”. Prelegentki: Kamila Tkaczy-
k-Struk, Justyna Wamka.
• Wykład: „Dlaczego mamy czas na kawę podczas 
lekcji języka polskiego”. Prelegentki: Beata Gwizda-
ła, Magda Krajewska (Blog Lekcje szyte na miarę).
• Wykład: „Myślenie krytyczne – umiejętność przy-
szłości”. Prelegentka: Kamila Tkaczyk-Struk.
• Wystąpienie online Doroty Kujawy-Weinke pt. 
„Obłędne błędy, czyli ile możemy się nauczyć dzięki 

popełnianiu błędów.”
Tematyka konferencji była bardzo różnorodna. W 
wydarzeniu udział wzięły Izabela Kuncer i Małgo-
rzata Hrycenko - doradczynie metodyczne naszego 
ośrodka. To była bardzo inspirujące spotkanie dla 
polonistów.

Małgorzata Hrycenko – doradca metodyczny ję-
zyka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

I Mazurska Konferencja Polonistów
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Mistrzostwa świata Seniorów w Guadalajarze 
były pierwszymi mistrzostwami  po długiej 
przerwie spowodowanej pandemią Covid -19. 
Ostatnie odbyły się w Manchesterze 2019.  

Udział w tak prestiżowych zawodach jest ma-
rzeniem każdego sędziego. Ciężko na to pra-

cujemy, uczestnicząc w szkoleniach, w Pucharach 
Świata, turniejach międzynarodowych oraz naro-
dowych, cały czas doskonaląc i podnosząc swoje 
kwalifikacje, mając nadzieję, że zostaniemy powo-
łani na zawody najwyższej rangi jakimi są właśnie 
Mistrzostwa Świata. Droga  jest długa, ale warto. Sa-

modyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu oraz 
wsparcie najbliższych, pozwala rozwinąć skrzydła. 
      Powołanie na w/ w mistrzostwa otrzymałam 
we wrześniu. Bardzo się ucieszyłam. Oprócz mnie 
zaproszenie otrzymała także sędzina z Poznania. To 
już III Mistrzostwa Świata Seniorów, w których bra-
łyśmy udział. Powołanie na zawody tej rangi z całą 
pewnością odzwierciedla najwyższą klasę i profe-
sjonalizm sędziów. 
         Zawody trwały 7 dni. Wzięło w nich udział 
755 zawodników z 122 krajów.  Zorganizowane zo-
stały na najwyższym poziomie. Władze powierzyły 

organizację Mistrzostw doświadczonemu w tym 
państwu. Na zaufanie zapracowali organizując 2013 
roku Mistrzostwa Świata  (Puebla), finał Grand Prix 
zarówno w 2014 (Queretaro), jak i 2015 (Mexi-
co City). Taekwondo Olimpijskie w Meksyku jest 
drugim sportem narodowym, zaraz za piłką nożną. 
Potwierdzeniem tego były pełne trybuny kibiców,  
w szczególności na półfinałach i finałach, w których 
uczestniczyli meksykańscy zawodnicy, co świadczy 
o dużej popularności Taekwondo Olimpijskiego. 
Atmosfera cudowna, przyprawiała nas o gęsią skór-
kę. 

MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW   
W TAEKWONDO OLIMPJSKIM 
Guadalajara 2022
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         Przed rozpoczęciem Mistrzostw mieliśmy dwa 
dni szkolenia teoretycznego i praktycznego. Obo-
wiązkowe dla każdego sędziego. W drugim dniu 
organizatorzy zaprosili nas na 2 godzinne zwiedza-
nie Guadalajary, po czym udaliśmy się na otwarcie 
turnieju. Było to wspaniałe widowisko prezentują-
ce kulturę i tradycję meksykańską. Hala ogromna,  
z pięcioma matami do walk i basenem, który wy-
korzystano do pokazu pływania synchronicznego. 
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem. 
              Kolejne 7 dni to już konkurencja kyorugi 
(walki) w ośmiu kategoriach wagowych żeńskich 
i męskich. Od 8. 00 do 21.00 na hali. Praca nasza 
obejmuje kilka funkcji: sędzia pola walki, sędzia 
punktowy, sędzia VR, sędzia TA, kontrola technicz-
na oraz sędzia wagi. Każdy z nas musi być przygo-
towany do objęcia każdej pozycji, każda funkcja jest 
bardzo ważna i wymaga pełnej koncentracji. Nie ma 
miejsca na błędy. Do pracy jesteśmy typowani przez 
Sędziego Głównego World Taekwondo panią Amely 
Moras z USA. Do jednej walki wychodzi 4 osobo-
wy zespół: sędzia pola walki, 2 sędziów punktowych  
i sędzia VR., w walkach półfinałowych i finałowych 
jest również sędzia TA. Sędziowie przeważenie,  
a na pewno w walkach o medal,  selekcjonowani są 
do walk zawodników reprezentujących inny kon-
tynent. Każdej walce towarzyszą ogromne emocje, 
nad którymi musimy zapanować i tak  ją poprowa-
dzić, żeby wygrał najlepszy. Ale oprócz pracy jest 
również czas na integrację zespołu sędziowskiego, 
budowanie relacji i pozytywnej atmosfery. 
       Sędziowanie połączone z podróżami jest moją 
pasją, bawię się tym, jestem w tym całym sercem. 
Motywuje mnie do pracy, a wymiana doświadczeń 

pozwala mi naładować baterie na kolejne wyzwania 
związane z pracą zawodową. Wracam zawsze pozy-
tywnie nastawiona i staram się tym nastawieniem 
zarażać innych, a szczególnie młodzież. Powtarzam 
im, że marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia.
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Biblia od wieków była inspiracją dla wielu twór-
ców. Budziła emocje także wśród ludzi niezwią-
zanych ze sztuką. Prowokowała do rozmyślań, 
pokazywała wzory zachowań, skłaniała do 
zmiany poglądów. Nie jest więc dziwne, że we 
współczesnym świecie zainteresowanie nią nie 
słabnie. Potwierdza to spotkanie w naszym 
Ośrodku, na którym pojawili się nauczyciele 
różnych specjalności. 7 grudnia, w świątecznej 
atmosferze, przy gorącej kawie i herbacie, otu-
leni zapachem pomarańczy, cynamonu, goź-
dzików i pierników wysłuchali prelekcji trojga 
niesamowitych gości. 

