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Wstęp 

Szanowni Czytelnicy, 

oddajemy w Wasze ręce XV-jubileuszowy numer biuletynu edukacyjnego Metodyk, wydawanego 

od 2006 roku przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Utrzymanie 

adresowanego do nauczycieli przez tyle lat stałego tytułu, dokumentującego ważne działania 

oświatowe, podejmującego pedagogiczne i metodyczne zagadnienia oraz inspirującego poprzez 

przykłady dobrej praktyki do realizacji ciekawych pomysłów edukacyjnych, było możliwe dzięki 

zaangażowaniu i doświadczeniu zespołu nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. 

Chcemy kontynuować dotychczasowy kierunek rozwoju pisma, podejmując również nowe 

wyzwania, zmierzające do stałego podnoszenia jakości publikacji i wpisującego się w potrzeby 

zmieniającej się rzeczywistości. Wprowadzamy stałe działy informujące o realizacji zadań 

edukacyjnych w szerokim kontekście systemu oświatowego, kultury i nauki oraz regionu. W tym 

numerze proponujemy dział „Kluczborska oświata", w którym pokazujemy jej rozwój i rolę 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, opisujemy nowy model doradztwa 

metodycznego, wskazując profesjonalne przygotowanie konsultantów i doradców 

metodycznych, pracujących na rzecz nauczycieli. Rok 2021/2022 to dla PODN nowy etap: 

struktura doradztwa zatwierdzona przez Opolskiego Kuratora Oświaty zgodnie ze zmianą 

przepisów oświatowych oraz organizowanie pracy w nowej siedzibie - w obiekcie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza 10. W dziale „Biblioteka Metodyka" zachęcamy do 

refleksji nad doświadczeniem zdobytym w czasie przymusowego zdalnego nauczania oraz 

tworzeniem nowej kultury organizacyjnej pracy z uwzględnieniem edukacji on-line. Z kolei 

w dziale „Edukacja włączająca" będziemy proponować treści w zakresie wspomagania szkół 

i w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

nauczycieli poszukujących ciekawych dzieł sztuki współczesnej, uatrakcyjniających realizację 

podstawy programowej na lekcjach z różnych przedmiotów, będziemy prezentować prace 

w wyborze historyczki sztuki. Skłaniające do głębokich refleksji felietony filozofa, profesora 

Uniwersytetu Opolskiego, Bartłomieja Kozery, ujęto w dziale „Moim zdaniem". 

W piśmie metodycznym nie może zabraknąć tekstów dotyczących pracy organizacyjnej, 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, opisujących przykłady dobrej praktyki, poszukujący 

inspiracji nauczyciele znajdą je w części „Uczyć i wychowywać skuteczniej". Nawiązując do haseł 

zainteresowania małą ojczyzną, proponujemy przedstawianie sylwetek artystów z Kluczborka 

i okolic, których dzieła doceniane są w różnych miejscach kraju i świata (Stąd jesteśmy), a także 

przybliżenie ciekawych miejsc regionu do wykorzystania podczas zajęć z uczniami (Warto 

zobaczyć).  

Zapraszamy Państwa do współpracy przy redagowaniu kolejnego numeru. 

 

Anna Dzierżan 

Dyrektor PODN 

z Pracownikami 
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Anna Dzierżan 

Kluczborska Oświata - wywiad z wicestarostą Powiatu Kluczborskiego Leszkiem 

Czernikiem i naczelniczką Wydziału Edukacji i Sportu Joanną Neugebauer, 

przeprowadzony przez dyrektorkę PODN Annę Dzierżan 

  

A. D. Głównym celem strategii zarządzania edukacją na szczeblu powiatu jest kreowanie 

spójnej, lokalnej polityki oświatowej, wpływającej na jakość kształcenia, budowanie 

środowiska szkolnego i otoczenia. Jakie kierunki rozwoju wskazaliby Państwo za najistotniejsze 

dla kluczborskiej oświaty? 

W strategii rozwoju, w obszarze edukacji zostały wyodrębnione działania obejmujące przede 

wszystkim potrzeby środowiska lokalnego, które niejednokrotnie pokrywają się z niektórymi 

założeniami polityki państwa. Dla kluczborskiej oświaty najważniejsze jest dalsze rozwijanie bazy 

służącej kształceniu zawodowemu w różnych specjalnościach i na różnych poziomach 

edukacyjnych. Chcemy, aby kształcenie zawodowe było dostosowane do potrzeb rynku pracy 

i uwzględniało aktualne trendy, dlatego ważnym elementem naszej strategii jest współpraca 

z lokalnymi przedsiębiorcami. W miarę naszych możliwości dbamy o bazę szkół, modernizujemy 

pracownie, doposażamy je w nowoczesny sprzęt i urządzenia, często przy użyciu środków 

zewnętrznych. Kolejnym zadaniem jest modernizacja budynków, w których mieszczą się szkoły. 

Potrzeby remontowe w tym zakresie są dość duże i będą wymagały dużych nakładów 

finansowych, szczególnie jest to widoczne w Zespole Szkół nr 1, gdzie remontu wymaga elewacja, 

podobnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Nauczycielom stwarzamy możliwość doskonalenia 

warsztatu pracy, przede wszystkim dzięki funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli. Działania te podejmujemy, aby w naszych szkołach nauka odbywała się na coraz 

wyższym poziomie, a uczniowie kształcili się w sposób nowoczesny i praktyczny. Istotne jest 

bowiem promowanie i wspieranie dobrej jakości uczenia się w każdym wieku, w różnych formach 

i miejscach.    

A. D. Powszechnie w samorządach panuje przekonanie, że środki finansowe na prowadzenie 

szkół w formie subwencji oświatowej nie są wystarczające. Jak Powiat Kluczborski radzi sobie 

z tym problemem? 
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Istotnie subwencja oświatowa, tak jak w całej Polsce, nie pokrywa wszystkich potrzeb  jednostek 

oświatowych. Dla przykładu, w 2020 roku subwencja wraz z dochodami wyniosła ok. 31 mln zł, 

a wydatki były wyższe o ok. 3 mln zł. Każdego roku powiat inwestuje w oświatę kilka milionów 

złotych więcej niż otrzymuje w formie subwencji czy dotacji. Mamy świadomość, że inwestycja 

w edukację jest inwestycją w przyszłość, dlatego też sięgamy po środki zewnętrzne i staramy się 

racjonalnie gospodarować tym, co posiadamy. Na przykład, nauczyciele zatrudniani są w pełnym 

wymiarze czasu pracy z przydzieleniem godzin ponadwymiarowych, co pozwala osiągnąć średnie 

wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a tym samym 

uniknąć konieczności wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

A. D. Powiat Kluczborski należy do tych powiatów w Polsce, które bardzo dużą wagę 

przywiązują do wysokiej jakości edukacji, prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli, zabezpieczający doskonalenie nauczycieli przy ich warsztacie pracy. Jak Państwo 

ocenia działania placówki i jej współpracę z innymi powiatami? 

PODN od wielu lat ma szeroką i zróżnicowaną ofertę dla naszego środowiska edukacyjnego. 

Obejmuje ona doskonalenie nauczycieli, program wspomagania szkół w ich rozwoju, doradztwo 

metodyczne, konkursy przedmiotowe dla uczniów. Ośrodek stwarza nauczycielom nie tylko 

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, ale i dzielenia się swoimi doświadczeniami poprzez 

publikacje (np. dobrych praktyk). Ważnym elementem działalności Ośrodka są organizowane 

corocznie fora edukacyjne dla nauczycieli pt. „Jak szkoła wychowuje?”, propagujące różne 

działania w sferze wychowawczej. Ośrodek szybko dostosował się do zmian wynikających z prawa 

oświatowego, zdobywając akredytację MEN, jest drugą pod względem wielkości i zakresu 

działania w naszym województwie placówką dla nauczycieli i aktualnie współpracuje 

z dziesięcioma samorządami. W naszej ocenie dyrektorzy szkół powinni bardziej motywować 

nauczycieli do korzystania z oferty Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  

A. D. W planowaniu działań oświatowych uwzględniliście Państwo procesy demograficzne, 

migracyjne i oczekiwania społeczne. Od roku 2016 w kluczborskich szkołach podjęli naukę 

uczniowie z Białorusi i Ukrainy. Jakie ten pomysł przyniósł efekty?  

Obecność uczniów z Ukrainy i Białorusi, którzy podejmują naukę w szkołach powiatu 

kluczborskiego, przyczynia się do tego, iż otrzymywana od rządu subwencja jest wyższa. Koszty 

utrzymania tych uczniów obejmują także zakwaterowanie i wyżywienie, dlatego musieliśmy ich 

obciążyć częściową odpłatnością za posiłki i miejsca w internacie. Myślę, że takie rozwiązanie jest 

uczciwe i sprawiedliwe wobec polskich uczniów, którzy w całości pokrywają koszty utrzymania 

w internacie. Przyjęcie uczniów z  zagranicy ciągle stanowi wielkie wyzwanie dla codziennej pracy 

nauczycieli z powodu barier językowych. Część tych uczniów osiąga wysokie wyniki w nauce 

i bardzo dobrze wykorzystuje stwarzane im możliwości kształcenia.  
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A. D. Jakie działania podejmowane są w zakresie opieki nad uczniami i wyrównywania szans 

rozwojowych dzieci z rodzin uboższych?  

Programy socjalne uruchomione w ostatnich latach w naszym kraju przyczyniły się do 

ograniczenia poziomu ubóstwa dotykającego dzieci i młodzież, ale na pewno go nie zlikwidowały. 

Sytuacja epidemiologiczna niekorzystnie wpłynęła na kondycję finansową niektórych rodzin. 

Dlatego też na nowo musimy zdiagnozować skalę tego problemu. Jest to jedno z najważniejszych 

zadań stojących przed nami, chcielibyśmy je zrealizować do końca bieżącego roku szkolnego. 

Powiat wykorzystuje możliwości wspierania rodzin ubogich poprzez udział w programach 

pomocowych, a także dzięki działalności PCPR-u, np. projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie Covid -19” czy „Bliżej siebie 2”. 

A. D. Od lat (w skali kraju) próbuje się podnieść jakość kształcenia zawodowego pod kątem 

potrzeb rynku pracy. Wprowadzone reformy, granty w zakresie modernizacji oferty oraz 

zakupu sprzętu przyniosły wiele zmian. Ale to władze samorządowe, na  podstawie analizy 

potrzeb, z uwzględnieniem biznesu lokalnego, podejmują decyzję o kierunkach kształcenia. 

Jakie sukcesy i problemy wskazaliby Państwo w tym zakresie?  

Do sukcesów zaliczamy współpracę z pracodawcami i kształcenie pod ich potrzeby, kształtowanie 

u uczniów kompetencji kluczowych i wiedzy praktycznej, rozwijanie kształcenia zawodowego 

(w tym ustawicznego), co ułatwia zmianę kwalifikacji i odnalezienie się we współczesnym świecie. 

Systematycznie doposażane są pracownie ćwiczeń praktycznych i  pozyskiwane środki zewnętrzne 

dzięki udziałowi w różnego rodzaju projektach i programach. Jest to zasługa samorządu, 

dyrektorów szkół i nauczycieli. Powiat kluczborski posiada także własną bazę żywieniową 

i noclegową, ta ostatnia wymaga modernizacji. 

Natomiast jako problemy można wskazać braki kadry nauczycielskiej do nauki niektórych 

przedmiotów zawodowych, zwłaszcza że część nauczycieli niedługo nabędzie uprawnienia 

emerytalne, niską zdawalność egzaminów zawodowych (poprawa wyników jest niewątpliwie 

dużym wyzwaniem dla dyrektorów szkół), brak chętnych uczniów do nauki niektórych zawodów, 

mimo zapotrzebowania lokalnych pracodawców.  

A. D. Niespodziewanie pandemia postawiła nowe wyzwania przed oświatą. Nauczanie on-line 

(lepsze lub gorsze ) stało się  codziennością. Jak Państwo oceniacie obecną sytuację? Z czym 

sobie poradziliśmy, a nad czym trzeba jeszcze popracować? 

W naszych szkołach w zdalnym nauczaniu wykorzystujemy pakiet Microsoft Office, co ułatwia 

kontakt z młodzieżą, rodzicami i umożliwia realizację podstawy programowej. Wielu nauczycieli 

podjęło doskonalenie, podnosząc swoje kompetencje cyfrowe, np. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących przystąpił do programu „Opolskie dla Liceum”. Dzięki wsparciu samorządu 

województwa opolskiego nasze szkoły i uczniowie zostali doposażeni w sprzęt – laptopy, tablety, 

monitory interaktywne. Ten sprzęt umożliwia i ułatwia naukę zdalną zarówno uczniom, jak 

i nauczycielom. Myślę, że prowadzenie nauczania zdalnego w takiej skali uświadomiło wszystkim 
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wyższość edukacji stacjonarnej w szkole i w zespole uczniowskim. Fakt ten już wcześniej 

potwierdzały badania amerykańskie przeprowadzone jeszcze przed pandemią. Wartością dodaną 

zdalnego nauczania, mimo jego mankamentów, jest przyrost kompetencji cyfrowych nauczycieli 

i uczniów. 

A. D. Jakie przesłanie skierowaliby Państwo do nauczycieli, uczniów, rodziców? 

Mamy nadzieję, że pandemia uświadomiła wszystkim, jak trudnym zawodem jest praca 

nauczyciela, dlatego też nauczycielom życzymy doświadczania szacunku i doceniania pracy 

ze strony społeczeństwa, powrotu do normalności, mniejszej biurokracji, większej stabilizacji. 

Uważamy, że szkoły dobrze poradziły sobie z  organizacją procesu nauczania w trybie on–line. To, 

co wymagałoby poprawy, to postawy uczniów i ich aktywne zaangażowanie. Uczniom życzymy 

świadomych i dobrych wyborów, zgodnych z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz 

wytrwałości w realizacji życiowych celów. Chcielibyśmy, żeby mieli odwagę marzyć o rzeczach 

wielkich i nie zadowalali się bylejakością. Rodzicom życzymy, aby byli dumni ze swoich dzieci.
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Anna Dzierżan   

Nowa formuła doskonalenia zawodowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku 

Od 2019 roku wiele zmienia się w działaniu ośrodków doskonalenia nauczycieli w Polsce. 

Ich funkcjonowanie oparte jest o ustawę Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910), które 

w art. 183.  stanowi, że w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone 

placówki doskonalenia nauczycieli, a doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą nauczyciele 

konsultanci, a także nauczyciele, którym powierzono zadania doradców metodycznych. 

W art. 184. Ustawy wskazano, że placówki doskonalenia są zobowiązane uzyskać akredytację, 

stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form 

doskonalenia nauczycieli. Aktem wykonawczym, szczegółowo opisującym działania placówek jest 

nowe rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia (Dz.U. 2019, 

poz. 1045). Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku jest placówką powstałą 

w 2004 r, akredytowaną po raz pierwszy w 2017 roku, a ponownie w 2020 roku, zgodnie 

z aktualnym stanem prawnym.  

Obecnie w PODN zadania statutowe realizują nauczyciele konsultanci oraz doradcy 

metodyczni, a także pracownicy niepedagogiczni.  

Zatrudnieni nauczyciele konsultanci to: Anna Dzierżan – konsultant ds. informacji pedagogicznej 

i systemu doskonalenia, Halina Maras-Pawliszyn – konsultant ds. edukacji zawodowej i systemu 

egzaminów oraz Małgorzata Szeląg – konsultant ds. pedagogicznych i zarządzania w oświacie. 

Kadra pedagogiczna reprezentowana przez nauczycieli doradców metodycznych, realizuje 

zadania w ramach sieci wojewódzkiej doradztwa metodycznego, zorganizowanej przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty powierzył zadania 

doradców metodycznych pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w województwie 

opolskim w czterech publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli. Obecnie w Powiatowym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku dwunastu nauczycieli doradców metodycznych 

ramach powierzenia realizuje działania związane ze wspomaganiem nauczycieli i rad 

pedagogicznych, które obejmują: rozwijanie umiejętności metodycznych; planowanie, 

organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów; opracowywanie, dobór i adaptacja programów nauczania; 

podejmowanie działań innowacyjnych.  