Pierwszym z nich była Pani Wiesława Winkow-
ska, nauczycielka języka polskiego w II Pry-

watnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie, 
niesamowicie inspirująca osobowość naszej na-
uczycielskiej społeczności. Przygotowując się do 
swojego wystąpienia, zebrała różne materiały do 
pracy z młodzieżą.  Niezwykle ciekawie opisała ka-
tegorie aniołów z III części „Dziadów” A. Mickie-
wicza. Zaprezentowała także autorskie karty pracy 
oraz inne propozycje do wykorzystania na lekcjach 
języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
    Kolejnym gościem był ksiądz Wojciech Milcza-
rek, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela w Łankiejmach i jednocześnie kate-
cheta w tamtejszej szkole podstawowej. Przedstawił 
swoją propozycję pracy z Biblią w nawiązaniu do 
różnych utworów muzycznych. Uczestnicy spotka-
nia mogli wziąć udział w internetowym turnieju 
wiedzy o Biblii, słuchając zaskakujących piosenek  
z różnych gatunków muzycznych. Wszyscy bawili się 
doskonale, wykorzystując telefony komórkowe, co  
z powodzeniem można zastosować na lekcjach reli-
gii czy języka polskiego.
    Ostatnim prelegentem był ks. Krzysztof Niespo-
dziański, proboszcz parafii pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rychnowie; 
poeta, autor przypowieści; ilustrator książek, ma-

larz, autor ikon i grafik; zajmuje się także animacją 
klasyczną. Jego prace (malarstwo i grafika) moż-
na było oglądać na licznych wystawach na terenie 
całego kraju, ostatnio w Urzędzie Wojewódzkim  
w Olsztynie. Nie da się przejść obojętnie obok 
twórczości ks. Krzysztofa, to niezwykle ciekawy 
człowiek. W bardzo ekspresyjnym wystąpieniu 
zatytułowanym „Sacrum-profanum” opowiedział  
o swojej twórczości, zdradził, co go inspiruje, gdzie 
szuka materiałów do pracy i jak wielką wagę przy-
kłada do przypadkowych spotkań. Na zebranych 
wielkie wrażenie zrobiły przywiezione przez księ-
dza Krzysztofa obrazy. Mogliśmy usłyszeć historię 
ich powstania, a także kupić niektóre z nich.
    Na magiczny nastrój wpłynęło także wystąpienie 
naszej koleżanki z POWRE w Kętrzynie, Anny Żu-
romskiej, która zaśpiewała dla nas dwie pieśni. 
    Wszyscy prelegenci otrzymali oklaski i wyrazy 
uznania. Obecna na seminarium Pani Dyrektor 
POWRE w Kętrzynie Marta Kragiel podkreśliła 
ważność wydarzenia i zapowiedziała, że to nie ko-
niec spotkań z naszymi gośćmi. Mamy już plany na 
kolejną konferencję… Do zobaczenia wkrótce!
   

Izabela Kuncer – doradca metodyczny języka pol-
skiego w szkołach podstawowych

Seminarium „Biblia jako źródło  
inspiracji w literaturze i sztuce”
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W każdej szkole powinna zostać opisana kon-
cepcja realizacji zadań z zakresu doradztwa za-
wodowego w Wewnątrzszkolnym Systemie Do-
radztwa Zawodowego. Przygotowując WSDZ, 
szkoła uwzględnia swoje potrzeby, możliwości 
i doświadczenia. Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego stanowi część statutu 
szkoły (WSDZ określa ogólne cele i działania 
związane z realizacją doradztwa zawodowego 
oraz partnerów tych działań). Przygotowany 
dokument zapewnia ciągłość działań dorad-
czych, służy wskazaniu korelacji między tymi 
działaniami i procesami dydaktyczno-wycho-
wawczymi w szkole.

Zapisy dotyczące doradztwa zawodowego znaj-
dziemy między innymi w:

Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 
19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu  
i kierunku kształcenia; 
Art. 109 ust. 1 Podstawowymi formami działalności 
dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej; 
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są re-

alizowane niezależnie od pomocy w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom  
w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej.
Statut szkoły zawiera organizację wewnątrzszkol-
nego systemu doradztwa zawodowego (art. 98 ust.  
1 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe). Organem wła-
ściwym do przeprowadzenia zmian w statucie 
szkoły w celu wprowadzenia WSDZ jest rada szko-
ły, stosownie do regulacji art. 80 ust. 2 pkt 1 Prawa 
oświatowego. Szkoła przygotowuje WSDZ na cały 
cykl kształcenia. 
Uwaga: W przypadku zespołu szkół dokument jest 
przygotowywany dla każdego typu szkoły oddziel-
nie.
Realizację działań na poszczególnych etapach edu-
kacyjnych związanych z doradztwem zawodowym 
regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty, w której zapisano, że system 
oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wybo-
ru zawodu i kierunku kształcenia oraz Ustawa Pra-
wo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., uznająca 
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz za-
jęcia prowadzone w ramach pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej za jedne z podstawowych form 
działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.  
W ustawie określono na czym polega doradztwo 

zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczegól-
nych etapach kształcenia, wyszczególniając: pre-
orientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
form wychowania przedszkolnego, orientację za-
wodową dla klas I-VI szkół podstawowych doradz-
two zawodowe dla klas VII i VIII szkół podstawo-
wych oraz określonych szkół ponadpodstawowych. 
Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. - Prawo oświatowe, doradztwem zawodowym 
są objęci uczniowie wszystkich szkół publicznych 
i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, 
oraz wszyscy wychowankowie publicznych i niepu-
blicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych i innych form wychowa-
nia przedszkolnego.
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodo-
wego, warunki i sposób realizacji i organizacji do-
radztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz 
wymagania w zakresie przygotowania osób realizu-
jących doradztwo zawodowe określa rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 
2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 
2019 r. poz. 325).
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawo-
dowego przedstawiono doradztwo zawodowe jako 

Podstawy prawne doradztwa  
zawodowego
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proces, który rozpoczyna się w okresie przedszkol-
nym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edu-
kacyjnych z podziałem na:
- preorientację zawodową, 
- orientację zawodową, 
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 
- zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu 
(realizowane zgodnie z przepisa-
mi w sprawie pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej), 
- zajęcia z wychowawcą. 
Wskazano, iż doradztwo zawo-
dowe polega na podejmowaniu 
działań w celu wspierania dzieci, 
uczniów oraz słuchaczy w pro-
cesie rozpoznawania zaintereso-
wań, predyspozycji zawodowych. 
Zaznaczono, że przygotowa-
nia do wyboru kolejnego etapu 
kształcenia i zawodu prowadzą 
do podejmowania świadomych 
decyzji edukacyjnych oraz zawo-
dowych przez uczniów i słucha-
czy.
Rozporządzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 3 kwietnia 
2019 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze 
zm.) określa: min.  minimalny wymiar godzin zajęć 
z zakresu doradztwa zawodowego.
W rozporządzeniu wymienione są formy w jakich 
doradztwo zawodowe może być realizowane na 

poszczególnych etapach edukacji oraz działania  
w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawo-
dowego (WSDZ), w tym np. 
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, 
- indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznaw-
cze u pracodawców, w szkołach prowadzących 

kształcenie w zawodzie mające na celu poznanie 
przez uczniów środowiska pracy w wybranych za-
wodach. 
Określone są również treści jakie powinny zostać 

zrealizowane w trakcie działań z zakresu doradz-
twa zawodowego prowadzonych przez szkoły. Roz-
porządzenie zakłada, że szkoły w ramach realizacji 
działań z zakresu doradztwa zawodowego podej-
mą współpracę z pracodawcami z danego miasta, 
gminy lub regionu. Dzięki współpracy ze szkoła-

mi pracodawcy uzyskają m.in. wie-
dzę o kierunkach kształcenia oraz 
programie nauczania w poszcze-
gólnych typach szkół z ich regionu, 
jednocześnie będą mieć możliwość 
przekazywania informacji o ich za-
potrzebowaniu w zakresie wiedzy  
i kwalifikacji zawodowych poten-
cjalnych pracowników.
W rozporządzeniu Ministra Eduka-
cji Narodowej dnia 12 lutego 2019 r. 
w sprawie doradztwa zawodowego 
wymieniono zadania doradcy zawo-
dowego. 
W rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placów-
kach wymienione są zadania do re-
alizacji w zakresie prowadzenia zajęć 
z doradztwa zawodowego (Dz.U. 
2017 r. poz. 1591 ze zm.).

Zebrała: Małgorzata Hrycenko – doradca meto-
dyczny doradztwa zawodowego
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Uczeń zdolny to taki, który ma wysoki iloraz 
inteligencji, duże osiągnięcia, wysoki poziom 
twórczy, to znaczy, że charakteryzuje go niepo-
kój poznawczy, umie oderwać się od utartych 
schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytu-
acji, ma pomysły nowych rozwiązań starych 
problemów, nie boi się nowych rzeczy” (M. 
Partyka – „Zdolni, utalentowani, twórczy” 1999 
str.54).

Z uwagi na powyższą definicję, która wcale nie 
jest doskonałą, ucznia zdolnego zaliczamy do 

grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, którym należy w toku kształcenia i wychowa-
nia zapewnić możliwość realizacji potrzeb rozwo-
jowych. 
Organizację i zasady pracy z uczniem zdolnym 
znajdziemy w wielu przepisach oświatowych,  
a zwłaszcza w:
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-

kach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 
1594);
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i try-
bu udzielania zezwoleń na indywidualny program 
lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego pro-
gramu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 poz. 1569).
Szkoła pracująca z uczniem zdolnym może i po-
winna korzystać z rozwiązań prawnych podanych 
powyżej. W swojej praktyce pedagogicznej mia-
łam i mam do czynienia z uczniami zdolnymi, stąd 
z przyjemnością przedstawię Państwu pomysły  
i procedury postepowania z uczniem zdolnym. 
Zakładam, że uzdolnienia mamy już rozpoznane 
i dostrzegamy złożone potrzeby rozwojowe swego 
ucznia czy uczennicy. Co dalej?
Warto, by w szkole istniała opisana procedura/
strategia/plan pracy z uczniem zdolnym, wówczas 
łatwiej opracować indywidualny plan wsparcia czy 
rozwoju. Zawsze zalecam, by zacząć od rodziców/
opiekunów prawnych ucznia. Warto zaprosić ich 
na rozmowę, rozpoznać zachowania, talenty i pro-
blemy ucznia. W praktyce, takie spotkanie kończy 

się spisanym kontraktem o wzajemnej współpracy 
na rzecz rozwoju talentu dziecka. Wspólne opra-
cowanie strategii, harmonogramu działań pozwoli 
na pozyskanie sprzymierzeńców i pomoc w pracy z 
dzieckiem, w tym realnym zachęcaniem i motywo-
waniem do podejmowania wyzwań.
Co można zaproponować w szkole dziecku zdolne-
mu? Pierwsza myśl to koła zainteresowań, a więc 
zajęcia pozalekcyjne, konkursy, przygotowania do 
olimpiad przedmiotowych, ciekawe pomoce dydak-
tyczne, pracę metodą projektu, możliwość udziału 
w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na uczel-
niach wyższych, prace badawcze i wiele in. 
Jak wynika z moich doświadczeń, najczęściej stoso-
waną formą aktywizowania
i wspierania rozwoju uczniów zdolnych jest udział 
w konkursach i olimpiadach. Rzadziej wykorzysty-
wana jest możliwość realizowania indywidualnego 
programu lub toku nauki. Te ostatnie ze wspomnia-
nych rozwiązań wymagają wielu działań formal-
nych, ale są realną formą wsparcia zdolnego ucznia. 
Jak je wdrożyć i zrealizować? 
Indywidualny program lub tok nauki należy organi-

Indywidualny program nauki a indy-
widualny tok nauki – czyli jak wspierać 
ucznia zdolnego w szkole
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zować zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN 
z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub 
tok nauki oraz organizacji indywidualnego progra-
mu lub toku nauki.
Uczeń realizujący indywidualny program nauki 
kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzia-
nych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej 
klasy, według programu dostosowanego do jego 
uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyj-
nych.
Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształ-
ci się według systemu innego niż udział w obo-
wiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie 
jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących 
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodnio-
wym rozkładzie zajęć dla danej klasy. Uczeń obję-
ty indywidualnym tokiem nauki może realizować  
w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania 
z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfi-
kowany i promowany w czasie całego roku szkolne-
go. Indywidualny tok nauki może być realizowany 
według programu nauczania objętego szkolnym ze-
stawem programów nauczania lub indywidualnego 
programu nauki.
Uczeń może realizować indywidualny program lub 
tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każ-
dym typie szkoły.
Zezwolenie na indywidualny program lub tok na-
uki może być udzielone po upływie co najmniej 
jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypad-
kach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 
Uczeń może realizować indywidualny program lub 

tok nauki na podstawie zezwolenia dyrektora szko-
ły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedago-
gicznej 
i pozytywnej opinii publicznej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej (§ 7 rozporządzenia MEN z 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzie-
lania zezwoleń na indywidualny program lub tok 
nauki oraz organizacji indywidualnego programu 
lub toku nauki).

1. Wniosek o wydanie zezwolenia

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie indy-
widualnego programu lub toku nauki, z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na indywidualny program 
lub tok nauki mogą wystąpić:
• uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgo-
dą rodziców/opiekunów prawnych;
• rodzice/opiekunowie prawni niepełnolet-
niego ucznia;
• wychowawca klasy lub nauczyciel prowa-
dzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 
(za zgodą rodziców/opiekunów prawnych albo peł-
noletniego ucznia).
Wniosek kierowany jest do dyrektora szkoły, ale za 
pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca 
klasy ma obowiązek dołączenia do wniosku opinii 
o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach 
ucznia. Opinia powinna także zawierać informację 
o dotychczasowych osiągnięciach ucznia (§ 4 ust. 3 
i ust. 4 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 
indywidualny program lub tok nauki oraz organi-
zacji indywidualnego programu lub toku nauki).