Doradcy metodyczni, to doświadczeni nauczyciele, posiadający stopień nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego, chętnie współpracujący z innymi w wielu obszarach 

edukacyjnych.  

Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni są autorami programów doskonalenia 

realizowanego dla nauczycieli współpracujących szkół, przedszkoli i placówek. Realizują różne 

formy pracy z nauczycielami: konsultacje indywidualne i zespołowe, szkolenia rad 

pedagogicznych, konferencje (naukowe, metodyczne, informacyjno-szkoleniowe), seminaria, 

fora, zespoły metodyczne i problemowe, warsztaty metodyczne, szkolenia e- learningowe, kursy 

doskonalące, zajęcia otwarte, wycieczki edukacyjne. 
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Praca doradców metodycznych ośrodka w postaci różnych form, adresowanych jest 

również bezpośrednio do uczniów. Organizowane są dla nich konkursy o różnorodnej tematyce 

na wszystkich etapach edukacyjnych - począwszy od edukacji przedszkolnej poprzez edukację 

podstawową i ponadpodstawową. Każdy konkurs jest realizowany na podstawie autorskiego 

regulaminu, a uczestnicy mają możliwość wykazania się, w zależności od tematyki konkursu, 

zdolnościami logicznego myślenia, matematycznymi, ortograficznymi, humanistycznymi oraz 

znajomością nauk przyrodniczych. Udział uczniów w konkursach rozwija ich talenty i pobudza do 

pełniejszego rozwoju, a także przygotowuje do kolejnych konkursów i olimpiad. 

Zapraszamy do współpracy z profesjonalnym zespołem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku. 

 

Sylwetki nauczycieli konsultantów 

 

 

 

Anna Dzierżan w Ośrodku pracuje od momentu jego powstania, 

to jest od 2004 roku organizując pracę placówki jako dyrektorka. 

Od początku pełni funkcję konsultantki ds. informacji 

pedagogicznej i systemu doskonalenia. Wcześniej, przez 15 lat 

pracowała jako nauczycielka, a przez okres 2 lat pełniła funkcję 

doradczyni metodycznej. W roku 2004 zdobyła kwalifikacje 

Edukatora Nowej Szkoły Zawodowej, a cztery lata później 

trenerki w zakresie oświaty. Jest aktywną ekspertką w zakresie 

awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatorką w Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, rzeczoznawczynią ds. podręczników i programów 

kształcenia zawodowego. Przez 15 lat była współredaktorką lub redaktorką biuletynu METODYK. 

Została powołana jako członkini komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli powołanej przez MEN, 

pracowała w charakterze członkini zespołu autorów specyfikacji umiejętności i kompetencji 

zawodowych do Suplementu Europass oraz w zespole ds. kwalifikacji, walidacji, certyfikacji przy 

opracowania systemu jakości placówek doskonalenia nauczycieli. Jest nauczycielką akademicką, 

pełniła funkcję sekretarza w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Samorządowych Powiatowych 

i Gminnych Placówek Doskonalenia Nauczycieli. 
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Halina Maras-Pawliszyn jest konsultantką ds. kształcenia 

zawodowego i systemu egzaminów od 2020 roku. W latach 2008-

2013 pełniła funkcję doradczyni metodycznej nauczycieli kształcenia 

zawodowego. Jest aktywną rzeczoznawczynią ds. podręczników do 

kształcenia zawodowego. W okresie 2013-2015 była zatrudniona 

jako koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

w obszarze Nauczyciele pracują zespołowo. Jest długoletnią 

nauczycielką przedmiotów zawodowych branży gastronomiczno-

spożywczej oraz przedsiębiorczości, twórczynią i organizatorką 

konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie 

żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję 

egzaminatorki w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W ramach 

współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną opiniuje zadania egzaminacyjne do tworzonej 

bazy zadań. Jest autorką wielu materiałów dydaktycznych oraz przykładowych zadań 

egzaminacyjnych, a także recenzentką podręczników dla zawodu i zadań egzaminacyjnych. 

Aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przygotowując pakiety dydaktyczne dla 

uczniów i nauczycieli oraz współtworząc podstawy programowe kształcenia w zawodzie 

i programy nauczania. 

 

Małgorzata Szeląg od 2021 roku nauczycielka konsultantka 

ds. zarządzania w oświacie. W ciągu 40 lat swojej pracy zawodowej 

pełniła różne funkcje umożliwiające szerokie spojrzenie na 

funkcjonowanie oświaty z różnych perspektyw oraz zaangażowała 

się w prace związane z reformowaniem systemu oświaty 

i rozwijaniem humanistyki szkolnej jako: nauczycielka języka 

polskiego, doradczyni metodyczna w Wojewódzkim Ośrodku 

Metodycznym, inspektorka w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta 

Opola, dyrektorka Wydziału Strategii Edukacyjnej w Kuratorium 

Oświaty, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Opolu (gdzie przewodniczyła Radzie Wydawniczej kwartalnika 

„Modelowe Nauczanie”), egzaminatorka egzaminu maturalnego w zakresie języka polskiego przy 

OKE we Wrocławiu, wieloletnia sekretarz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, 

wieloletnia sekretarz Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w Warszawie, wykładowczyni w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, a także 

autorka artykułów i współredaktorka publikacji z zakresu zarządzania oświatą i edukacji 

wielokulturowej. Pełniła funkcję wiceprezeski w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Samorządowych 

Powiatowych i Gminnych Placówek Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2020 została uhonorowana 

tytułem Profesora Oświaty.  
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Sylwetki nauczycieli doradców metodycznych 

 

Dorota Błaszkiewicz - nauczycielka doradczyni metodyczna 

nauczycieli wychowania przedszkolnego od 2013 r., a równocześnie 

nauczycielka w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie, w którym 

od momentu powstania formuły integracji, wspólnie z innymi 

nauczycielkami tej placówki, tworzyła od podstaw obszar działań 

integracyjnych dla środowiska. Posiada pierwszy stopień 

specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego, 

jest nauczycielką dyplomowaną z wieloletnim doświadczeniem. 

Jako inicjatorka rokrocznie organizuje rejonowy konkurs dla dzieci 

przedszkolnych „Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni 

w książeczce”, którego celem jest rozwijanie umiejętności 

artystycznych dzieci oraz promowanie idei współpracy pomiędzy przedszkolami. Natomiast jako 

kreatywna autorka i współautorka wielu programów doskonalenia oraz materiałów 

szkoleniowych, a także kompetentna trenerka oświaty współpracuje z wieloma nauczycielami. 

W ramach pracy metodycznej wspiera nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej 

organizując seminaria, konferencje oraz warsztaty metodyczne. Podąża za nowymi wyzwaniami 

edukacyjnymi i technologicznymi, które wpływają na  podnoszenie jakości pracy z dziećmi 

i nauczycielami. 

Aleksandra Bobrowska – doradczyni metodyczna w zakresie doradztwa 

zawodowego od 2018 roku. Równocześnie doradca zawodowy oraz 

nauczycielka języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. Posiada ponad 15-letnie 

doświadczeniem w pracy doradczej z dziećmi i młodzieżą. Ekspertka 

w zakresie doradztwa zawodowego w projekcie POWER realizowanym 

przez MEN w latach 2014-2020. Tutorka pasjonatka praktykująca 

w fundacji TDJ Education w Katowicach, w której zajmuje się 

tutoringiem rozwojowym. Trenerka Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości w Warszawie zajmująca się szkoleniem nauczycieli 

w zakresie edukacji ekonomicznej oraz wprowadzaniem do szkół 

podstawowych na terenie województwa opolskiego projektu Ekonomia na co dzień. W swojej 

pracy propaguje ideę kształcenia się przez całe życie oraz psychologii spersonalizowanej. Obszary 

szkoleniowe, którymi szczególnie się zajmuje, to rozwój osobisty i motywacja. Posiada duże 

doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jako nauczyciel języka angielskiego (Basic 

English, Business English, Military English). 
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Agnieszka Grabas nauczycielka dyplomowana, doradczyni 

metodyczna nauczycieli matematyki w Powiatowym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku od 2014 roku, 

a równocześnie nauczycielka w Zespole Szkół w Gorzowie 

Śląskim. Jest aktywną egzaminatorką Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie egzaminu maturalnego 

z matematyki oraz części matematyczno-przyrodniczej 

sprawdzianu w szkole podstawowej. Jako doradczyni metodyczna 

organizuje różne formy doskonalenia wspomagające pracę 

dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli matematyki, głównie 

w formie warsztatów metodycznych i konferencji. W swojej pracy 

wspomaga nauczycieli oraz rady pedagogiczne szkół w podejmowaniu działań innowacyjnych, 

propagując kreatywne rozwiązania w nauczaniu matematyki na różnych poziomach 

edukacyjnych. W pracy szkoleniowej realizuje zadania, które inicjuje samodzielnie, m.in. Konkurs 

matematyczny TECH-MAT dla uczniów technikum – jako autorka i realizatorka. 

 

 

 

Dariusz Jaśkiewicz - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny 

nauczycieli wychowania fizycznego w Powiatowym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku od 2015 roku, a równocześnie 

nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Wołczynie oraz 

były wicedyrektor tej szkoły. Wspiera nauczycieli we wdrażaniu 

podstawy programowej, organizując konferencje metodyczne między 

innymi nt. Bezpieczne warunki realizacji treści zawartych w podstawie 

programowej z wychowania fizycznego w szkole podstawowej 

i ponadpodstawowej oraz przez liczne konsultacje indywidualne. 

Posiada kwalifikacje instruktora w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, piłce 

nożnej, piłce koszykowej i piłce siatkowej. Podejmuje działania na rzecz szkół we współpracy 

z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty, w szczególności przy organizacji 

zawodów sportowych w halową piłkę nożną dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

w piłce siatkowej dziewcząt, współpracuje ze Szkolnym Ośrodkiem Siatkarskim działającym przy 

I Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku.  
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Bożena Maliszewska-Kozan nauczycielka doradczyni metodyczna 

w zakresie języka niemieckiego w PODN w Kluczborku od 2019 roku, 

a równocześnie germanistka w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Kluczborku oraz tłumaczka przysięgła języka niemieckiego. Jest 

nauczycielką dyplomowaną, czynną egzaminatorką w zakresie 

egzaminu  maturalnego z języka niemieckiego. Z pełnym 

zaangażowaniem i pasją przekazuje wiedzę swoim uczniom. 

W swojej pracy dydaktycznej i szkoleniowej wykorzystuje 

zaawansowaną technologię informacyjno-komunikacyjną, 

materiały multimedialne, jak również platformy edukacyjne oraz 

narzędzia IT do pomiaru dydaktycznego oraz komputerowe narzędzia diagnozujące wiedzę 

uczniów. Aby podnieść zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji, wprowadza innowacyjne formy 

oceniania oraz aktywizuje ich do udziału w lekcji poprzez zajęcia w terenie, propagując aktywny 

tryb życia. Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi, Domem Współpracy Polsko-

Niemieckiej w Opolu przy realizacji projektów wsparcia wymian polsko – niemieckich pomiędzy 

partnerskimi szkołami. Doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy przez udział w licznych 

szkoleniach, lekcjach otwartych lub warsztatach dotyczących doboru programów nauczania lub 

wykorzystaniu gier i zabaw w procesie dydaktycznym. 

 

Barbara Marchewa – nauczycielka doradczyni metodyczna 

w zakresie języka polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku od 2019 roku, a równocześnie 

nauczycielka języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Kujakowicach Górnych. Posiada kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej. Jest aktywną trenerką wspomagającą. 

Posiada kompetencje instruktorki zajęć teatralnych, recytatorskich 

i literackich, dzięki czemu dała się poznać jako aktywna opiekunka 

szkolnego koła teatralnego, prowadząc uczniów do wielu 

sukcesów, rozwijając ich zainteresowania i talenty. Jest 

egzaminatorką OKE we Wrocławiu w zakresie języka polskiego oraz egzaminu ósmoklasisty. 

Prowadzi swoje działania z zaangażowaniem, poprzez udzielanie pomocy nauczycielom we 

wdrażaniu podstawy programowej prowadząc seminaria warsztaty. Wspiera nauczycieli w 

zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego 

realizując dla nauczycieli konsultacje indywidualne, grupowe i warsztaty.  
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Lidia Mucha - nauczycielka doradczyni metodyczna nauczycieli języka 

polskiego w PODN w Kluczborku od 2016 roku, a równocześnie 

doświadczona polonistka w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Kluczborku. W 2016 roku pełniła w Ośrodku także funkcję 

konsultantki. Prowadzi swoje działania z ogromnym 

zaangażowaniem, starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 

edukacyjnym środowiska polonistów i nauczycieli współpracujących. 

Pełni funkcję egzaminatorki na maturze w zakresie języka polskiego 

przy Okręgowej Komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu. Jest aktywną 

trenerką w oświacie, prowadziła zajęcia konsultacyjne ze studentami. Jako doświadczona 

wychowawczyni młodzieży, opiekunka samorządu szkolnego i szkolnego koła wolontariatu, 

inicjowała i koordynowała wiele akcji charytatywnych. W swojej pracy nauczycielskiej została 

wyróżniona certyfikatem „Nauczyciela z klasą”. Autorka wielu artykułów metodycznych, 

a prywatnie wielbicielka dobrej książki, ogrodu i ukochanych zwierzaków. W dorobku 

metodycznym ma prowadzenie wielu konferencji, warsztatów i szkoleń o tematyce dydaktycznej 

i wychowawczej, wspierających polonistów, a także nauczycieli innych przedmiotów na różnych 

etapach edukacyjnych. 
 

Joanna Radziewicz - doradczyni metodyczna historii i wiedzy 

o społeczeństwie w PODN w Kluczborku od 2019 roku, a równocześnie 

nauczycielka tych przedmiotów w Zespole Szkół w Byczynie. Od wielu 

lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako 

wojewódzki koordynator projektów „Edukacja Globalna” oraz 

„Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”. Lubi 

podejmować nowe wyzwania, dzięki czemu zdobyła certyfikaty 

Coacha Praktyka Biznesu i Trenera Praktyk Biznesu w Norman Benett 

Academy w Warszawie. Jako trenerka wspomagająca i doradczyni 

metodyczna inspiruje nauczycieli do podejmowania działań 

o charakterze innowacyjnym i tworzenia warunków dla rozwoju różnych form aktywności 

uczniów, dotyczących kształtowania wiedzy historycznej i obywatelskiej poprzez gry i zabawy 

dydaktyczne. Uwielbia spędzać czas w swoim dużym ogrodzie, dlatego pasjonuje się uprawą 

roślin ogrodowych oraz jak na historyczkę przystało - rękodziełem, a w szczególności 

szydełkowaniem. Wolny czas, spędza na wędrówkach po górach, głównie po Kotlinie Kłodzkiej. 
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Iwona Szczepanowska - doradczyni metodyczna biologii, przyrody 

i geografii w PODN od 2010 roku oraz nauczycielka tych 

przedmiotów w ZS nr 2 w Kluczborku. Jest nauczycielką 

dyplomowaną, egzaminatorką egzaminu maturalnego z biologii 

i geografii przy OKE we Wrocławiu oraz organizatorką Konkursu 

Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. W latach 2013-

2015 pełniła funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, 

a obecnie jest aktywną trenerką wspomagającą szkołę. W pracy 

dzieli się własnym doświadczeniem poprzez lekcje otwarte. 

Podejmuje działania innowacyjne, jest autorką licznych dobrych 

praktyk edukacyjnych, które ukazały się w kolejnych numerach 

biuletynu Metodyk. Propaguje w swojej pracy dydaktycznej zmianę modelu nauczania - od 

samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań problemów badawczych do dochodzenia do 

wiedzy. Promuje zmianę roli nauczyciela, który towarzyszy uczniowi w procesie nauczania, 

wskazuje kierunek i inspiruje do samodzielnego działania. Wykorzystuje różnorodne metody, 

formy i platformy edukacyjne do rozwijania pasji uczniowskich. Miłośniczka natury, gór, słońca, 

podróży bliskich i dalekich. Interesuje się medycyną i zdrowym stylem życia. 