Jednocześnie w tym samym czasie proponuje się 
rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletnie-
mu uczniowi złożenie wniosku do poradni psycho-
logiczno – pedagogicznej 
o diagnozę psychologiczno – pedagogiczną w celu 
wydania opinii na temat zezwolenia na realizację 
indywidualnego programu lub toku nauki.

2. Opracowanie indywidualnego programu nauki

Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie indywidu-
alnego programu lub toku nauki, nauczyciel prowa-
dzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 
o udzielenie zezwolenia na indywidualny program 
nauki, opracowuje indywidualny program nauki 
lub akceptuje indywidualny program nauki opraco-
wany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod 
jego kierunkiem. Taki program należy opracować 
również, wtedy, gdy uczeń ma realizować indywi-
dualny tok nauki według indywidualnego progra-
mu nauki. W pracach nad indywidualnym progra-
mem nauki mogą uczestniczyć:
• nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 
w szkole wyższego stopnia,
• nauczyciel doradca metodyczny,
• psycholog,
• pedagog zatrudniony w szkole,
• zainteresowany uczeń.
Indywidualny program nauki nie może obniżyć 
wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego 
zestawu programów nauczania, ustalonego dla da-
nej klasy.

3. Zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii:
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-  rady pedagogicznej
-  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej

Po otrzymaniu wniosku, dyrektor szkoły zwraca 
się do rady pedagogicznej oraz publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o wyrażenie opinii  
w sprawie udzielenia uczniowi zezwolenia na indy-
widualny program lub tok nauki (§ 6 rozporządze-
nia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny pro-
gram lub tok nauki oraz organizacji indywidualne-
go programu lub toku nauki). 
Rada pedagogiczna wyraża swoją opinię na piśmie 
w drodze uchwały opiniującej. 
Zapis o podjęciu uchwały jest integralną częścią 
protokołu zebrania rady pedagogicznej w danym 
dniu. 
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna wyda-
je opinię na piśmie, na wniosek rodzica/opiekuna 
prawnego/pełnoletniego ucznia po diagnozie psy-
chologiczno – pedagogicznej. 
UWAGA!
W przypadku zezwolenia na indywidualny tok na-
uki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż 
dwóch klas, wymagana jest również pozytywna opi-
nia organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
szkołą (§ 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 9 sierp-
nia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 
oraz organizacji indywidualnego programu lub 
toku nauki).

4. Wyrażenie zgody na indywidualny program lub 
tok nauki

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program 
lub tok nauki w przypadku otrzymania obu pozy-
tywnych opinii rady pedagogicznej i publicznej po-
radni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Odmowa  - brak zgody na IPN lub ITN

Dyrektor może odmówić zgody na realizację indy-
widualnego programu lub toku nauki. Odmowa na-
stępuje w drodze decyzji administracyjnej, co ozna-
cza, że wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia 
odwołania od odmownej decyzji dyrektora w trybie 
przepisów kodeksu postępowania administracyjne-
go. Postępowanie takie jest dwuinstancyjne, zatem 
od odmowy zezwolenia na indywidualny program 
lub tok nauki wnioskodawca ma prawo złożyć od-
wołanie do właściwego Kuratora Oświaty w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administra-
cyjnej.

6. Wyznaczenie uczniowi nauczyciela-opiekuna

Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na in-
dywidualny program lub tok nauki, wyznacza 
uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego 
obowiązków (§ 8 rozporządzenia w sprawie indy-
widualnego programu lub toku nauki).

7. Ocenianie, promowanie lub klasyfikowanie 
ucznia

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia 
realizującego indywidualny program lub tok na-
uki odbywa się na warunkach i w sposób określony  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, kla-
syfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1780)

Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest 
klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfika-
cyjnych. Klasyfikowanie i promowanie odbywa się 
więc na zasadach dotyczących wszystkich uczniów.

8. Realizacja IPN lub ITN

Uczeń zdolny może realizować:
• program nauczania objęty szkolnym zesta-
wem programów nauczania,
• indywidualny program nauki,
• w trakcie jednego roku szkolnego program 
nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas.
Uczeń realizujący indywidualny program lub tok 
nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia eduka-
cyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyż-
szej, w swojej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 
edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo reali-
zować program w całości lub w części we własnym 
zakresie. W sytuacji przejścia ucznia do innej szko-
ły,  może on kontynuować indywidualny program 
lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora 
szkoły, do której został przyjęty. Działania dyrek-
tora w takiej sytuacji są analogiczne jak w każdym 
przypadku związanym z udzielaniem zezwolenia na 
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Zebrała i opracowała: Marta Kragiel

Przykładowe wzory dokumentów
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Myślenie krytyczne jest jedną z umiejętności, 
która według pracodawców zyska na znaczeniu 
w ciągu najbliższych kilku lat. Już od 2016 roku 
figuruje w raporcie, jaki został opublikowa-
ny przez World Economic Forum, ale dopiero 
teraz przeżywa prawdziwy rozkwit, jeśli chodzi 
o edukację. Liczne kursy krytycznego myśle-
nia, warsztaty i krótkie edukacyjne spotkania 
pokazują, jak ciekawe może być wprowadzenie 
prostych rutyn na swoje lekcje. 

Temat: Czy chciałbym/chciałabym zostać uczniem/
uczennicą pana Kleksa?
Cel ogólny: podsumowanie wiadomości o szkole 
prowadzonej przez bohatera lektury.
Kryteria sukcesu:
Uczeń:
- wypisze informacje o Akademii pana Kleksa,
- porówna swoją szkołę z jej literackim odpowied-
nikiem.

Metody: burza mózgów, dyskusja, rutyny „Widzę, 
myślę, zastanawiam się”, „Double bubble” 
i „Wędrujące kartki”.
Formy: grupowa, indywidualna
Pomoce: zdjęcie przedstawiające dowolną szkołę, 
lektura pt. „Akademia pana Kleksa”, duże arkusze 
papieru, flamastry, wklejka ze schematem rutyny 
double bubble.
Uwaga – aby uczniowie zdążyli wykonać wszystkie 
czynności, powinni znać rutyny, które zostaną wy-
korzystane na zajęciach. W przypadku pierwszego 
spotkania z tymi metodami zalecam wykorzystanie 
np. tylko jednej z nich.

Przebieg zajęć:
I Część wstępna
1. Czynności organizacyjne – powitanie, sprawdze-
nie obecności.
2. Wyświetlenie na ekranie fotografii przedstawiają-
cej dowolną szkołę, salę lekcyjną np.

Źródło:https://pixabay.com/pl/photos/klasa-szko%c5%82a-edukacja-

-uczenie-si%c4%99-2093743/

Scenariusz lekcji języka polskiego  
w szkole podstawowej – przykład  
wykorzystania rutyn myślenia  
krytycznego
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i polecenia : Przyjrzyj się uważnie fotografii za-
mieszczonej obok. W zeszycie dokończ zdania:
1. Widzę....
2. Myślę....
3. Zastanawiam się…
Po 3 minutach chętni uczniowie dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami.

II Faza właściwa
1. Postawienie pytania kluczowego: Czy chcieliby-
ście być uczniami szkoły prowadzonej przez pana 
Kleksa, bohatera omawianej lektury? Dlaczego? - 
dzieci krótko odpowiadają na nie.
2. Zapis tematu lekcji i kryteriów sukcesu.
3. Podział klasy na 3 grupy – praca metodą „Wędru-
jące kartki” – każda grupa otrzymuje duży arkusz 
papieru, na którym po krótkiej dyskusji zapisuje 
wskazane informacje i swoje wnioski.
Grupa I – wszystkie informacje o Akademii pana 
Kleksa,
Grupa II – wszystkie informacje o Ambrożym 
Kleksie – nauczycielu,
Grupa III – swoje spostrzeżenia dotyczące szkoły,  
w której się uczymy.
Grupy pracują nad otrzymanym zagadnieniem ok. 
5 minut, a następnie zamieniają się kartkami zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara. Po 3 minutach na-
stępuje kolejna zamiana. Każda grupa musi nanieść 
swoje propozycje na wszystkie plakaty. 
Po skończonej pracy uczniowie krótko omawiają 
plakaty na forum klasy. Zawieszają je w widocznym 
dla wszystkich miejscu.
4. Uczniowie przystępują do porównania swojej 

szkoły z akademią opisaną w lekturze – wykorzy-
stują rutynę „Double bubble” oraz plakaty, nad któ-
rymi pracowali wcześniej.

III Faza podsumowująca
1. Uczniowie samodzielnie w zeszytach odpowia-
dają na pytanie kluczowe: Czy chcielibyście być 
uczniami szkoły prowadzonej przez pana Kleksa, 
bohatera omawianej lektury? Uzasadniają krótko 

swoje zdanie.
2. Dzieci wracają do kryteriów sukcesu i sprawdza-
ją, czy je spełnili.
3. Na zakończenie stosujemy wybraną metodę ewa-
luacyjną np. kieszeń, kosz, walizkę.

Scenariusz przygotowała: Izabela Kuncer – do-
radca metodyczny języka polskiego w szkołach 

podstawowych 
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moc dydaktyczna do nauki tabliczki mnożenia. 
Choć karty są dostępne na rynku już od 20 lat, 
to nadal wiele osób jeszcze o nich nie słyszało. 

Na warsztatach metodycznych w Kętrzynie 
dwukrotnie ćwiczyliśmy gry i zabawy z wy-

korzystaniem Kart Grabowskiego. Po jednym z 
takich warsztatów przekonałam panią dyrektor 
swojej szkoły, że warto zainwestować w karty. I tak 
też się stało. Mamy 5 kompletów, tak by w klasie 
20-25-osobowej móc pracować kartami z całą klasą. 
Może trochę o kartach?
   Karty Grabowskiego składają się z dwóch talii 
czerwonej i czarnej. Każda talia składa się z 55 kart. 
Do zestawu dołączona jest również książka pre-
zentująca 11 gier w wariancie podstawowym i dru-
ga książeczka 56 gier w wariancie rozszerzonym. 
Każda propozycja o zróżnicowanym charakterze i 
stopniu trudności. Na kartach czarnych zapisano 
mnożenie dwóch liczb wraz z odpowiednią ilością 
kwadratowych kafelek. Na kartach czerwonych 
przedstawione są liczby odpowiadające wynikom 
mnożenia wraz z możliwymi działaniami przed-

stawionymi w postaci kafelek. Kafelki umieszczone 
na kartach pomagają zrozumieć istotę mnożenia. 
Przedstawienie działań w postaci graficznej i ilo-
ściowej za pomocą kafelek znaczniej bardziej trafia 
do wyobraźni dziecka i pokazuje jak mnożenie jest 
przemienne.
Kategorie gier dostępne w książeczkach: 
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia układając pasjanse
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia poprzez kompleto-
wanie kart w pary
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia poprzez podawanie 
odpowiedzi na karty
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia i rozwijamy czyn-
ności umysłowe przydatne w grach strategicznych
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia na zajęciach spor-
towych
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia i inne umiejętności 
matematyczne
• ćwiczymy dzielenie liczb naturalnych w zakresie 
100
• ćwiczymy tabliczkę mnożenia w trakcie gier trud-
nych , przeznaczonych dla osób o wysokich zdolno-
ściach umysłowych

Cele ogólne lekcji:
• utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mno-
żenia i dzielenia
• poprawianie sprawności rachunkowej
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• dokonuje obliczeń pamięciowych w zakresie ta-
bliczki mnożenia i dzielenia (zakres do 100)
• współpracuje w zespole na zasadach partnerstwa

Propozycja lekcji z wykorzystaniem 
Kart Grabowskiego. Tabliczka  
mnożenia.
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• potrafi zaakceptować wygraną i porażkę
Metody pracy: gry dydaktyczne,  pogadanka,  ćwi-
czenia przedmiotowe.
Formy pracy:  praca w grupach, praca indywidual-
na,  praca z całą klasą.
Środki dydaktyczne: karty Garbowskiego z dzia-
łaniami do gry (działania na mnożenie), zeszyty 
uczniowskie. Przebieg zajęć:

1. Podanie tematu lekcji.
Nauczyciel przedstawia cel lekcji, którym będzie 
utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki
mnożenia i dzielenia.

2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Rachunek pamięciowy.
Platforma edukacyjna: Matzoo – tabliczka mno-
żenia i dzielenia (test wyboru, wpisywanie właści-
wych iloczynów).