 

  

Grażyna Tetelmajer od 2020 pełni funkcję doradczyni metodycznej 

nauczycieli kształcenia specjalnego, a w latach 2010 – 2020 będąc 

nauczycielką konsultantką ds. pedagogicznych i zarządzania 

w oświacie, aktywnie wspierała kadrę kierowniczą szkół i placówek. 

Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Kluczborku. Jest nauczycielką dyplomowaną, doświadczoną 

matematyczką, byłym wicedyrektorem szkoły, byłą doradczynią 

metodyczną przy WOM w Opolu i w zespole doradców 

metodycznych w powiecie kluczborskim. Pracowała przez wiele lat 

ze studentami różnych kierunków pedagogicznych, prowadząc 

wykłady oraz e-konsultacje. Jest wieloletnim egzaminatorem 

w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki oraz ekspertem 

w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka i realizatorka kursów i szkoleń dla 

kadry kierowniczej i nauczycieli w zakresie: organizacji procesu dydaktycznego; pedagogiki 

specjalnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej; neurodydaktyki oraz zarządzania w oświacie. 

Jako autorka programu nauczania matematyki dla klas IV - VI wspiera nauczycieli w wyborze, 

opracowywaniu i modyfikowaniu programów nauczania. Jest aktywną trenerką oświaty, 

aktywnie współpracującą z nauczycielami, dbającą o nieustanne doskonalenie własnych 

kompetencji. 
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Zofia Wietrzyk - nauczycielka dyplomowana, a od 2017 roku jest 

doradczynią metodyczną nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

w PODN. Równocześnie jest nauczycielką w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. 

Posiada kompetencje terapeutki i trenerki oświaty, a jako 

doświadczona pedagożka w wymiarze teoretycznym 

i praktycznym, zajmuje się od 28 lat wczesną edukacją dziecka. 

Autorka wielu artykułów i innowacji pedagogicznych. Jej 

zainteresowania zawodowe oraz naukowe dotyczą obszarów 

psychologicznych i pedagogicznych oraz społecznych aspektów 

rozwoju i edukacji dzieci, wspierania profesjonalnego rozwoju 

nauczycieli. Koordynatorka projektów unijnych realizowanych 

w szkole macierzystej oraz autorka wielu programów doskonalenia nauczycieli. Promotorka myśli 

oświatowej, nowych idei i kierunków w polskiej edukacji. Jest pasjonatką innowacyjnych 

rozwiązań w kształceniu dzieci i młodzieży, zwolenniczką uczenia problemowego 

i konstruktywistycznego, opartego na doświadczeniu i działaniu, jako kluczowych dla osiągnięcia 

sukcesu przez młode pokolenie. Aktywnie prowadzi wykłady i warsztaty metodyczne dla 

nauczycieli w zakresie wczesnej edukacji, pasjonatka zawodu. 
 

Alicja Wojtaszczyk - nauczycielka dyplomowana, pełni funkcję 

doradczyni metodycznej chemii i bibliotekarstwa w PODN od 

2017 roku, a równocześnie jest doświadczoną nauczycielką tych 

specjalności w Zespole Szkół Licealno-Technicznych 

w Kluczborku. Posiada kompetencje trenerki oświaty. Promuje 

czytelnictwo pomagając szkołom województwa opolskiego 

w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

W ramach popularyzacji biblioterapii współpracuje z Polskim 

Towarzystwem Biblioterapeutycznym poprzez organizację 

konkursu „Książka daje moc” dla uczniów szkół podstawowych 

oraz kursy z biblioterapii. Pasjonuje się ochroną środowiska 

i zdrowym stylem życia. Prowadzi wykłady i warsztaty 

metodyczne dla nauczycieli w zakresie popularyzacji ekologii i ekokosmetyków oraz praktycznego 

wykonania ich w domowym laboratorium. W ramach swojej metodycznej pracy wspiera 

nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej, a także w działaniach opiekuńczo-

wychowawczych. Udziela licznych konsultacji w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

chemii i bibliotek, w szczególności poprzez wspólną wymianę doświadczeń, z wykorzystaniem 

platform i aplikacji internetowych. 
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Dagmara Kawoń-Noga 

 

Jesteśmy awatarami, czyli dialog wewnętrzny metodyka na temat pracy, 

edukacji i relacji on-line 

 

Jak to jest, że praca zdalna, kiedyś przywilej zarezerwowany dla nielicznych specjalistów 

wybranych branż, o której marzył niejeden pracownik, w czasie pandemii, gdy weszła w kanon 

powszechnej praktyki, jest traktowana, jak zło konieczne, jak coś szczególnie uciążliwego 

i przede wszystkim nieefektywnego?  

Praca zdalna zyskała na popularności z uwagi na konieczność przeniesienia jak największej 

liczby aktywności społecznych do przestrzeni pozakontaktowej, czyli do przestrzeni wirtualnej. 

Zakres wykorzystania narzędzi dedykowanych do pracy w trybie synchronicznym jest globalny, 

dotyczy całego świata, niewielu z nas uniknęło doświadczenia wykonywania obowiązków 

zawodowych z własnego salonu. W początkowej fazie implementowania naszych zadań do 

środowiska on-line dostrzegaliśmy kilka korzyści, na przykład takie, że pracowaliśmy 

w komfortowych warunkach domowych i nie musieliśmy codziennie przemieszczać się do 

siedziby firmy, oszczędzając czas i pieniądze. Z czasem zaczęliśmy dostrzegać jednak destrukcyjny 

wpływ pracy zdalnej na nasze samopoczucie i emocje. Z badań i obserwacji wynika, że bez 

wątpienia zmiana formy wykonywania obowiązków służbowych wpływa na człowieka. Osoby, 

które w czasie pandemii zostały przymuszone do pracy w formacie zdalnym częściej od innych 

odczuwają silne przemęczenie, stres, lęk, obniżone samopoczucie, brak motywacji, zniechęcenie, 

szczególnie przed włączeniem i zalogowaniem się do służbowych zadań on-line. 

Charakterystyczna jest niechęć przed koniecznością komunikowania się za pomocą kanałów 

elektronicznych, niezadowolenie z pracy, a także poczucie niedocenienia oraz zachwiane 

poczucie zaufania do drugiego człowieka. Takie objawy występują bez względu na charakter 

pracy, a także wiek, płeć i wykształcenie człowieka. Syndrom ten został już nawet nazwany, nosi 

miano „zoom faitigue”. Poddawany jest obecnie systematycznym badaniom i analizom. Planuje 

się stworzenie 15 punktowej skali wyczerpania i zmęczenia w celu mierzenia i weryfikowania 

odczuć pracowników zdalnych w obszarze fizycznym, społecznym, emocjonalnym 

i motywacyjnym. 

Co dokładnie sprawia, że praca zdalna męczy bardziej, niż taka sama wykonywana 

w warunkach bezpośrednich, kontaktowych? 

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zauważają, że główną przyczyną ogólnego spadku 

formy w obszarze zawodowym jest ciągłe i być może nadmiarowe korzystanie z tak zwanych 

wideokonferencji. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Od organizacji spotkań biznesowych, 

narad, odpraw pracowniczych, meetingów korporacyjnych, poprzez branżę szkoleniową, 

konferencje naukowe do organizacji zdalnej edukacji na poziomie szkolnym i akademickim. Takie 

spotkania pozbawione są naturalnego kontaktu, możliwości obserwowania mimiki, gestykulacji, 

mowy ciała osób współuczestniczących w komunikacji. Powyższa formuła często powoduje, że 

reagujemy walką, ucieczką, wrogością, bo nie jesteśmy zdolni do właściwego zinterpretowania 
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postaw, zamiarów i intencji osób, z którymi współpracujemy. Chodzi o to, że podczas czatów 

wideo – albo w ogóle nie widzimy osób, z którymi się kontaktujemy, albo widzimy (jeśli kamera 

jest włączona), ale kontakt wzrokowy z bliska jest nadmierny. Opcja widzenia siebie na ekranie 

przez cały czas powoduje dyskomfort i skutecznie nas rozprasza, zwykła mobilność jest znacznie 

ograniczona, nie możemy  (nie powinniśmy) ani na chwilę opuścić miejsca, z którego się łączymy. 

Podczas spotkania na ekranach urządzeń elektronicznych dużo się dzieje, co skutkuje 

nadmiarowym obciążeniem poznawczym. Czynniki te działają stresująco na obie strony. 

Tradycyjne relacje się zacierają – stajemy się Awatarami. 

Czy ktoś to bada, albo obserwuje? 

Z projektów badawczych firmy Microsoft mających na celu zrozumienie doświadczeń 

pracowników zdalnych jasno wynika, że praca zdalna jest bardziej męcząca niż ta sama wykonana 

w warunkach biurowych, ponieważ w znacznie większym stopniu obciąża mózg. W jednym 

z eksperymentów poproszono dwuosobowe zespoły o wspólne wykonanie podobnych zadań – 

raz przy bezpośredniej interakcji, a raz zdalnie. W trakcie pracy badani mieli założone na głowy 

urządzenia EEG, które monitorowały zmiany fal mózgowych. Okazało się, że wzorce fal 

mózgowych związane ze stresem i z przepracowaniem były znacznie wyższe w przypadku 

współpracy zdalnej niż bezpośredniej.   

Dlaczego? 

W komunikacji bezpośredniej szybciej budują się i rozwijają relacje i więzi interpersonalne. 

W przestrzeni wirtualnej sprawa ta wygląda zupełnie inaczej. Na przykład na naszym koncie na 

Facebooku możemy mieć bardzo wielu znajomych, ale niewielu z nich możemy znać tak 

naprawdę. Kontakt, przyjaźń, znajomość, czy relację należy inaczej rozumieć w aspekcie świata 

wirtualnego i realnego. Powrót do pracy kontaktowej po pandemii, z psychologicznego punktu 

widzenia, może dla niektórych być bardzo trudny. Więzi społeczne, które powstają podczas pracy 

bezpośredniej, przenoszą się wprost na pracę zdalną, więc to przejście znieśliśmy relatywnie 

dobrze (gdy pandemia się zaczęła). Ale w drugą stronę nie ma to zastosowania, więc relacje 

nawiązane poprzez kanały on-line, „przeniesione” do rzeczywistych kontaktów bezpośrednich 

najprawdopodobniej i tak będą wymagały odbudowania i przystosowania do warunków 

naturalnych. Warto nadmienić, że tendencje te udowodniono w różnych szerokościach 

geograficznych, bo badania prowadzono w sześciu różnych krajach, takich jak: USA, Meksyk, 

Chiny, Wielka Brytania, Niemcy oraz Włochy. 

A jak jest u nas? 

W Polsce, co wynika z danych GUS, w okresie pandemii, co czwarty lub co trzeci Polak 

pracuje zdalnie. Większość odczuwa negatywne skutki takiej organizacji pracy. Aż połowa 

w wyniku lockdownu zaczęła częściej korzystać z telefonu i laptopa, a jedna czwarta uważa, że  

przeznacza na obowiązki zawodowe więcej nawet o 2 do 4 godzin dziennie. Z codziennych 

obserwacji wynika ponadto, że często obowiązki służbowe wykonujemy przed lub po oficjalnych 

godzinach pracy, a także w weekendy.  

Poważnym wyzwaniem jest łączenie obowiązków służbowych z obowiązkami rodzinnymi 

i domowymi oraz po prostu z życiem domowym. Nie każdy ma możliwość zorganizowania 

wygodnego warsztatu pracy w domu. Home office nie jest dla każdego. 
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A jak to się ma do edukacji, w której nauczyciel nie widzi ucznia, a uczeń nie zawsze 

widzi nauczyciela? 

Niestety, wszystkie aspekty komunikowania on-line, które negatywnie wpływają na człowieka 

mają również zastosowanie w obszarze zdalnej edukacji i to na każdym jej szczeblu. Kontakty 

szkolne i akademickie organizowane na platformach do pracy synchronicznej i asynchronicznej 

również powodują nieadekwatne zmęczenie zarówno nauczycieli, jak uczniów. Z badań wynika, 

że mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem znikających z systemu uczniów i ostatnio 

również nauczycieli. Niewykluczone, że są to przypadki skrajne i związane z występowaniem 

poważniejszych zaburzeń lękowych lub stanów depresyjnych. Może to być bezpośredni wpływ 

pracy i edukacji zdalnej, które nie są możliwe do zaakceptowania przez niektórych uczestników. 

Eksperci uważają, że zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne, a nawet psychiatryczne jest 

obecnie bardzo duże, przewidują, że będzie rosnąć. 

Czy edukacja zdalna, to w ogóle edukacja? I jakie miejsce w tym procesie zajmuje 

nauczyciel i uczeń? 

Odpowiedzialne kreowanie dyskusji na temat edukacji zdalnej wymaga uświadomienia trzech 

kwestii: skali zjawiska, zasięgu społecznego oraz względów merytorycznych. Skala jest globalna. 

Od ponad roku szkoły i uniwersytety na całym świecie są zamknięte, a proces nauki przebiega on-

line. Zakres społeczny, czyli kogo dokładnie dotyczy edukacja zdalna jest również bardzo szeroki 

– od dzieci 6/7 letnich rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej do 18/19 

latków, którzy rozpoczynają studia wyższe (bezpośrednio po maturze) i kolejne roczniki bez 

ograniczeń, czyli studenci kolejnych lat studiów oraz słuchacze studiów zaocznych 

i podyplomowych. I w końcu względy merytoryczne – czyli zasoby technologiczne i kompetencje 

w zakresie uprawiania edukacji zdalnej. Obejmuje to zarówno stronę organizującą przestrzeń 

uczenia się – czyli nauczycieli szkolnych i akademickich, jak i stronę odbiorców oferty edukacyjnej 

– czyli uczniów i studentów. Świadomość tego skłania do uznania procesu organizacji i realizacji 

edukacji on-line jako złożonego, bardzo trudnego i narażonego na liczne komplikacje 

i niepowodzenia. Aktualnie, gdzieś na horyzoncie widać już kres pandemii, a szkoły i uniwersytety 

powoli przechodzą z trybu wyłącznie zdalnego do hybrydowego i kontaktowego, ale problemy 

mnożą się dalej. 

Co przede wszystkim przysparza trudności? 

Moje osobiste doświadczenia z edukacją zdalną opierają się o systematyczne zajęcia 

ze studentami, spotykam się ze słuchaczami różnych kierunków, prowadzę zajęcia z tak zwanych 

kompetencji miękkich, seminaria dyplomowe oraz zajęcia warsztatowe – charakter tych zajęć 

wymaga kontaktu osobistego, pracy w grupach, bezpośredniej interakcji oraz generowania 

informacji zwrotnej. Przed rokiem, gdy w obliczu rozpoczynającej się pandemii realizowałam 

pierwsze próby zajęć zdalnych sceptycznie oceniałam możliwości technologiczne i własne 

kompetencje w tym zakresie. Ale z perspektywy czasu – oceniam dokonania pozytywnie. 

Potwierdzają to też badania przeprowadzone wśród studentów – ponad 80% z nich dobrze, albo 

bardzo dobrze ocenia studiowanie on-line. Ale edukacja ludzi dorosłych jest dużo łatwiejsza od 

edukacji dzieci i młodzieży. Dorośli dysponują koniecznymi narzędziami, sprawnie się nimi 

posługują, mają doświadczenia, potrafią się motywować i dyscyplinować i przede wszystkim mają 
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opanowane podstawowe umiejętności niezbędne do uczenia się – to jest potrafią czytać, pisać 

i liczyć.  