4. Część główna lekcji.
Przykłady gier:
a) Zaczęłam przygodę z kartami od dobierania w 
pary w zakresie do 20. Karty należy rozłożyć w roz-
sypance, oddzielnie karty czarne i oddzielnie karty 
czerwone.
b) Potem zagraliśmy w Kopciuszka polegającego na 
ułożeniu kart w 2 rzędach i dobieraniu wyników do 
kolejnych działań. 
c) Miłośnikom karcianych gier polecam Piotrusia 
matematyka.  Rozgrywka odbywa się na zasadzie 
dobierania kart w pary: działanie i wynik. Karta z 
cyfrą 1 pełni rolę Piotrusia, natomiast pozostałe sta-
nowi 12 par kart czarna – czerwona. Tasujemy, roz-

dajemy i dobieramy karty tak, by tworzyć pary i jak 
najszybciej pozbyć się kart. Przegrywa oczywiście 
osoba, która zostanie z Piotrusiem.
d) Kolejną grą, którą polecam na początek przy-
gody z tabliczką mnożenia jest Loteria. To bardzo 
fajna gra, w której zapisujemy sobie swoje wybrane 
wyniki, a następnie je typujemy przy użyciu kart 
z działaniami mnożenia naprzemiennego. Gracze 
wykreślają kolejne wyniki ze swojej listy, dzięki 
czemu mogą poczuć się jak przy grze w Bingo lub 
Lotka.
e) Nieco trudniejszą grą jest gra Czarna-czerwo-
na.  Z rozsypanych kart wybieramy na chybił trafił 
kartę, próbując przed jej odkryciem odgadnąć jej 

kolor. Kolejnym etapem gry jest próba odgadnięcia 
wyniku. Nie zawsze się udaje, jednak tutaj liczą się  
cierpliwość, wytrwałość i dobra wola. Ciekawe jest 
to, że w trakcie rozgrywania kolejnych gier dziecko 
uczy się nie tylko matematyki, ale ćwiczy również 
umiejętność koncentracji.

5. Podsumowanie aktywności uczniów na lekcji.

6. Zadanie pracy domowej.
 

Przygotowała i przeprowadziła zajęcia:
Krystyna Bujnowska – nauczyciel SP Reszel,

doradca metodyczny
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Bardzo trudno wśród nauczycieli wybrać tego 
jednego, którego warto przedstawić. Przed-
stawić jego działania, metody i formy pracy. 
Musiałam wybrać tego jednego, ale jak go 
wybrać? Czym się musi wyróżniać, aby wła-
śnie jego działania poznali wszyscy czytający 
„Busolę”? 

Długo nie mogłam się zdecydować, po wielu 
wojnach z własnymi myślami, postanowiłam 

przedstawić moją koleżankę ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II 
w Kętrzynie. 
Monika Grudzińska, od 20 lat nauczycielka muzyki, 
od 2004 r. pracuje w SOSW w Kętrzynie, uczy mu-
zyki, prowadzi zajęcia z muzykoterapii z uczniami 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-
kim, umiarkowanym i znacznym. Zaczynała pracę 
w Szkole w Olsztynie. Uczyła dzieci uzdolnione 
muzycznie, w 2004 r. otrzymała propozycję pracy   
w SOSW i podjęła wyzwanie, chociaż była pełna 
obaw i niepokoju. W trakcie kursu z oligofrenope-
dagogiki usłyszała, że muzyka dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami to tylko disco polo. Ona posta-
wiła sobie za punkt honoru odejście od tego nurtu  
i udowodnienie, iż jej uczniowie będą śpiewać inne 
utwory. Pierwszą piosenką jaką nauczyła dzieci 
było „Pięknie żyć” R. Rynkowskiego. I od 18 lat 
łamie ramę, w którą zostali wstawieni uczniowie  
z niepełnosprawnościami.  W swojej codziennej 
pracy wykorzystuje metody aktywizujące uczniów 

do uczenia się. Od 2005 do 2020 r. prowadziła ze-
spół muzyczny złożony z uczniów SOSW „Malo-
wani Tęczą”. Pandemia przyczyniła się do rozpadu 
zespołu. 
Jak sama mówi największym jej wyzwaniem było  
i jest nagrywanie płyt i teledysków. Jest samoukiem. 
Rejestracja dźwięku i obrazu odbywała się metodą 
prób i błędów. Nagrywa w czasie lekcji czy zajęć, je-
żeli w projekt zaangażowani są wszyscy uczniowie  
z klasy. Zajęcia z muzykoterapii dają taką prze-
strzeń, aby bawić się dźwiękiem i obrazem. Wy-
korzystuje każdą wolną chwilę aby dopracować 
zaczęty projekt, bo z dziećmi i młodzieżą   z niepeł-
nosprawnościami trwa to dłużej. 
W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje też moż-
liwości green screen. Pomysł przyszedł w trakcie 
przeglądania Internetu. I powiedziała sobie: „jeśli 
inni mogą to dlaczego ja nie”. I nauczyła się wy-
korzystywać go w swojej pracy. Green screen daje 
dużo możliwości i dobrą zabawę uczniom. Na eta-
pie tworzenia uczniowie znają cel i wiedzą, jakie 
będą rezultaty ich pracy. Swoją pasją do nowości 
technicznych zaraziła koleżankę i wykorzystują no-
winki techniczne przy wspólnych projektach.
Jak każdy nauczyciel ma marzenia. Jej wielkim ma-
rzeniem jest wygospodarowanie miejsca na stwo-
rzenie studia nagrań. Na ten moment jej klasa ma 
zbyt dużą akustykę i musi przestawiać ławki w kla-
sie do nagrań. 
Linki do projektów M. Grudzińskiej 

Dni, których nie znamy
https://www.youtube.com/watch?v=xJ8SPHpu_KU
Wiara w siebie
https://www.youtube.com/watch?v=QRETLTFRVUw
Skąd się wzięły Święta?
https://www.youtube.com/watch?v=E6N36YfQrTc
Jezus Malusieńki
https://www.youtube.com/watch?v=RpJCUH8YFto
CICHA NOC
https://www.youtube.com/watch?v=FO6vGSbZd7A

 Dorota Korneluk – doradca metodyczny 

Muzyka to jej pasja

https://www.youtube.com/watch?v=xJ8SPHpu_KU
https://www.youtube.com/watch?v=QRETLTFRVUw
https://www.youtube.com/watch?v=E6N36YfQrTc
https://www.youtube.com/watch?v=RpJCUH8YFto
https://www.youtube.com/watch?v=FO6vGSbZd7A
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Kto jest twórcą metody?
Twórczynią metody, a także teorii integracji senso-
rycznej (Sensory Integration) jest amerykańska ba-
daczka (psycholog i terapeuta zajęciowy), teoretyk  
i praktyk dr Anne Jean Ayres. Metoda ta została 
stworzona na przełomie lat 60 i 70 XX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych. Początkowo stosowana przez 
samą twórczynię, szybko znalazła zwolenników 
istała się popularna w całych Sanach Zjednoczo-
nych.
Do Polski metoda ta dotarła na początku lat 90. 
Pierwsze szkolenie teoretyczne dla 48 terapeutów  
z naszego kraju przeprowadziła Violet Maas, a prak-
tyczne poprowadziła Mary Potter ze Szwajcarii. 
Szkolenia odbywały się w języku angielskim. Pod 
koniec lat 90 XX wieku, metoda ta zyskała więk-
szą popularność. W tym czasie zostali przeszkoleni 
pierwsi trenerzy metody prowadzący przygotowa-
nia w języku polskim. Wtedy również ustanowiono 
jednolity program kursu dla terapeutów integracji 
sensorycznej pod patronatem Polskiego Stowarzy-
szenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Obecnie kwalifikacje zdobywane są na różnych 
uczelniach podczas studiów podyplomowych.

Czym zatem jest integracja sensoryczna?
Integracja sensoryczna to zjawisko zachodzące  
w ośrodkowym układzie nerwowym. Pozwala na  
odbieranie, rozumienie i porządkowanie bodźców 
i informacji dostarczanych z otoczenia  i z własnego 

ciała poprzez zmysły. Dzięki temu procesowi układ 
nerwowy podejmuje decyzję, które bodźce są waż-
ne dla organizmu, a które może zignorować. W na-
stępstwie uruchamiana jest adekwatna reakcja. Jest 
to proces zachodzący w mózgu poza naszą świado-
mością.
Jeżeli w naszym organizmie wszystkie napływające 
z zewnątrz informacje są odbierane i przetwarza-
ne poprawnie, czyli proces integracji sensorycznej 
przebiega bez zakłóceń, świat odbierany jest jako 
miejsce przyjazne. Człowiek potrafi trafnie oce-
nić sytuację, w której się znajduje, a jego reakcje 
są adekwatne do danej sytuacji. Zatem dziecko jest  
w stanie skupić się na słowach rodzica, ignorując 
jednocześnie dotyk ubrania na skórze lub jest w sta-
nie wyodrębnić słowa nauczyciela od szumu dobie-
gającego z korytarza szkolnego. 
W integracji sensorycznej zmysły, które dostarczają 
bodźców i informacji dzielimy na dwie grupy: 
- wewnętrzne:
• przedsionkowe
• prioprioceptywne
• interoceptywne
- zewnętrzne:
• wzrok
• słuch
• węch
• smak
• dotyk

Zaburzenia integracji sensorycznej
Objawy zaburzeń integracji sensorycznej możemy 
podzielić na trzy główne kategorie:
• Trudności z modulacją sensoryczną – w momen-
cie, gdy dziecko reaguje na odbieranie wrażeń
Wyróżniamy tu:
- nadreaktywność 
- podreaktywność
- poszukiwanie wrażeń sensorycznych
• Trudności z dyskryminacją sensoryczną – odbie-
ranie i rozumienie wrażeń
• Trudności motoryczne o podłożu sensorycznym 
– dotyczą planowania ruchu, poruszania częściami 
ciała i całym ciałem.

Co zatem może zaniepokoić rodzica, opiekuna, czy 
nauczyciela?
Przy zaburzeniach priopriocepcji może zaniepo-
koić fakt, że dziecko unika ruchu, ma nieadekwat-
ne napięcie mięśniowe, szybko się męczy, z trudem 
wykształca się dominacja jednej ręki, lubi mocne 
dociski, zabawy siłowe, dźwiganie, pchanie, lubi ob-
cisłe ubrania, ciężkie kołdry, masaże, mocne przy-
tulanie. Dziecko zgrzyta zębami, gryzie, szczypie, 
skubie skórki za mocno lub za słabo dociska przy-
rząd pisarski, ma słabą orientację w schemacie cia-
ła, wbiega w ludzi lub meble, mocno ściska, tupie, 
szura nogami, zeskakuje, upada, bije, tarza się, wci-
ska w kąty, jest ciągle w ruchu, psuje zabawki, rzuca 
przedmiotami, często ma jakieś urazy lub siniaki.

Integracja sensoryczna
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Przy zaburzeniach związanych ze zmysłem 
przedsionkowym może występować choroba loko-
mocyjna, nietolerowanie fotelika, unikanie ruchu, 
huśtania się, karuzeli, wspinania, jazdy na rowerze. 
Pojawia się niepewność grawitacyjna, lękliwość, 
nadmierna ostrożność, szeroki chód, siad „W” lub 
dziecko jest ciągle w ruchu, wierci się, kołysze albo 
pozostaje w pozycji statycznej. Nie potrafi roz-
poznać, kiedy jest mu niedobrze, nie zna swojej 
granicy, przewraca się, potyka, traci równowagę, 
ma brzydką postawę ciała. Pojawiają się trudności  
w regulacji napięcia mięśniowego. 

Przy zaburzeniach związanych z inrtocepcją, czy-
li tzw. zmysłem trzewnym dziecko może mieć trud-
ności z odczytywaniem swoich potrzeb: nie wie 
kiedy jest głodne, kiedy syte, a kiedy spragnione. 
Ubiera się nieadekwatnie do temperatury, nie po-
trafi ocenić swoich potrzeb fizjologicznych. Często 
chodzi do toalety lub robi to za późno. Często ma 
zaparcia, nie czuje symptomów zbliżającej się cho-
roby, nie zwraca uwagi na ból, nie potrafi określić 
źródła lub siły bólu. Nie potrafi wskazać, gdzie znaj-
dują się jego narządy wewnętrzne (serce, żołądek). 
Ma trudności z rozpoznawaniem emocji - nie roz-
poznaje symptomów płynących z ciała (przyspie-
szone tętno, szybkie bicie serca, rumieniec) nie ma 
łaskotek, ma problemy z samoregulacją.

Przy zaburzeniach związanych z dotykiem mogą 
wystąpić następujące objawy: dziecko nie lubi się 
brudzić, preferuje ubrania o jednej fakturze, nie 
toleruje metek w ubraniu, nie lubi smarowania 
kremem, mycia włosów, obcinania paznokci, cho-

dzenia boso, nie lubi delikatnego głaskania, łasko-
tania, przytulania – w przypadku nadwrażliwości. 
Dziecko może również nie zauważać brudu na 
rękach i twarzy, wydawać się być niechlujne, nie 
zwracać uwagi na drobne skaleczenia, reagować  
z opóźnieniem, nie eksploruje otoczenia, jest bierne, 
ma trudności z różnicowaniem dotykowym, bierze 
wszystko do buzi - podwrażliwość lub wszystkie-
go dotyka wierci się, stuka palcami o blat stołu lub 
nogami o podłogę, lubi bałagan, lubi intensywne 
bodźce - gorącą wodę, szorstkie ubrania – w przy-

padku poszukiwacza sensorycznego.

Przy trudnościach związanych ze zmysłem słuchu 
mogą wystąpić takie objawy, jak: częste bóle gło-
wy, rozdrażnienie lub pobudzenie, zatykanie uszu, 
lęk przed hałasem niespodziewanymi dźwiękami, 
chęć przebywać w ciszy – przy nadwrażliwości.  