W przypadku dzieci, jest jednak inaczej… 

Sprawa edukacji uczniów najmłodszych jest szczególnie trudna. W tym przypadku dopiero 

organizujemy przestrzeń do nabywania tych podstawowych umiejętności. Warto odwołać się do 

własnych doświadczeń w tym zakresie, gdy przypomnimy sobie, jak my uczyliśmy się czytania, 

pisania i liczenia – to pewnie dla większości z nas był to trudny czas, ale zawsze ktoś dorosły był 

w pobliżu. Proszę sobie teraz wyobrazić proces uczenia się najmłodszych uczniów 

w rozproszonym środowisku. W tym właśnie dopatruję się najpoważniejszych problemów 

edukacji zdalnej. Tzn., jak zdalnie uczyć nabywania różnych umiejętności? Jak robić to nie tylko 

efektownie, ale efektywnie i skutecznie. Jak robić to bez uszczerbku na jakości więzi między 

nauczycielem i uczniem oraz między nauczycielem i uczniami oraz między samymi uczniami. 

Rekomendacje w tym obszarze są oczywiste, ale nie zawsze łatwe do wdrożenia. Konieczna jest 

systematyczna współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami, wskazane byłoby 

podzielenie klas  1, 2 i 3 na mniej liczne zespoły i organizowanie równoległej edukacji w oparciu 

o większą liczbę nauczycieli. Efekty mogłaby przynieść edukacja zindywidualizowana, 

nakierowana na konkretne potrzeby – konkretnych uczniów. Niewykluczone, że należałoby 

przekierować pewne zasoby i energię na prowadzenie procesu pedagogizacji rodziców 

i opiekunów najmłodszych uczniów. 

A inne problemy? 

Każdy uczeń, nauczyciel i zdarzenie dydaktyczne jest odrębnym przypadkiem. Wszystko, co dzieje 

się teraz w zdalnej szkole, będzie miało swoje konsekwencje w przyszłym świecie rzeczywistym. 

Gwałtowna zmiana codziennych nawyków i przeobrażenie ról nauczyciela i ucznia powoduje 

zakłócenia w całym procesie kształcenia i wychowania. Nie wszystkie lekcje on-line noszą 

znamiona tradycyjnych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel w nowej przestrzeni staje się 

youtuberem, autorem webinariów i czytelnikiem czata, a uczeń odbiera treści po swojemu 

(czasem przez telefon w swoim  łóżku w piżamie). Izolacja, dystans i brak dyscypliny zmieniają 

nasze rutyny i postawy. Innym problemem jest weryfikacja efektów uczenia się oraz egzaminy po 

ósmej klasie, egzaminy zawodowe i przede wszystkim – matura. Kontrowersyjne decyzje 

o odwoływaniu egzaminów próbnych albo przystępowaniu do nich tylko ochotników oraz 

propozycja obniżenia wymagań i zmiany kryteriów, być może są jedynymi racjonalnymi 

rozwiązaniami. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest bark możliwości różnicowania edukacji dla osób 

z tzw. trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnościami i różnego rodzaju zaburzeniami. 

Z raportów szkolnych dowiadujemy się o licznych przypadkach dzieci i młodzieży wykluczonej 

z edukacji zdalnej. Przyczyny tkwią najczęściej w brakach sprzętowych lub braku dostępu do 

Internetu lub Internetu szerokopasmowego. Więcej niż co trzeci nauczyciel wskazywał, że 

właśnie braki sprzętowe uczniów stanowią główny problem w edukacji zdalnej. Ale wykluczenie 

pewnej części uczniów z procesu uczenia zdalnego może też wynikać z innych bardzo trudnych 

sytuacji, których źródłem są patologie społeczne oraz niewydolność wychowawcza i opiekuńcza 

rodzin. Tych problemów jest dużo więcej. 



 

METODYK XV      2020/2021 24 
 

Czy można je jakość skategoryzować? 

To problemy natury społecznej, psychologicznej, technologicznej, organizacyjnej i prawnej. 

Pierwsza kategoria dotyczy poziomu gotowości utrzymywania relacji interpersonalnych przez 

długi czas wyłącznie lub prawie wyłącznie on-line, bez kontaktu, który jest jednak naturalny, i do 

którego przywykliśmy. To znaczy: na ile jesteśmy w stanie wypracować nowe kanały 

komunikowania społecznego i być może stworzyć podwaliny dla nowej kultury komunikacji ? 

W obszarze problemów psychologicznych mieszczą się indywidualne predyspozycje do radzenia 

sobie z nową sytuacją, zdolności adaptacyjne i akceptacja warunków, w jakich przyszło nam 

pracować oraz zdolność do radzenia sobie z trudnymi emocjami, które towarzyszą nam od 

początku pandemii, od kiedy to cały świat realny funkcjonuje de facto w przestrzeni wirtualnej. 

Z kolei sprawy technologiczne – to z jednej strony powszechny do nich dostęp, a z drugiej – 

sprawne posługiwanie się nimi. One decydują o tym, czy edukacja zdalna stanowi strefę 

komfortu, czy dyskomfortu dla jej uczestników (organizatorów i odbiorców). 

Sprawy organizacyjne i prawne odwołują się do kompetencji organów i instytucji nadzorujących 

cały system edukacji i szkolnictwa wyższego.  

Z moich obserwacji oraz doświadczeń wynika, że w rocznicę pojawienia się pandemii w Polsce, 

w dalszym ciągu oswajamy proces edukacji on-line, trudne są dla nas skutki przedłużającej się 

izolacji, ale dobrze radzimy sobie ze zmianą mentalności na postawę wpierającą, rozwojową, 

życzliwą, nastawioną na pozytywną i efektywną współpracę. Warto utrzymać tę tendencję. Bo 

należy spodziewać się tego, że nawet po pandemii pewna część zasobu skupionego wokół 

edukacji zdalnej pozostanie z nami na dłużej, a może na zawsze. 

Czy doświadczenia edukacji on-line przechowają się w pamięci, czy lepiej jak najszybciej 

o tym wszystkim zapomnieć?  

To, co z nami pozostanie zależy w dużej mierze od tego, co zrobimy z tymi obszarami, które 

obnażyła pandemia. Należą do nich przede wszystkim: kompetencje dydaktyczne nauczycieli, 

umiejętność wykorzystania technologii do prowadzenia lekcji, wykładów i ćwiczeń on-line, 

tworzenie właściwych programów nauczania, umiejętność działania w warunkach trudnych 

i  ryzykownych, wykorzystanie istniejących zasobów, które mogą być zastosowane w edukacji, 

wykorzystanie nowych umiejętności i nawyków w obszarze doskonalenia i samorozwoju i być 

może poszerzenie świadomości o konieczność stworzenia nowych standardów metodycznych.  

Nie ma tego złego… 

W języku japońskim słowo „kryzys” znaczy też „rozwój”. Bliższe naszej mentalności jest 

powiedzenie: „co nas nie zabije, to nas wzmocni”, albo „potrzeba matką wynalazków”. To, czego 

pilnie potrzebujemy w edukacji, to przejście z paradygmatu podawczego do paradygmatu 

aktywizującego. Pierwszy etap edukacji zdalnej w Polsce przebiegał pod znakiem „gadającej 

głowy”. Nic w tym dziwnego, z badań wynika, że aż ponad 80% nauczycieli nie miało żadnych 

doświadczeń w zakresie edukacji zdalnej przed pandemią. Nauczyciele szybko zaistnieli na 

platformach wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, ale nie 

dysponowali umiejętnościami i narzędziami do stosowania metod aktywnych, więc wykładali 

zagadnienia „na sucho”, bez szansy na utrzymanie właściwej koncentracji u uczniów i studentów. 

Człowiek uczy się nowych rzeczy przez przeżywanie, doświadczanie, próbowanie, 
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eksperymentowanie. Ma też prawo mylić się i popełniać błędy. Pytanie: jak organizować 

przestrzeń dla uczących się dzieci, młodzieży i dorosłych w formie on-line? Jak aktywizować 

uczestników lekcji i zajęć akademickich, by osiągać założone cele i efekty uczenia? Obecnie 

nauczyciele dysponują dużo większą wiedzą, świadomością i umiejętnościami w tym zakresie, niż 

przed rokiem. Nadal je doskonalą. Programy i aplikacje, których nazwy przed pandemią większość 

z nas uznałaby za „obce słowa” – „MS Teams”, „Zoom”, „Genially”, „Class Dojo”, „Google 

Classrom”, „Kahoot”, „Quizlet”, „Khan Academy”, „Scholaris”, „Mentimeter”, „Miro”, 

„OneNote”, „Whiteboard”, „Canva” – obecnie stanowią dla wielu nauczycieli i uczniów 

podstawowe narzędzia edukacji zdalnej.  Po pandemii nauczyciele będą mieli dużo większą 

świadomość w zakresie TiK'u, będą dysponowali dużo lepszym warsztatem metodycznym. 

Czyżby praktyki przyjęte podczas organizacji szkoły w formule zdalnej mogły przyczynić 

się do podniesienia jej jakości w formule tradycyjnej? 

Badania poświęcone edukacji zdalnej wskazują, że nauczyciele zauważają pilną potrzebę 

modyfikacji programów nauczania. Bez wdawania się w szczegóły, co do nauczanych treści, 

wydaje się, że konieczność realizacji lekcji z zachowaniem dystansu społecznego i w warunkach 

izolacji społecznej, dała możliwość obserwowania przebiegu procesu dydaktycznego z innego 

punktu widzenia. Nowe spojrzenie na siebie i uczniów musiało zadziałać odświeżająco na utarte 

poglądy i rutynowe zachowania. W ten sposób pojawiły się alternatywne sposoby na osiąganie 

efektów uczenia się w warunkach nieprzystających do tradycyjnej szkoły. Nowa sytuacja skłaniała 

i nadal skłania pedagogów do refleksji nad ogólną filozofią szkoły. Skłonność czy potrzeba 

pogłębionej refleksji nad sensem tego, co robię, bez wątpienia charakteryzuje świadomych ludzi. 

A więc upraszczając – wiele wskazuje na to, że po tej całej rewolucji – pozostaną z nami 

nauczyciele świadomi, dostrzegający mocne i słabe strony szkolnictwa, liderzy zmiany.   

Wydaje się, że edukatorzy zyskają pewność siebie. Suma summarum, pomimo różnych kłopotów, 

to właśnie oni zapewniają ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych, średnich i wyższych 

w warunkach skrajnie nienaturalnych i niesprzyjających. Nauczyciele nie widzieli się z uczniami 

od roku z pewnymi wyjątkami, szkoły i uniwersytety są zamknięte – a proces nauczania – uczenia 

się trwa nieprzerwanie. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu całej społeczności nauczających 

i uczących się. Dokonanie niemożliwego zawsze jest wzmacniające. To wzmocnienie powinno 

z nami pozostać na dłużej. 

Czerpiąc z własnych doświadczeń, wywiadów z osobami prowadzącymi zajęcia on-line oraz 

badań, stwierdzam, że nauczyciele stali się też bardziej samodzielni w działaniach zawodowych. 

Warto zwrócić uwagę, że w początkowej fazie pandemii, tylko nieliczni nauczyciele szkolni 

odczuwali, że otrzymali wsparcie w zakresie organizacji zajęć on-line. Większość środowiska 

poszukiwała na własną rękę instrukcji i inspiracji, jak to robić, w różnych źródłach internetowych, 

kanałach YouTube i serwisach video. Dokonało się w nauczycielach przewartościowanie poczucia 

sprawstwa. Na korzyść. Doświadczenia edukacji zdalnej powinny w przyszłości w pozytywny 

sposób przełożyć i się na edukację prowadzoną w warunkach naturalnych, kontaktowych. 

W pracy, w szkole i w domu – trzeba odbudować relacje! Ale, jak? 

Rozwiązaniem jest stworzenie przestrzeni dla jasnej, dwustronnej i szczerej komunikacji. 

To powinno być podstawą nowej kultury organizacji pracy i edukacji (dzisiaj on-line, a jutro 

https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Class_Dojo
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Google_Classrom
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Google_Classrom
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Kahoot
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Quizlet
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Khan_Academy
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Scholaris
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Scholaris
https://szkolawchmurze.pl/blog/najlepsze-narzedzia-do-nauki-zdalnej/#Scholaris
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w siedzibie firmy i w szkole). Z polskich badań HRK wynika, że dla 43% badanych jasna 

i dwustronna komunikacja stanowi podstawę wszelkich działań. Pozwala na wzajemną wymianę 

doświadczeń i informacji, niweluje niejasności i nieporozumienia, a także zapobiega 

występowaniu sytuacji stresujących.  

W tych trudnych warunkach (pandemicznych) pewnych drogowskazów dostarcza 

psychologia pozytywna. Wzmocnienia wymagają siły psychiczne, czyli szczególne dyspozycje, 

które sprawiają, że funkcjonowanie wśród ludzi jest łatwiejsze i bardziej wartościowe. W procesie 

edukacji szkolnej czasami bywają one pomijane. A jak już zwraca się na nie uwagę, to niejako 

„przy okazji”. W katalogu tych sił mieszczą się zwykłe wartości, ale mają one niezwykłe działanie. 

Chodzi m.in. o ciekawość i otwartość umysłu, pokorę, dzielność i wytrwałość, entuzjazm, rozwagę 

i samokontrolę, wdzięczność, nadzieję oraz humor. Należy też rychło odbudować relacje. Paweł 

Fortuna odnosząc się do obszaru biznesowego pisze: „Relacja jest jak lina ratunkowa. Nie jest 

potrzebna wtedy, gdy wszystko idzie jak po maśle, lecz w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Wówczas jej moc decyduje o wszystkim.” Autor dodaje, że budowaniu dobrych relacji sprzyja 

autentyczność oraz sympatia. Ludzie szanują nas przecież za to, kim jesteśmy naprawdę, a nie za 

to, kogo udajemy w wirtualnej skórze Awatara. 

 

 

Odwołania:  

-„Edukacja zdalna w czasie pandemii" –  badania diagnozujące sytuację szkół w okresie 

pandemii, zorganizowane przez Fundację Centrum Cyfrowe, ze wsparciem Centrum Edukacji 

Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą; przeprowadzone w dwóch edycjach (w maju 

i listopadzie 2020r.). 

-Badanie satysfakcji studentów z kształcenia i obsługi administracyjnej w formie zdalnej 

w Wyższych Szkołach Bankowych, przeprowadzono w dniach 29.05-21.06.2020 r., w grupie 

prawie 12 tys. studentów I i II stopnia. 

-  BAM – Badanie atrybutów marki w WSB. 

- https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions/  

- https://www.gowork.pl/blog/20-ile-czasu-poswiecamy-na-maile-i-spotkania-podczas-pracy-

zdalnej/ 

-Fortuna P., Subiektywna psychologia biznesu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Sopot 2015. 

 

 

 

 

  

https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions/
https://www.gowork.pl/blog/20-ile-czasu-poswiecamy-na-maile-i-spotkania-podczas-pracy-zdalnej/
https://www.gowork.pl/blog/20-ile-czasu-poswiecamy-na-maile-i-spotkania-podczas-pracy-zdalnej/
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Sztuka współczesna w szkole 
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Agnieszka Dela-Kropiowska 

Doświadczenie II wojny światowej w sztuce – Jonasz Stern „Tablica Czerwona” 

 

Sztuka współczesna uruchamia te obszary, które często trudno opisać w tradycyjnej, 

literackiej formie lub nie sposób podsumować ich jednoznaczną definicją. W czasach „śmierci 

autora” opisanej przez francuskiego filozofa – Rolanda Barthesa, dzieło sztuki skłania nas do 

poszukiwania interpretacji tekstów kultury z perspektywy doświadczeń samego odbiorcy. 

Postulat o „pomijaniu autora” na rzecz obcowania z dziełem sztuki w kontekście osobistych 

przeżyć i nabytej wiedzy, czy też w kontekście sytuacji społeczno-politycznej i kulturowej, w której 

żyjemy, jest kluczem do przyjemności obcowania z wieloma pracami sztuki aktualnej. Sztuki 

wizualne uciekają od naprowadzania odbiorcy na jeden, uniwersalny trop interpretacyjny – nie 

narzucają bowiem jednej, właściwej narracji. W tym miejscu warto podkreślić też, że obiekt sztuki 

nie jest ilustracją wydarzeń historycznych lub obrazem form literackich. Stanowi odrębny język 

wypowiedzi, który poszerza naszą codzienną percepcję. 