Z kolei przy podwrażliwości dziecko może być gło-
śne, zagłuszać hałas z zewnątrz, mieć problemy ze 
snem. Może nie reagować na polecenia lub reaguje 
z opóźnieniem, potrzebuje powtórzenia polecenia 
lub dodatkowych wskazówek, gestów, wzmocnień, 
mówi za głośno lub za cicho, ma zaburzoną prozo-
dię mowy. Poszukiwacz sensoryczny z kolei rzuca, 
uderza przedmiotami o stół lub o podłogę, lubi być 
w miejscach, gdzie jest głośno, wydaje różne dźwię-
ki. Lubi słuchać muzyki, pogłaśniać i ściszać, grać 
na instrumentach, często jest pobudzone.

W przypadku zaburzeń związanych ze wzrokiem 
dziecko nadwrażliwe ma częste bóle głowy, jest roz-
drażnione lub pobudzone, często mruga, mruży 
lub pociera oczy, reaguje na jaskrawe kolory, lubi 
nosić czapki z daszkiem i okulary przeciwsłonecz-
ne. W przypadku podwrażliwości dziecko może 
mieć trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu. Może 
mieć trudności grafomotoryczne, słabą orientację 
w przestrzeni, liczne urazy, może się potykać. Dla 
takiego dziecka szczegół jest ważniejszy niż ogół. 
Poszukiwacz sensoryczny wpatruje się w migoczące 
światła, bączki, piłki w ruchu, ekrany. Często bawi 
się włącznikiem, rzuca przedmiotami, rozgląda się, 
obserwuje, ale jednocześnie ma problemy ze sku-
pieniem uwagi, lubi bałagan.

Zaburzenia związane ze smakiem i węchem,  
w przypadku nadwrażliwości mogą się objawiać za-
burzenia odżywiania, wybiórczością pokarmową, 
biała/beżową dietą. Dziecko może unikać silnych 
zapachów, mocno przyprawionych potraw. Ma wy-
górowany odruch wymiotny, częste bóle brzucha, 
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kolki, zaparcia. Dziecko z podwrażliwością pre-
feruje mocno przyprawione potrawy, nie zwraca 
uwagi na zapachy, nie zwraca uwagi na temperaturę 
pokarmu. Potrafi brać duże kęsy, napychać buzie 
jedzeniem. Zdarza się, że je rzeczy niejadalne. Po-
szukiwacz sensoryczny lubi wyraziste, ostre i gorące 
potrawy, wkłada wszystko do buzi, nawet niebez-
pieczne rzeczy, obwąchuje rzeczy, ludzi. Je dużo, 
lubi bawić się jedzeniem.
Z pewnością u każdego dziecka, chociaż raz w życiu 
rodzicowi lub opiekunowi zdarzyło się zaobserwo-
wać powyżej wymienione objawy. Nie zawsze jed-
nak mówimy o zaburzeniach integracji sensorycz-
nej.
O zaburzeniach integracji sensorycznej mówimy, 
gdy:
• występuje więcej niż jeden objaw 

• jest on zauważalny przez dłuższy czas 
• ma wpływ na codzienne funkcjonowanie 
• został zdiagnozowany przez specjalistę
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają 
na codzienne funkcjonowanie dziecka, które może 
mieć trudności z koncentracją, szybko się męczyć. 
Może być niezdarne, często się potykać, mieć pro-
blemy z jazdą na rowerze, pływaniem. Dziecko czu-
je się niepewnie w otaczającym go świecie, ma trud-
ności z mową, samoobsługą, może mieć problemy 
w nauce.
Terapia przeznaczona jest zatem dla dzieci, które 
mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, ze 
względu na zaburzenia w integracji sensorycznej. 
Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest do-
starczenie odpowiedniej ilości bodźców sensorycz-
nych, dostosowanych indywidualnie do dziecka. 
Dzieci terapię mogą odbierać jako świetną zabawę . 
Podczas zajęć dzieci huśtają się na różnych huśtaw-
kach, w hamaku, jeżdżą na deskorolce, wspinają się 
na drabinki, pokonują tory przeszkód, skaczą i do-
tykają różnych faktur. Dzięki takiej zabawie popra-
wia się integracja bodźców zmysłowych i wzmac-
niane są procesy nerwowe, będące bazą do rozwoju 
konkretnych umiejętności (np. pisania, czytania, 
samoobsługi, jazdy na rowerze).
Zajęcia integracji sensorycznej są prowadzone przez 
wykwalifikowanego specjalistę. Nie bez znaczenia 
jest również praca rodzica w domu lub wsparcie na-
uczycieli i innych terapeutów czy specjalistów. 
Podstawą sensoryki, a więc i terapii jest ruch. 
W ruchu ciało znajduje się w różnych pozycjach 
względem podłoża, pracują wszystkie mięśnie, 
dziecko doświadcza wielu różnorodnych bodźców 

- zarówno tych z zewnątrz ciała, jak te z receptorów 
wewnętrznych. To w ruchu integrują się zmysły.  
W pracy terapeutycznej wykorzystuje się zabawy - 
ćwiczenia, takie jak tupanie (idą słonie), skakanie, 
pokonywanie slalomów, turlanie, chodzenie tyłem, 
liczenie kroków czy huśtanie na huśtawce. Szcze-
gólnie ważne w tym przypadku jest stymulowanie 
układu przedsionkowego, tzw. zmysłu równowagi, 
który jest jednym z podstawowych i najwcześniej 
rozwijających się układów sensorycznych. Pod-
czas turlania i kołysania, skakania dziecko nie tylko 
dobrze się bawi, ale także wzmacnia równowagę,  
a w konsekwencji  wspomaga naukę samodzielnego 
ubierania, a w przyszłości również czytania. W tera-
pii wykorzystuje się wszelkiego rodzaju masy, piłki 
sensoryczne, które pobudzają zmysł dotyku i wzro-
ku. Można wykorzystać gniotki, balony, gumy, in-
strumenty muzyczne, koce, chusty. Również przy-
datne są naturalne pomoce terapeutyczne, takie jak 
szyszki, kwiaty, kamyki, liście, woda (o różnej tem-
peraturze i kolorze). Wiele zależy od umiejętności  
i pomysłowości terapeuty.
 Efekty terapii nie przychodzą od razu. Nie można 
w cudowny sposób „wyleczyć” dziecka z zaburzeń 
integracji sensorycznej. Można za to sprawić, aby 
młody człowiek przestał postrzegać swoimi zmy-
słami świat jako miejsce niebezpieczne i niepewne.
 Zachęcajmy więc dzieci do doświadczania świata, 
jego odkrywania wszystkimi zmysłami Wybierzmy 
się z dziećmi na wspólne eksplorowanie przyrody. 
Zachęcajmy dzieci, już od najmłodszych lat, do za-
baw i gier ruchowych. 
Aneta Dunaj – doradca metodyczny kształcenia 

specjalnego 
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