Sztuka awangardowa XX wieku zwróciła uwagę na intelekt – proces zachodzący w twórcy, 

ale i w odbiorcy dzieła. Kładzie ona nacisk na koncepcję, która niejednokrotnie staje się 

ważniejsza niż warsztat i efekt finalny pracy artystycznej. Medium (technika), którym posługuje 

się artysta czy artystka jest drugorzędne w stosunku do procesu twórczego i podążania za 

złożonym konceptem. Stojąc przed współczesną instalacją artystyczną, zapisem performansu czy 

filmem wideo, prezentowanym w przestrzeniach galeryjnych, czerpiemy z własnych wrażliwości 

i doświadczeń życiowych, korzystamy z nabytej wiedzy; doświadczamy sztuki różnymi zmysłami 

(nie tylko wzrokiem). Dzieło pozostaje formą otwartą - otwartą na różne formy interpretacji 

i przeżywania sztuki.  

Niewątpliwie jedną z największych tragedii ostatniego stulecia była II wojna światowa. 

Wydarzenia i traumy związane z tym okresem miały oczywisty wpływ na twórców i twórczynie, 

tworzące w drugiej połowie XX wieku. Wielu artystów i artystek, którzy zapisali się na kartach 

historii sztuki, odnosiło się do własnych przeżyć z tego okresu, jednak nie wprost. Realistyczne 

wizerunki ukazujące trudne, historyczne wydarzenia, mogą w sposób niewystarczający oddać 

dramat i cierpienie jednostek lub ocierają się o nadmierny patos, który odbiera „obrazom” 

autentyczność doświadczenia. Artyści i artystki uciekają często w abstrakcyjne formy wyrazu, 

tworzą obiekty lub po prostu – działania symboliczne – oddające w różnych formach „ducha” 

czasów wojny.  

Jednym z najważniejszych twórców XX wieku, który z punktu widzenia historii kultury 

najnowszej, wpłynął znacząco na rozwój sztuki polskiej, był Jonasz Stern. Opowieść o jego sztuce 

zacznijmy od historii wielokrotnie opisywanej w literaturze przedmiotu – historii, która wydaje 

się być niewiarygodna – nawet jako scenariusz współczesnego filmu. A jednak, wydarzyła się 

w rzeczywistości. Nawiązuje do wydarzeń z 1943 roku w lwowskim getcie, w którym codziennie 

rano Niemcy dokonywali selekcji, kto tego dnia będzie rozstrzeliwany. Na potrzeby tekstu cytuję 

wspomnienie artysty przedstawione w wydawnictwie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 

w Krakowie (nota bene – warto odwiedzić to muzeum, będąc z dziećmi na wycieczce klasowej): 

„Miejsce nazywało się Obóz Janowski i znajdowało się na końcu ulicy Janowskiej we Lwowie. Tam 
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były pagórki i ładny widok na Lwów. Nazywano to miejsce piaskami. 1 czerwca … tutaj miałem 

być rozstrzelany. Ale zrobiłem jakieś figle-migle i upadłem wcześniej.[…] Leżałem z zamkniętymi 

oczami i czekałem. Strzelano… ludzie na mnie upadali. Wieczorem – uciekłem spod trupów. 

Zaczekałem do nocy i się wygrzebałem. Na wzgórzu stał strażnik, więc poszedłem w dół, w stronę 

Skniłowa. Tam ukryłem się w zbożu. Myślałem o przedłużeniu życia o jeden, bądź dwa dni. 

Wieczorami wychodziłem do ludzi, którzy dawali mi trochę mleka, chleba lub wody. A tak całe 

dnie leżałem w tym zbożu. Często padał deszcz…” 1 

Jonasz Stern – polski artysta urodzony w 1904 roku (zmarł w 1988) przetrwał wojnę, 

uciekając na Węgry. Traumatyczne doświadczenie ze Lwowa, wpłynęło w sposób oczywisty na 

jego myślenie o sztuce. Moment wyjścia nocą z janowskich piasków nazywa „nowymi 

narodzinami”.  

Już przed wojną Jonasz Stern był niezwykle cenionym twórcą. Razem z członkami Grupy 

Krakowskiej, poszukiwał nowych form wyrazu artystycznego, studiując w krakowskiej uczelni 

artystycznej. Był bardzo lubiany i ceniony przez środowisko. Po wojnie wrócił do Krakowa, gdzie 

współtworzył II Grupę Krakowską (obok Marii Jaremy, Tadeusza Kantora), zaliczoną do 

najbardziej progresywnych ugrupowań w Polsce swego czasu. Stern – poszukując formy wyrazu 

artystycznego, przeszedł drogę od realistycznych projektów graficznych, malarstwa 

abstrakcyjnego po  obiekty trudne do jednoznacznego zakwalifikowania, zwane często 

asamblażami2. W czasach powojennych był wykładowcą i rektorem Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. Praca pedagoga nie przeszkodziła mu w poszukiwaniach artystycznych. Prywatnie 

Stern często łowił ryby i urządzał wyprawy kajakowe dla bliskich.  

Obserwacje powojennych pejzaży; zniszczeń, resztek, refleksja nad przemijaniem 

doprowadziła go do formy i treści, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Ości ryb, kości 

martwych ptaków, druciane siatki, muszle i kamienie wyrzucone na brzeg, piasek – to wszystko 

stało się materiałem do układania jego trójwymiarowych kompozycji. Ta najbardziej znana – 

„Tablica czerwona” z 1971 roku została zinterpretowana jako forma nawiązująca do macewy – 

tablicy nagrobnej, charakterystycznej dla tradycji żydowskiej (w której artysta został 

wychowany). Widzimy na niej ustawione w szeregu kości zwierząt, pokryte czerwoną farbą. 

Tworzą one trudne do interpretacji układy form i znaków. Jonasz Stern w swojej twórczości często 

wykorzystywał tzw. przedmioty gotowe, „biedne”, porzucone. Te peryferia naszej codzienności 

niosą ze sobą konkretne historie – nazwalibyśmy je – resztkami istnienia. Za każdą „resztką” stoi 

realna postać. Artysta używając kości (nie tylko w „Tablicy Czerwonej”), w sposób 

niebezpośredni, ale bardzo charakterystyczny – odnosi się do Holokaustu. Trauma, jakiej 

doświadczył w młodości, związana z „ponownymi narodzinami” po próbie rozstrzelania go oraz 

wcześniejsze, wielomiesięczne życie w żydowskim Getcie we Lwowie, odcisnęły na nim wyraźne 

piętno. Operowanie symbolicznymi figurami, surowym zestawem kolorów i znaków, daje efekt 

porażający. Odbiorca czuje niepokój, jego myśli koncertują się wokół tematu przemijania, 

odchodzenia, krwi i śmierci.  

 
1 Jonasz Stern, Krajobraz po zagładzie, Kraków 2016, s. 19. 
2 Asamblaż – przestrzenna, kompozycja artystyczna tworzona z wykorzystaniem przedmiotów gotowych. 
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Świat ukazany w „macewie”, bliski namacanej realności, został zobrazowany bez patosu 

i uciekania się do dramatycznej ekspresji form. „Tablica czerwona” to pejzaż świata 

unicestwionego przez zło – w tym przypadku doświadczenie Holokaustu. Jak pisze Anna Maria 

Potocka: „Powstał świat abstrakcyjnych pejzaży pozostałych po świecie unicestwionym. Jednak 

te kompozycje nie są wyrazem rozpaczy z powodu tego, co utracone. Jest w nich natomiast 

przesłanie dla żyjących, zobowiązujące do bardziej czujnego człowieczeństwa. Jonasz Stern 

ukazuje w swojej sztuce krajobraz po Zagładzie, którego potencjał estetyczny jest wyrazem 

nadziei na odrodzenie się wartości zapewniających człowiekowi godność” 3 

„Tablica czerwona” umożliwia bardzo intymne spojrzenie na doświadczenia II wojny 

światowej. Poszerza nasze pole widzenie o mikro-historie ludzi samotnie zmagających się 

z ciężarem Holokaustu. Małe stworzenia; ryby i ptaki, odchodzą w zapomnienie tak jak ludzie, 

pozostawiając po sobie tylko kości – namacalny ślad istnienia jednostki.   

Przykład „Tablicy czerwonej” może skłaniać do zadania pytania o możliwość interpretacji 

dzieła bez wiedzy z zakresu biografii jego autora. Czy ten obiekt byłby możliwy do 

zinterpretowania bez wczytania się w historię człowieka, który uniknął śmierci? Wydaje się, że 

tak. Dzieło to bowiem przywołuje takie elementy codzienności, które odnoszą odbiorcę do 

zbiorowej świadomości i w czytelny sposób zderzają nas z doświadczeniem wojny, niepokoju czy 

przemijania.  

 

galeriaopole.pl  
Kod QR odnoszący do „Tablicy Czerwonej”, Jonasz Stern, 1971 r.  – kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie:  

 

 

 

 
3 Tamże s.43 -44. 
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Moim zdaniem 
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Bartłomiej Kozera 

 

Upadła książka 

 

W połowie XV wieku Johanes Gutenberg stworzył przemysłową formę druku, jak to się 

mówi, wynalazł druk. Prostą konsekwencją tego wynalazku było upowszechnienie książki. Ale 

rzeczywiste efekty nie przyszły do głowy Gutenbergowi, bowiem upowszechnienie książki 

zapoczątkowało Reformację, a więc upadek autorytetu Kościoła i niemal równolegle narodziny 

nowożytnej nauki. Oto u progu nowoczesnego świata narodził się nowy autorytet – książka, 

ponieważ była drukowana, a przez to tańsza, więc dostępniejsza niż dotychczasowa 

rękopiśmiennicza. Zdetronizowała ona tych, którzy powagę swą opierali na słowie mówionym. 

Na naszych oczach, po pięciu wiekach panowania, upada autorytet książki. Gdy idę do 

uniwersyteckiej biblioteki, to zazwyczaj jestem sam. Półki z książkami dla czytelników są niemal 

puste. A przecież uniwersytet książką stoi. Biegli w statystyce podają, jak wielki procent ludzi nie 

przeczytało żadnej książki. Ot, książka straciła sens. 

Ten upadek nie dokonał się nagle. Jeszcze gdy pracowałem zawodowo, w końcu XX wieku 

książka była lekceważona. Zaczęły ukazywać się jakieś wypisy, zbiory, wybory tekstów.  

W czasie moich studiów- w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku – rzecz nie do 

pomyślenia. Pamiętam jak na UW profesor Legowicz delikatnie zwrócił mi uwagę, gdy pożyczałem 

w bibliotece opracowanie, że czyta się oryginały. Kanta po niemiecku, a Kartezjusza po łacinie. 

W jakiejś mierze ten upadek książki wynika stąd, że wszyscy zaczęli je pisać. Już to 

odebrało powagę książce. Zniknęły nadto dawne, zacne wydawnictwa, pojawiło się tysiące 

nowych, bo druk książki, w dobie komputera jest banalnie prosty. Ale rzeczywistą przyczyną 

upadku roli książki jest rozwój internetu. Mnie też się zdarza, że częściej zaglądam do Wikipedii 

niż do papierowych słowników czy encyklopedii. Inaczej mówiąc to, co sprawiło, że książka kiedyś 

odniosła zwycięstwo, legło u podstaw jej klęski – cena. W smartfonie za kilkanaście złotych 

miesięcznego abonamentu można mieć natychmiast wszystko. 

Upadek książki oznacza upadek autorytetu ludzi, których pozycja społeczna zależna była 

od wiedzy – nauczycieli, lekarzy, księży. W internecie bowiem jest to, czego szukaliśmy u tych 

ludzi. Upadek książki nie oznacza upadku roli wiedzy. Chodzi tylko o zanik znaczenia tego 

medium. Zbyt wiele zawdzięczamy nauce, zbyt waży ona na losach współczesnego świata, aby 

można ją było lekceważyć. 

A tak przy okazji: oddam w dobre ręce swoją latami gromadzoną bibliotekę. Na cholerę 

mi książki. 
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Bartłomiej Kozera 

 

Minorowo 

 

Tonacja bemolowa w tytule nie jest bez powodu. Ogarnął mnie bowiem smutek. I o nim 

to będzie. Ten smutek towarzyszy mi od 2001 roku, kiedy zapłonęły dwie wieże w Nowym Jorku. 

Wtedy zrozumiałem, że mój los nie jest tak pewny, jak mi się wcześniej wydawało. Dziś każda 

podróż opatrzona jest ryzykiem, a nuż jakiś zamachowiec upomni się o mnie. Tego wcześniej nie 

było. Zresztą podróże stały się, przez liczne kontrole, uciążliwe. 

Potem był rok 2008, gdy powiedzenie „pewne jak w banku” straciło znaczenie. Swojej 

przyszłości nie mogłem wiązać z oszczędnościami lokowanymi w banku. Mój los stał się jeszcze 

bardziej niepewny. Ale najgorsze przyszło w tym roku 2020. Moje życie, niezależnie od tego, gdzie 

je spędzę, stanęło pod znakiem zapytania. Po prostu nie wiem, czy pandemię przeżyję. 

Najpewniejszy byłem 30 lat temu, gdy zaczynała się III RP. Francis Fukujama napisał wtedy 

książkę „Koniec historii”, w której dowodził, że liberalizm to ostatnie stadium ludzkości i nic 

nowego już nam się nie przydarzy. Wtedy znałem swój los, zażywałem spokoju. Głosiłem 

wówczas tezę, że należę do szczęśliwego pokolenia bez wojny, głodu i epidemii. 

A jednak epidemia przyszła. A z nią największa niepewność. Nie jestem pewien ani dnia, 

ani godziny. Wchodzę do sklepu i nie wiem, czy nie wyjdę zarażony. To samo w autobusie czy 

pociągu. Absolutna niepewność. Stałem się lękliwy, ostrożny, nieufny. 

Ale to jakby za mało, bo na to nakłada się drugi stopień niepokoju. Oto ci, którym 

powinienem wierzyć, też nie wiedzą. W dzisiejszym świecie jedynym autorytetem jest nauka, 

a przez nią uczeni. Gdy czegoś nie wiemy, zwracamy się do ekspertów. Tymczasem epidemiolodzy 

twierdzą, że nie wiedzą. Ich prognozy są sprzeczne, więc trudno im wierzyć, ich racje często się 

wykluczają, więc ich nie podzielam. 

Co do niepewności losu, to nie przesadzajmy, ale człowiek nigdy nie był pewien swego. 

Zawsze spodziewał się czy to choroby, czy żywiołu. Teraz ta niepewność stała się natarczywsza, 

bardziej namacalna. Dramatyzują ją codzienne komunikaty o liczbie zarażonych i zmarłych. 

Natomiast niepewność drugiego typu jest nowością. Bolesna jest niewiedza nauki. Eksperci 

przestali być ekspertami, stali się badaczami, na naszych oczach tworzy się nauka. Widzimy, jak 

się rodzi, jak z różnych błędnych koncepcji wyłania się jakaś teoria. Bawią mnie teorie spiskowe, 

które się przy okazji rodzą. Mam je za wytwór raczej niedojrzałych umysłów, które nie mogą 

zaakceptować niepewności, w której się znaleźliśmy. 
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Bartłomiej Kozera 

 

 

Wracam do nadziei 

 

Miliony zakażonych na całym świecie, miliony zmarłych – oto plon obecnej pandemii. 

Pojawia się więc pytanie, jak żyć w świecie zajętym przez koronawirusa? Wydaje się, że życie jest 

możliwe dzięki nadziei. Już mówiąc „do widzenia”, mamy nadzieję na ponowne spotkanie. 

Nadzieja istnieje zatem dzięki temu, że zakłada jakąś przyszłość, że spodziewamy się jakiegoś 

jutra. Mieć nadzieję w czasie pandemii, to ufać, że przeżyjemy, wierzyć, że będziemy istnieć. Jest 

to nadzieja na dokończenie samego siebie, zrealizowanie zamierzeń, dorysowanie brakującej linii. 

Tutaj także widać ciemną twarz nadziei, wszak przyszłość człowieka nie jest wieczna. Kiedyś się 

urwie, czegoś więc nie zdążymy zrobić, pozostaniemy jakoś niedokończeni. 

 

Aby nadzieja nie była mdłą, musi mieć oparcie. Na czym zbudowana jest nadzieja w czasie 

pandemii? Komu powierzamy naszą nadzieję? Odpowiedź jest prosta, powierzamy ją nauce, ot 

choćby szczepionkom. Jeśli miesiąc temu niewiele ponad 40% moich rodaków chciało się 

zaszczepić, to obecnie już ponad 60%, to znaczy, że rośnie nadzieja w naszym społeczeństwie. 

(styczeń 2021) 

Nadzieja wyrasta z troski człowieka o samego siebie, ale podstawą nadziei jest wiara 

w innych. Dla wielu również wiara w Boga. Zatem nie ma ona charakteru egoistycznego, choć 

skierowana jest ku sobie. Zawiera bowiem zawierzenie innym lub Innemu. 
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Bartłomiej Kozera 

 

 

Praca 

 

Najczęściej mówi się, że praca to wymiana wysiłku na pieniądze. My dajemy czas, nasze 

umiejętności, a pracodawca za to daje nam pensję, dzięki której możemy zaspokoić swoje 

potrzeby. Tak to pozornie wygląda. Przeciw temu wysuwany jest argument, że wielu z tych, którzy 

wygrali miliony na loterii, nie porzuciło pracy, a więc nie pracowali dla pieniędzy. Gdyby w pracy 

chodziło tylko o pieniądze, to czy można by się zgodzić, aby co miesiąc wypłacali nam na konto 

określoną kwotę, bez podejmowania przez nas pracy?  

Raczej nie. Zatem nie tylko o pieniądze chodzi w pracy. 

Chociaż bezwzględnie jest tak, że wielu wartość pracy mierzy finansowym ekwiwalentem.  

Ta praca jest lepsza, za której konto rośnie pokaźniej. W konsekwencji gotowi są porzucić 

ciekawą pracę na rzecz nudnej, ale lepiej płatnej. Tylko współczuć takim. 

Praca zawiera w sobie dwa, zupełnie różne elementy. Jeden jest przedmiotowy, 

mianowicie chodzi o to, że my coś robimy, a drugi podmiotowy, mianowicie praca robi coś z nami. 

Pierwszy jest jasny i dawno dostrzeżony – praca zmienia świat. Drugi trudniej zauważyć, ale praca 

zmienia nas, ma charakter antropotwórczy. Rozwija nasze myślenie, kształtuje uczucia, zmusza 

do rozwoju. W domu jest tzw. codzienność, zespół tych samych czynności, praca to każdorazowe 

spotkanie z innymi, wymiana myśli i doświadczeń.  
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Uczyć i wychowywać skuteczniej  
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Halina Maras-Pawliszyn 

Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów poprzez konkursy i olimpiady 

 

„Są dwie rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to 

korzenie, druga to skrzydła" 

William Hodding Carter, II. 

 

W kontekście przytoczonego cytatu podstawę kształtowania dziecka stanowi rodzina, 

dająca mu, to, co najcenniejsze: miłość, poczucie bezpieczeństwa, świadomość swojego 

pochodzenia, a także szkoła: przekazująca wiedzę, system wartości, wyposażająca w niezbędne 

kompetencje, ucząca relacji społecznych i stwarzająca możliwości doświadczania porażek 

i sukcesów. Te dwa środowiska mają wpływ na rozwijanie potencjału ucznia zobrazowanego 

metaforą skrzydeł. Czy przygotują go do ich rozwinięcia i pięknego lotu? 

Czy umożliwienie wolności w myśleniu i w swobodzie dobierania zainteresowań dzieciom, 

a potem młodym ludziom, pozwoli im w przyszłości wykonywać pracę, która jest ich pasją? Czy 

takie działanie umożliwi realizację myśli Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie 

przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”. 

To czym jest pasja? Według „Wielkiego słownika języka polskiego” to głębokie 

zaangażowanie i zainteresowanie czymś, co bardzo lubimy robić i czemu chcemy poświęcać czas. 

Jeżeli zastanowimy się głębiej nad tą definicją, możemy zrozumieć, że pasja to uczucie, 

które towarzyszy nam przy wykonywaniu określonej czynności, działania, które podejmujemy dla 

przyjemności ich wykonywania. Tak na dobrą sprawę nie są to tylko same czynności, ale emocje 

i uczucia, które towarzyszą przy ich wykonywaniu. 

No tak, wiemy, co mogą zrobić rodzice, nauczyciele, ale czy takie same działania mogą 

podjąć dzieci, a później młodzież? Gdzie młodzi ludzie mogą odnaleźć swoje pasje? 

Zdaniem ekspertów z dziedziny psychologii dobrym sposobem na wzmocnienie 

charakteru dzieci jest ich udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach. Należy nauczyć dzieci 

zwyciężać, ale też wskazać, jak należy się zachować podczas przegranej. Wiele inicjatyw 

związanych z rywalizacją podczas zawodów poziomu szkolnego, a później dalszych etapów, 

zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, akceptacji ze strony rówieśników i zachęca do 

aktywnego spędzania czasu. Umiejętność pogratulowania lepszemu od siebie koledze jest 

niezwykle cenna, pokazuje, że nie zawsze jest się we wszystkim najlepszym, ale należy włożyć 

w każde działania dużo pracy, aby osiągnąć sukces. Dzieci i młodzież chętnie angażują się w takie 

działania, które pozwalają im wykorzystać swoje umiejętności. Często uczą się, w jaki sposób 

korzystać z pomocy innych. Ogromną rolę w tym zakresie pełnią rodzice oraz nauczyciele 

wskazujący drogę do sukcesu.  

Analizując organizowane od 2005 roku w PODN konkursy, można zauważyć od wielu lat 

tendencję wzrastającego zainteresowania wśród dzieci: grupy najmłodszej przedszkolnej oraz 

szkoły podstawowej, jak również wiekowo starszych grupy nastolatków, konkursami 

przedmiotowymi.  
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Niektóre edycje konkursów mają 17-letnią tradycję. Dużym powodzeniem cieszą się 

konkursy:  ekologiczne, historyczne, matematyczne, polonistyczne, z zakresu zdrowego 

odżywiania, jak również różnych umiejętności najmłodszych dzieci w przedszkolach.  

Cieszy popularność konkursu z zakresu wolontariatu, kształtującego postawy 

bezinteresownej pomocy innym. Wyciągnięcie pomocnej dłoni bez oczekiwania korzyści 

materialnych, z serca płynąca radość dawania tego co najlepsze - serdeczności, dzielenia się tym 

- czego nie mają inni, ofiarowania cząstki siebie, zatrzymania się chociaż przez moment nad 

problemami innych ludzi. To wielkie człowieczeństwo, które decyduje o naszym współistnieniu. 

Wspaniały  przykład jak dzielić się tymi radościami z innymi.  

Cele organizowanych w PODN konkursów opisywane są w corocznie przygotowywanych 

regulaminach: jako pobudzanie i rozwijanie zainteresowań, upowszechnianie wzorców, postaw, 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności w wykonywaniu rzetelnej i kreatywnej pracy, 

motywowanie do pogłębiania wiadomości i umiejętności w konkretnych dziedzinach 

tematycznych, podniesienie poziomu kształcenia, indywidualizacja uczenia, nawiązywanie 

współpracy pomiędzy szkołami. 

Laureaci konkursów oprócz dyplomów, nagród rzeczowych, dodatkowych punktów na 

uczelnie, uczestniczą w organizowanym przez PODN corocznym Forum Ucznia Zdolnego. Często 

towarzyszą im opiekunowie przygotowujący ich do konkursów, niekiedy rodzice. To jest ta chwila 

ogromnej satysfakcji i poczucia dumy z osiągniętego zwycięstwa. Okazuje się, że mamy wielu 

ambitnych, osiągających sukcesy, które cieszą zarówno samych zwycięzców, jaki i ich opiekunów 

i organizatorów. Dać możliwość wyboru, która pasja będzie rozwijana to cel przewodni. Często 

zaszczepienie tej pasji jest ogromnym sukcesem, ale odnalezienie jej początku, to sukces młodych 

ludzi. Rolą nauczycieli jest wskazanie właściwego kierunku. PODN poprzez działania 

konsultantów i doradców metodycznych stwarza szansę odnalezienia przez uczniów pasji 

i wsparcia jej rozwoju przez nauczycieli. Zachęca do wyboru takiej drogi zawodowej, która 

odzwierciedlałaby myśl Josepha Conrada (autora Jądra ciemności): „…Nie, ja pracować nie lubię. 

Wolę próżnować i myśleć o wszystkich pięknych rzeczach, które można by zrobić. Nie lubię pracy 

– żaden człowiek jej nie lubi – ale lubię to, co jest w pracy – sposobność do odnalezienia siebie 

samego, swej własnej rzeczywistości – dla siebie, nie dla innych – której inni ludzie poznać nie 

mogą. Widzą tylko pozory i nigdy nie są w stanie powiedzieć, co one naprawdę znaczą.” 

 

Bibliografia: 

Przetacznik-Gierowska M. Psychologia wychowawcza. PWN 2017. 

Netografia: 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=3408&id_znaczenia=4881959&l=20&ind=0 [dostęp 

16.03.2021]. 

https://www.pasjawpracy.pl/czym-tak-na-prawde-jest-pasja/ [dostęp 16.03.2021] 
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Laureaci XVI Rejonowego Konkursu Matematyczne potyczki oraz ich opiekunowie, podczas 

Forum Ucznia Zdolnego, 2019 

 

Laureaci, goście i organizatorzy V. Wojewódzkiego Konkursu o żywności i żywieniu podczas 

Forum Ucznia Zdolnego, 2019 
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Barbara Łopatka 

Działalność edukacyjna Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 

 

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku rozpoczęło swoją działalność  

w 1959 roku jako Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, a w 1962 roku zostało 

przekształcone w muzeum regionalne. Siedziba muzeum mieści się w budynku, który został 

wzniesiony na fundamentach dawnego zamku, stojącego przy murach miejskich, niedaleko 

Bramy Polskiej zwanej też Krakowską. Przylegająca do budynku od strony południowej dawna 

wieża zamkowa w 1907 roku została przebudowana na wieżę ciśnień. W latach 1931-1932 pod 

budynkiem przeprowadzono ulicę. Zadaniem muzeum regionalnego jest gromadzenie, 

konserwacja, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury z terenu ziemi kluczborskiej 

i północnej Opolszczyzny w zakresie: archeologii, historii i etnografii ze szczególnym 

uwzględnieniem pszczelarstwa. Oddzielną kolekcję stanowią zbiory dzierżonowskie – zespół 

pamiątek po ks. Janie Dzierżonie (1811-1906), twórcy nowoczesnego pszczelarstwa i patronie 

Muzeum. 

Ważnym, a w ostatnich latach najbardziej pożądanym przez zwiedzających elementem 

pracy muzeów, jest działalność edukacyjna. Pracownicy Muzeum w Kluczborku starają się 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, przygotowując atrakcyjną ofertę, która 

przeważnie oparta jest na zbiorach muzeum oraz na prezentowanych aktualnie wystawach.  

Stała wystawa w Muzeum w Kluczborku nosi tytuł Pszczelarstwo dawne i nowe. Cieszy się 

dużym zainteresowaniem zwiedzających i przyciąga nie tylko pszczelarzy, ale i turystów z całego 

kraju. Odpowiednia przestrzeń, sposób przedstawienia nierzadko unikatowych obiektów, a także 

elementy multimedialne zastosowane na wystawie sprawiają, że jest ona idealna do 

opowiedzenia dziejów hodowli pszczół, odbiorcom w każdym wieku. Często proponujemy jej 

oglądanie najmłodszym odwiedzającym, dla których wizyta w muzeum jest tą pierwszą. Właściwy 

i przede wszystkim ciekawy sposób przedstawienia tematu, czas dostosowany do wieku 

uczestników oraz dodatkowe elementy atrakcyjne dla dzieci, to wszystko sprawia, że wizyta 

w muzeum na długo pozostaje w ich pamięci. Zadowolone i uśmiechnięte twarze najmłodszych 

uczestników, są najlepszym dowodem na to, że działalność edukacyjna spełnia zamierzone cele. 

Wystawę Pszczelarstwo dawne i nowe doceniają też pszczelarze. Zarówno doświadczeni, jak 

i początkujący, mają możliwość poznania historii pszczelarstwa poprzez oryginalne obiekty takie, 

jak: ule pniowe, ule słomiane, narzędzia i sprzęt pszczelarski pochodzący z różnych regionów 

Polski, a także ule figuralne z południowej Opolszczyzny. Nie można tu nie wspomnieć o jednym 

z najstarszych zabytków pszczelarskich na ziemiach polskich, tzw. barci odrzańskiej. Jest to 

fragment drzewa bartnego wydobytego z dna Odry w 1901 roku, datowanego na połowę X wieku. 

Ważnym elementem wystawy stałej jest sala poświęcona patronowi muzeum – ks. dr. Janowi 

Dzierżonowi. To tu zwiedzający poznają jego życie i osiągnięcia, a także jego meble, książki 

teologiczne i pszczelarskie, medale, dyplomy oraz honorowe wyróżnienia w formie wieńców 

laurowych.  
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Działalność edukacyjna kluczborskiego muzeum prowadzona jest również w oparciu 

o wystawy czasowe, które przygotowywane są ze zbiorów własnych albo wypożyczone z innych 

muzeów, instytucji i stowarzyszeń. Tematyka wystaw jest bardzo różnorodna, prezentująca 

historię i kulturę narodową, różne dziedziny sztuki, twórczość plastyczną i pasje mieszkańców 

miasta i regionu, a także kulturę i sztukę innych krajów oraz przyrodę. Większości wystaw 

towarzyszą powiązane tematycznie programy i działania. Oprócz zwiedzania z oprowadzaniem, 

dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. lekcje muzealne i warsztaty plastyczne, w których 

chętnie udział biorą nie tylko najmłodsi uczestnicy. Takie formy edukacyjne dają zwiedzającym 

możliwość lepszego skorzystania z wystawy, są źródłem emocji, wiedzy i inspiracji. Warsztaty 

plastyczne poszerzają wiedzę i umiejętności manualne uczestników, którzy wykonane prace 

zabierają ze sobą do domu. Większość lekcji i warsztatów przygotowywanych i prowadzonych 

jest przez pracowników merytorycznych muzeum, jednak czasami zapraszamy do współpracy 

osoby z zewnątrz. 

Ważnym elementem w działalności edukacyjnej muzeum są pokazy, konkursy i imprezy 

plenerowe. Zawsze są one związane tematycznie z naszą działalnością, z regionem, 

z prezentowanymi wystawami bądź też świętami i wydarzeniami.  

Od 1992 roku przed świętami wielkanocnymi, organizowane są pokazy wykonywania 

pisanek metodą batikową. Początkowo były to pokazy wyłącznie dla grup zorganizowanych, ale 

od 2015 roku na prośbę odwiedzających nas osób, zmieniony został ich charakter i teraz każdy 

indywidualnie może wziąć w nich udział. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem twórczyni 

ludowej, pani Jadwigi Chromik, która jest z współpracuje z muzeum i od początku pokazów  

udziela wszelkich rad i wskazówek. W tym roku, z powodu pandemii taki pokaz był dostępny 

i opublikowany na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. 

Świetny sposób na zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej oraz przyciągnięcie ich 

do muzeum stanowi organizacja konkursów, które związane są one z tradycją, tematyką muzeum 

albo aktualnymi wydarzeniami. Prace pokazywane są na wystawach pokonkursowych, co też jest 

dodatkową nagrodą dla uczestników. Doskonale ilustruje to konkurs Szopki i ozdoby choinkowe, 

organizowany cyklicznie,  który ma na celu rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych, 

a także rozbudzenie zainteresowania dzieci tradycją bożonarodzeniową. Dzieci przygotowując 

szopki albo ozdoby na choinkę, mają okazję wykorzystać wiedzę i doświadczenie starszego 

pokolenia, umacniając tym samym więzi międzypokoleniowe.  

Przez dwanaście lat (2007-2018) jednym z elementów działalności edukacyjnej Muzeum 

w Kluczborku były plenery rzeźbiarskie. Pomysł na ich organizację zrodził się, kiedy w 2006 roku 

muzeum otrzymało w użytkowanie skwer za budynkiem. Plenery miały na celu popularyzację, 

promocję sztuki ludowej i rzeźby nieprofesjonalnej w lokalnym środowisku oraz powiększenie 

zbiorów muzeum o ule figuralne. Plenerom zawsze towarzyszyły elementy edukacyjne: lekcje 

muzealne czy warsztaty plastyczne. Dodatkowo wszyscy zainteresowani mogli porozmawiać 

z rzeźbiarzami, zapoznać się z warsztatem ich pracy, a także spróbować swoich sił w pracy przy 

rzeźbie. Dziś wyrzeźbione ule tworzą wystawę plenerową na skwerze za budynkiem muzeum 

i oprócz walorów wizualnych, stanowią bazę edukacyjną i niewątpliwe źródło inspiracji dla 

rzeźbiarzy amatorów. 
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Do działań edukacyjnych odbywających się cyklicznie można zaliczyć zajęcia dla młodszych 

grup zwiedzających pt. Moja pierwsza wizyta w muzeum. Przeznaczone są dla klas I-III szkół 

podstawowych. Dzieci zapoznają się z działalnością i zasadami zachowania w muzeum, 

rozbudzają swoją ciekawość podczas oglądania i omawiania wybranych zabytków. Poznają nowe 

słownictwo np. eksponat, wystawa, wernisaż, a także dowiadują się, jak powstają wystawy oraz 

dlaczego odwiedzanie muzeów jest ważne w procesie edukacji.  

Ponieważ ważnym elementem w procesie dorastania młodego pokolenia jest poznanie 

historii swojego miasta, dla grup zorganizowanych proponujemy lekcję muzealną Dzieje 

Kluczborka. Przygotowana w oparciu o prezentację multimedialną, przeważnie stanowi 

uzupełnienie wystaw czasowych związanych z historią Kluczborka, choć może funkcjonować 

również jako osobne zajęcia. Rozpoczynając od pierwszych śladów działalności człowieka na 

terenie dzisiejszego miasta, poprzez średniowieczne mapki, zapiski i pieczęcie, aż po dawne 

i współczesne pocztówki, śledzimy losy Kluczborka, poznajemy ciekawe miejsca i fakty. 

Z myślą o dzieciach i młodzieży spędzających ferie zimowe czy wakacje w domu, od 2014 

roku prowadzone są akcje specjalne pt. Ferie w muzeum i Wakacje w muzeum. Są to głównie 

zajęcia plastyczne, oferta jest bardzo zróżnicowana, żeby każdy z uczestników mógł wybrać coś 

dla siebie. Młodsze dzieci biorą udział w zajęciach z rodzicami, dziadkami, co sprawia, że 

warsztaty nabierają rodzinnego charakteru, muzeum zapewnia wszystkie potrzebne materiały 

i miłą atmosferę. 

Rok 2020 przyniósł zmiany we wszystkich aspektach naszego życia. Zamknięcie muzeów 

dla publiczności postawiło przed nami nowe wyzwania i sprawiło, że trzeba było przenieść 

działalność edukacyjną do Internetu. Z pomocą przyszły media społecznościowe, które na pewno 

ułatwiają kontakt z odbiorcami i promocję wydarzeń. Na naszej stronie internetowej i muzealnym 

Facebooku regularnie pojawiają się artykuły o różnorodnej tematyce, od tych związanych 

z historią Kluczborka, regionu i tradycjami, poprzez wspomnienia z wystaw i wydarzeń 

muzealnych, aż po ciekawostki z życia pszczół. Filmiki z propozycjami zajęć plastycznych mają 

zachęcić dzieci do twórczej pracy w domu, a artykuły z serii Eksponat miesiąca, zainteresować 

miłośników historii. Otwarcie jednej z wystaw czasowych, również zostało pokazane w formie on-

line. Udało się również uruchomić wirtualny spacer po wystawie stałej, jednej czasowej 

i plenerowych, dzięki któremu można odwiedzać nasze Muzeum bez wychodzenia z domu.  

Mimo tych wszystkich udogodnień, pracownicy muzeów są zgodni, że nic nie zastąpi 

obcowania z kulturą na żywo, kontaktu z zabytkami, ze sztuką czy historią. Wystawa zawsze 

będzie świetnym źródłem wiedzy, emocji i inspiracji, a wernisaż okazją do kontaktu z twórcą 

wystawy czy artystą. Obowiązek i misja zachęcenia młodego pokolenia do udziału w tych 

wydarzeniach, spoczywa na nas, nauczycielach, edukatorach i muzealnikach. 
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Pokaz i warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową, prowadzi Jadwiga Chromik 

 

Lekcja muzealna Moja pierwsza wizyta w muzeum 
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Zwiedzanie wystawy stałej Pszczelarstwo dawne i nowe 

 

 

XI Plener Rzeźbiarski – Kluczbork 2017 
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Joanna Baran 

Biblioterapia – ujęcie teoretyczne i praktyczne 

 

„Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy. 

To, co inni ludzie – prawdziwi czy wymyśleni - robią i myślą, 

czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, 

kim jesteśmy i kim możemy się stać”. 

Urszula Kroeber Le Guin 

 

Biblioterapia – istota i powrót do źródeł 

Biblioterapia oznacza nic innego, jak proces  leczniczego oddziaływania literatury 

(przekazu słowa), a także wyselekcjonowanych (alternatywnych) materiałów czytelniczych 

(obraz, film, fotografia, fragmenty utworów) na jego odbiorcę, czyli uczestnika procesu 

biblioterapeutycznego, którym mogą być osoby zdrowe, które chcą i mogą rozwijać się, a przez 

to nabywać nowe umiejętności psychospołeczne, osoby z zaburzeniami emocjonalnymi 

(psychicznymi), które cierpią na lęki, fobie itp., jak również osoby, osamotnione, które po prostu 

potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, a przez to okazania im zrozumienia, jak również 

empatii. 

Ukazując istotę biblioterapii należy powrócić do etymologii pojęcia oraz źródeł jego 

pochodzenia: 

* „biblioterapia” (gr. biblion – książka, a therapeuo – leczę) 

   „postępowanie lecznicze bez użycia środków farmakologicznych lub interwencji 

chirurgicznej wobec osób, które źle czują się pod względem psychicznym albo fizycznym”.  

(wg Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition, Warszawa, 1989, s. 1100) 

* po raz pierwszy terminu „biblioterapia” użył w 1916 roku Amerykanin, Samuel Mac 

Crothers, w artykule zatytułowanym A Literary Clinic opublikowanym w „Miesięczniku 

Atlantyckim”, w którym opisał możliwości stosowania książek w leczeniu chorych. 

* w 1966 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy przyjęło oficjalną definicję 

biblioterapii: 

„Jest to użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej 

w medycynie i psychiatrii; także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez 

ukierunkowane czytanie” 

* „program aktywności oparty na interaktywnych procesach drukowanych 

i niedrukowanych materiałów, zarówno wyobrażeniowych, jak i informacyjnych, ułatwiających 

z pomocą bibliotekarza lub innego specjalisty wgląd w normalny rozwój lub dokonywanie zmian 

w emocjonalnie zaburzonym zachowaniu” 

   (Rhei Joyce Rubin, Bibliotherapy Sourcebook, London 1978, s. XI) 

* Ewa Tomasik, precyzuje jako:  

„Biblioterapia jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów 

niedrukowanych (obrazów, filmów, itp.), prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, 

resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych […] Koniecznym elementem 
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biblioterapii jest międzyosobowy kontakt indywidualny (biblioterapeuty z jedną osobą), bądź 

grupowy”. 

         (Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa 1994, s. 13) 

* biblioterapia wg Ireny Boreckiej, to: 

„działanie terapeutyczne oparte o stosowanie materiałów czytelniczych rozumianych jako 

środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie. Jest rodzajem psychicznego wsparcia, 

pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, rodzajem oparcia w procesie osiągania 

bezpieczeństwa, może być środkiem do realizacji potrzeb”. 

 „(…) mówiąc o biblioterapii trzeba pamiętać zawsze, że nie jest ona nastawiona na 

leczenie” – jest wsparciem, dodatkowym elementem dochodzenia do zdrowia. Wykorzystuje się 

ją, by wzmocnić osobę psychicznie. 

  (Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001, s. 14) 
 

Kto może zostać uczestnikiem procesu biblioterapeutycznego? 

Uczestnikami procesu biblioterapeutycznego mogą być osoby niedostosowane społecznie 

i  seniorzy (z nimi prowadzona jest biblioterapia reminiscencyjna, czyli wspomnieniowa, która ma 

na celu przywołanie miłych wspomnień, pozytywnych zdarzeń). Największą grupą, do której 

kierowana jest biblioterapia, to dzieci i młodzież (również studenci), którzy nie radzą sobie pod 

względem emocjonalnym z wyzwaniami współczesnego świata, są zagubieni, wykluczeni, 

zestresowani, nieakceptowani, itp. Grup odbiorców biblioterapii jest znacznie więcej, chociażby 

więźniowie, a także osoby uzależnione/współuzależnione, z którymi proces biblioterapeutyczny 

odbywa się na bazie literatury informacyjno-edukacyjno-terapeutycznej. W Polsce biblioterapia 

jest dziedziną interdyscyplinarną, która obejmuje następujące dziedziny wiedzy: 

literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, psychologię oraz pedagogikę specjalną.  

 

Formy prowadzenia zajęć o charakterze biblioterapeutycznym 

Biblioterapia może być prowadzona w formie zajęć indywidualnych, podczas których 

proces biblioterapeutyczny, z wykorzystaniem odpowiednio dobranego materiału czytelniczego, 

odbywa się poprzez indywidualną sesję biblioterapeutyczną o charakterze terapeutycznym lub 

poradniczym. Czas spotkania nie powinien trwać dłużej, jak godzinę (półtorej),  na podobieństwo 

czasu sesji psychoterapeutycznej. Drugim rodzajem formy jest biblioterapia grupowa (od kilu do 

kilkunastu osób) i ma charakter sesji warsztatowej, podczas której omawiany jest temat główny 

(problem), ważny w danym momencie (wcześniej zdiagnozowany). Realizując biblioterapię 

grupową, należy również pamiętać o tym, aby stworzyć odpowiednie warunki techniczne (sala, 

nasłonecznienie, odpowiednia ilość krzeseł lub poduszek). Jednostkowy, optymalny czas zajęć 

z elementami biblioterapii w formie sesji warsztatowej powinien trwać ok. 1,5 godziny.  

 

Jakie są zalety biblioterapii? 

Biblioterapia pokazuje możliwości oddziaływania literatury na życie człowieka, a także 

rozwija osobowość, wspiera rozwój emocjonalno-społeczny oraz moralny. Dodatkowo sprzyja 

samopoznaniu, samorealizacji oraz samoakceptacji, daje szeroką perspektywę spojrzenia na 
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zaistniały problem w kontekście poszukiwania skutecznych rozwiązań, minimalizuje sytuacje 

trudne, stresujące i uczy właściwego reagowania na nie. Pomaga, poprzez identyfikację 

z bohaterem literackim, wskazać kierunek zmian w postawie lub zachowaniu użytkownika 

procesu biblioterapii, co w końcu  prowadzi do indywidualnej przemiany.  

 

Warsztat podręczny nauczyciela-biblioterapeuty (wybór literatury, 

scenariusz/program zajęć z elementami biblioterapii) 

(1) Wybór literatury – wydawnictwa zwarte: 

1) Borecka Irena: Biblioterapia formą terapii pedagogicznej: skrypt dla studentów pedagogiki. 

Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001 

2) Borecka Irena: Biblioterapia: nowa szansa książki. Olsztyn: Wydawnictwo WSP, 1992 

3) Borecka Irena: Biblioterapia: skrypt dla studentów pedagogiki. Wałbrzych: Wydawnictwo 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001 

4) Borecka Irena: Biblioterapia: teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć. Gorzów 

Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2002 

5) Borecka Irena: Biblioterapia: teoria i praktyka: poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2001 

6) Borecka Irena: Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej 

i gimnazjum: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych: „Unus”, 2002 

7) Borecka Irena (et al.): Drama i arteterapia w szkole : programy i scenariusze zajęć. Wałbrzych: 

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005 

8) Borecka Irena: Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów. Kraków: „Impuls”, 2010 

9) Borecka Irena: Terapia czytelnicza (biblioterapia) w szkołach masowych i specjalnych. 

Wałbrzych: WOM, 1993 

10) Borecka Irena: Z motylem w tle: o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej. Wałbrzych: 

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004 

11) Borecka Irena, Ippoldt  Lidia: Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli Wprowadzenie 

do biblioterapii. Wrocław: Silesia, [1998] 

12) Borecka Irena, Piotrowska Liliana: Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej. Wałbrzych: WOM, 1992 

13) Borecka Irena, Wontorowska-Roter. Sylwia: Biblioterapia w edukacji dziecka 

niepełnosprawnego intelektualnie: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. 

Wałbrzych: „Unus”, 2003 

14) Cyrklaff Magdalena J.: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji 

zdrowia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 

15) Czernianin Wiktor: Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: „Atut”, 2008 

16) Czernianin Wiktor, Czernianin Halina, Chatzipentidis Kiriakos: Podstawy współczesnej 

biblioterapii: podręcznik akademicki. Wyd. 2 uzup. Warszawa: „Semper”, 2019 

17) Ippoldt Lidia: Biblioterapia w szkole podstawowej :pomoce metodyczne do zajęć 

biblioterapeutycznych : scenariusze dla klas I-III […], scenariusze dla klas IV-VI […] Warszawa: 

Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012 
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18) Molicka Maria: Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia 

świata społecznego i siebie. Poznań: Media Rodzina, cop. 2011 

(2) Wybór literatury – artykuły z czasopism: 

1) Borawska Maria: Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania 

w pracy bibliotekarzy, „Biblioteka w Szkole” 1994, nr, 2 s. 5-9 

2) Borecka Irena: Bibliotekarz – biblioterapeuta. „Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 6, s. 13- 15 

3) Borecka Irena: Biblioterapia – poglądy i doświadczenia. „Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 1 – 

2, s. 10-12 

4) Borecka Irena: Biblioterapia – warto spróbować. „Biblioteka w Szkole” 1998, nr 9, s. 11- 14 

5) Borecka Irena: O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii. „Bibliotekarz” 2000, nr 7/8,  

s. 31-33 

6) Borecka Irena: O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty. „Bibliotekarz” 2001, 

nr 3, s. 11-12 

7) Dunin-Wilczyńska Ewa: Biblioterapia jako metoda w pedagogice. „Nowa Szkoła” 2016,      nr 7, 

s. 12-19 

8) Dunin-Wilczyńska Ewa: Biblioterapia jako metoda w pedagogice. „Polonistyka” 2016, nr 3, dod. 

“Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 28-31 

9) Ellwart Barbara: Leczenie książką. „Przegląd Oświatowy” 2004, nr 7, s. 13-14 

10) Gallos Sylwia: Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie. „Życie Szkoły” 2013, nr 2, 

s. 8-10 

11) Graczyk Agnieszka: Biblioterapia: (zestawienie bibliograficzne). „Wszystko dla Szkoły” 2010, 

nr 2, s. 23-24 

12) Ippoldt Lidia: Biblioterapia w związkach z innymi naukami „Biblioterapeuta” 2000, nr 4, s.1-6 

13) Ippoldt Lidia: Kształcenie bibliotekarzy-biblioterapeutów w Polsce. „Biblioterapeuta” 2002, 

nr 4, s. 3-5 

14) Ippoldt Lidia: Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej 

biblioterapii. „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 1, s. 10-12 
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Anna Bereska – Trybuś 

O myśleniu krytycznym, ale nie krytykowaniu 

Czym jest myślenie krytyczne? Po co  nam myślenie krytyczne? Dlaczego warto 

wprowadzać  kulturę myślenia krytycznego? Czy myślenie krytyczne „współgra” z tym, co 

wypracowaliśmy dotąd w naszej szkole?  

To tylko kilka spośród najczęstszych pytań, na które odpowiadam, odkąd zostałam 

trenerką myślenia krytycznego. Ten artykuł ma za zadanie nieco przybliżyć samą ideę, która 

wydaje się nowa, ale tak naprawdę wcale nowa nie jest. 

Lew Wygotski, rosyjski psycholog, już 100 lat temu pisał, że dzieciom należy dać narzędzia 

(zwane też rutynami) krytycznego myślenia. Tylko po co? Właśnie po to, by mogły efektywniej 

myśleć i odpowiadać na wyzwania zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości. Można 

jednak stwierdzić, że przecież współczesna szkoła uczy rozwiązywania problemów i chyba 

w każdym statucie znajdzie się zapis, że przygotowuje ona swoich absolwentów do życia we 

współczesnym świecie.  

Skoro jest tak pięknie, to dlaczego nasi uczniowie w przeważającej większości nie wiedzą, 

co ich interesuje, nie traktują swoich zainteresowań jako czegoś ważnego, nie znają swoich 

potrzeb, mają bardzo niski poziom samoświadomości, niskie poczucie własnej wartości, trudności 

z wyborem szkoły na kolejnym etapie kształcenia?* Z kolei nauczyciele podczas szkoleń za 

każdym razem tworzą prawie identyczne listy problemów związane z nauczaniem swojego 

przedmiotu, gdzie na szczycie pojawiają się następujące sformułowania: trudno zainteresować 

tematem, „gwiazdorstwo”, lenistwo, bierność, brak motywacji, minimalizm, znudzenie… 

Alfie Kohn, twierdził, że im bardziej nie sprawdzają się stosowane w szkołach metody, tym 

bardziej przerzucamy winę na dzieci. 

Zanim jednak zaczniemy się bić w piersi albo zarzekać, że u mnie na lekcjach…, to 

zatrzymajmy się na chwilę i zauważmy, że taki stan rzeczy nie jest winą nauczycieli, ani tym 

bardziej uczniów, tylko reakcją na obowiązujący system edukacji, którego istota, mimo 

przeżytych przez wielu z nas już nie wiadomo ilu reform (i zapowiadanych kolejnych), nie zmieniła 

się od czasów pruskich. 

Sytuacja pandemii obnażyła wiele bolączek sytemu i na szczęście odpowiedzią na nie 

okazały się oddolne działania zmierzające do zmiany obecnego stanu rzeczy  m. in. działalność 

Superbelfrów, systematycznie rozwijająca się sieć „Budzących się Szkół” czy właśnie sieć szkół 

uczących krytycznego myślenia. 

Zauważmy, że słowo „sieć” oznacza współpracę/ kooperację i, jeśli naprawdę zależy nam 

na zmianie, to pojedynczy dyrektor czy nauczyciel nie jest w stanie nic w tej kwestii zrobić. Zmiana 

wymaga współpracy zarówno w przestrzeni pozaszkolnej, jak i w ramach grona pedagogicznego. 

Kooperacja (współpraca)  to właśnie jeden z filarów, który buduje szkołę XXI w. Kolejne to: 

komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie (Zasada 4 K). 

Czymże zatem jest to krytyczne myślenie? Spośród wielu definicji najbardziej przypadła 

mi do gustu ta: Myślenie krytyczne to postawa wyrażająca się w gotowości do rozpatrywania 

w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, 

znajomość logicznych metod rozumowania i dociekania, pewna wprawa w stosowaniu tych 
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metod. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustającego wysiłku rewidowania każdego 

przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierających 

i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi. (Edward Glaser) 

W tej definicji zawiera się 10 postaw myślenia krytycznego (MK): 

• Odróżnianie faktów od opinii 

• Myślenie o konsekwencjach 

• Sprawdzanie faktów 

• Rozwiazywanie problemów 

• Rozpoznawanie emocji (potrzeb) innych osób i swoich własnych 

• Myślenie o myśleniu 

• Umiejętność przetwarzania informacji 

• Kwestionowanie oczywistości, własnych założeń 

• Umiejętność analizowania, tworzenia hipotez, oceniania 

• Umiejętność tworzenia logicznych powiązań 

Kiedy nauczyciel zdecyduje się na świadome kształtowanie tych postaw u swoich uczniów, 

dzięki daniu im narzędzi MK (rutyn), zmieni się jego rola: PRZESTANIE  NAUCZAĆ -  

przeniesie  odpowiedzialność za proces uczenia się na barki ucznia i przecież tak naprawdę na 

tym powinno nam zależeć: na ułatwianiu uczniom uczenia się. Z drugiej strony zastosowanie 

rutyn MK sprawi, że nauczyciel przestanie  być Słońcem, wokół którego wszystko się na lekcji 

skupia, a zacznie wywierać wpływ, nadawać kierunek, a w konsekwencji towarzyszyć 

i obserwować efekty działań swoich podopiecznych, w myśl zasady: im mniej, tym więcej. I tu 

rodzi się pytanie: czy jesteśmy na to gotowi?   

Stosując rutyny MK w praktyce szkolnej, warto mieć bowiem na uwadze, że: 

• narzędzia są dla ucznia, nie dla nauczyciela, 

• uczeń sam przetwarza, tworzy dla siebie informacje, wnioskuje, 

• dzięki  narzędziom może rozwiązać konkretne problemy, 

• uczeń się bawi, 

• błąd jest początkiem procesu uczenia się, 

• brak jednego prawidłowego rozwiązania. 

Jeśli uczeń zyskuje autonomię, a do tego się wszystko sprowadza, zaczyna rozwijać swoją 

kreatywność. I nie ma znaczenia, czy jest on w klasie pierwszej szkoły podstawowej czy średniej. 

Podsumowując, chciałam mocno podkreślić, że wprowadzenie kultury myślenia 

krytycznego nie wiąże się w żaden sposób ze zmianą wizji szkoły, nie koliduje z jej założeniami czy 

realizowanymi obecnie programami; wręcz przeciwnie: wpływa na podnoszenie jakości pracy we 

wszystkich jej aspektach. Dlaczego? Otóż narzędzia myślenia krytycznego wykorzystuje się nie 

tylko w pracy nauczyciela i wychowawcy, ale również dyrektora, pedagoga, jak i doradcy 

zawodowego. Praca z rutynami pomaga całemu gronu pedagogicznemu rozwiązywać bieżące 

problemy lub planować zadania, a także efektywnie współpracować z rodzicami. 

 

Netografia: 

#TOC dla Edukacji – materiały dla trenerów 

#Maciej Winiarek https://mysleniekrytyczne.edu.pl/  

https://mysleniekrytyczne.edu.pl/
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Anna Rozłucka-Jankowska 

Uczyć bawiąc – z technologią w klasie i bibliotece 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie to jedyna szkoła w gminie Baborów, w której 

obecnie uczy się prawie 300 uczniów. Jest to placówka oświatowa, w której uczniowie 

i nauczyciele mają do dyspozycji tablice interaktywne, rzutniki, komputery, laptopy itp. To bogate 

wyposażenie sprzyja prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem zasobów cyfrowych dostępnych na 

różnych platformach edukacyjnych. Ponadto w szkole prowadzone są innowacje oraz projekty, 

które wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów w posługiwaniu się narzędziami technologii 

informacyjno-komunikacyjnej (TIK). W dobie powszechnej cyfryzacji, tego typu umiejętności są 

bardzo ważnym elementem nauki i rozwoju. Pandemia wirusa COVID-19 potwierdziła słuszność 

tego założenia. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie pracuję już od ponad 24 lat. Jestem 

bibliotekarką oraz nauczycielką języka polskiego. W swojej pracy często wykorzystuję narzędzia 

TIK. W nauczaniu języka polskiego, aplikacje i programy komputerowe pomagają w utrwalaniu 

i powtarzaniu wiadomości. Formy, które czasem bywają stresujące dla uczniów np. sprawdziany, 

przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Kahoot czy Quizizz stają się świetną zabawą. Dzieci 

nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że w ten sposób uczą się i utrwalają materiał, a przy okazji 

mogą zdobyć dobre oceny. Zasoby i narzędzia cyfrowe są dla nich bardzo atrakcyjną formą, 

urozmaicają zajęcia, zachęcają do aktywnego w nich udziału, motywują do nauki. 

Staram się wpoić uczniom, że komputer i Internet mogą służyć nie tylko do przeglądania 

stron w mediach społecznościowych i gier, ale także do nauki. Jako nauczycielka bibliotekarka 

wskazuję dzieciom i młodzieży biblioteki cyfrowe z wolnym dostępem do zasobów 

np. wolnelektury.pl, gdzie mogą korzystać z udostępnianych tam publikacji. Pokazuję platformy 

edukacyjne, które wspomagają nauczanie różnych przedmiotów. Uczę, jak się nimi posługiwać. 

W minionym roku szkolnym napisałam program autorski, w którym wykorzystałam, 

atrakcyjne dla uczniów aplikacje i narzędzia interaktywne, do promocji czytelnictwa oraz 

powtórek ze znajomości lektur, przydatnych zwłaszcza przed egzaminem ósmoklasisty. 

Lubimy czytać - autorski program promocji czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK 

jest ściśle związany z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania języka 

polskiego w klasach 1-3 oraz 4-8. Wpisuje się także w nadrzędne kierunki polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2020/2021, takie jak: wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną jest 

pomocne w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji, „aby 

młode pokolenia mogły jak najwięcej zyskać na tej ogromnej zmianie stylu życia i uczenia się, my 

– pedagodzy – będziemy musieli udoskonalić nasze umiejętności i zasadniczo zmienić praktykę 

nauczania.” 4 

 
4   Pitler H., Hubbell E. R., Kuhn M., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Warszawa, 2015 
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Głównym celem autorskiego programu jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na lekcjach 

języka polskiego przy wykorzystaniu interaktywnych aplikacji i programów. Zajęcia w bibliotece 

służą także do promocji czytelnictwa, zachęcają do sięgania po książkę, utrwalają wiadomości 

z lektur. W dobie społeczeństwa informacyjnego, warto dołożyć wszelkich starań, aby wychować 

młodych czytelników na stałych bywalców bibliotek, systematycznie korzystających z dorobku 

literatury polskiej i światowej. Powinna to być wspólna praca nauczycieli, rodziców, bibliotekarzy 

i środowiska, w którym młody człowiek dorasta i wychowuje się. W tym celu należy dostosować 

metody i formy pracy do potrzeb uczniów, którzy najchętniej pracują metodami aktywizującymi 

i nowatorskimi. TIK we wszelkich formach przestały być dodatkiem do pracy pedagogicznej. Stały 

się stałym elementem naszego życia, wywierającym wpływ na sposób uczenia się i nauczania. 

Ucząc każdego przedmiotu, na każdym poziomie edukacyjnym, musimy być w stanie zapewnić 

naszym uczniom rozmaite doświadczenia, odzwierciedlające potencjał TIK nie tylko 

w podnoszeniu wydajności, ale również w uczeniu się kreatywnym oraz opartym na dociekaniu, 

które, jak wiemy, jest najkorzystniejsze dla uczniów.5  

Celem programu jest także zachęcanie do rozwijania uzdolnień uczniów przez ich udział 

w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach oraz rozwijanie umiejętności 

samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. Jeśli czytanie będzie kojarzyło się dzieciom 

z przyjemnością i miłymi doznaniami, a ewentualne trudności w technice czytania zostaną 

przezwyciężone, pojawia się duża szansa na wychowanie mądrego, wrażliwego i świadomego 

czytelnika. 

Lubimy czytać - autorski program promocji czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK 

przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie. 

Program jest realizowany w bibliotece szkolnej oraz podczas lekcji w formie stacjonarnej i zdalnej 

(w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią). Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od 

lektury fragmentu wybranej książki: np. bajki, baśni, legendy, opowiadania, wiersza, fragmentu 

powieści. Kolejnym etapem działań jest rozmowa na temat poznanego utworu, przypomnienie 

jego treści, problematyki, głównych bohaterów oraz czasu i miejsca wydarzeń, a następnie praca 

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej lub komputerów czy tabletów oraz interaktywnych 

aplikacji i programów. W programie wykorzystuję takie aplikacje jak np.: Wordwall, Quizizz, 

Learningapps, Factile, Educaplay, EdPuzzle, ClassTools, Mystorybook, Windows Movie Maker oraz 

Genially. Tworzę własne quizy, gry, krzyżówki, zadania czy prezentacje lub korzystam z szerokiej 

bazy istniejących już zasobów cyfrowych. 

Jedną z najczęściej używanych przeze mnie aplikacji jest Quizizz, platforma internetowa 

dającą możliwość tworzenia własnych quizów oraz korzystania z już istniejących. Quizy można 

przeprowadzić podczas lekcji, bądź zadawać uczniom w ramach ich samodzielnego 

przygotowywania do zajęć. Aby przeprowadzić quiz, wystarczy udostępnić uczniom link. Dużą 

zaletą Quizizz jest to, że może on być rozwiązany równocześnie przez każdego ucznia 

indywidualnie na każdym urządzeniu elektronicznym mającym dostęp do internetu. Quizy mogą 

być narzędziem do wprowadzania nowych tematów, bądź też sposobem na sprawdzenie wiedzy 

 
5    Pitler H., Hubbell E. R., Kuhn M., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Warszawa, 2015 
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już zdobytej przez uczniów, jako testy wiedzy. W gotowy quiz można zagrać samemu, grupowo, 

indywidualnie lub zadać jako zadanie domowe każdemu z uczniów. Po rozwiązaniu quizu, 

nauczyciel ma dostęp do indywidualnych wyników każdego ucznia. Dane te można pobrać 

w formie tabelki otwieranej w Excelu. Informacje, jakie będą dla nas widoczne, to: ile osób brało 

udział w quizie, jaka była poprawność odpowiedzi, który uczeń które zadanie rozwiązał dobrze, 

a które źle. Na podstawie tych wyników można wystawić uczniowi ocenę zgodnie z kryteriami 

obowiązującymi na danym przedmiocie. Jeśli quiz ma nam posłużyć za test wiedzy, przydatna jest 

także możliwość losowego doboru pytań. Wówczas kolejność wyświetlanych pytań u każdego 

uczestnika jest inna, a szansa współpracy maleje. Wykorzystuje tę aplikacje najczęściej do 

podsumowania wiedzy związanej z danym tematem czy lekturą. Ostatnio przeprowadziłam cykl 

konkursów czytelniczych związanych ze znajomością lektur obowiązkowych w klasach 4-8. 

Przygotowałam odrębne quizy dla każdego poziomu nauczania. W sumie było ich pięć. Dzięki 

aplikacji Quizizz przeprowadziłam w ciągu jednej godziny wszystkie pięć konkursów. 

Udostępniłam uczniom linki do quizów. Wystarczyło tylko kliknąć w podany link, bez potrzeby 

logowania czy pobierania aplikacji. Jedyne co należało zrobić, to w odpowiednim miejscu, wpisać 

swoje imię i nazwisko. Wyniki były znane zaraz po ukończeniu quizu, system automatycznie je 

wygenerował. Aplikacja jest intuicyjna, nie trzeba kończyć kursów czy szkoleń, aby nauczyć się 

nią posługiwać. W moich konkursach wzięli udział prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

W dobie pandemii i nauczania zdalnego, narzędzia TIK nabierają dodatkowego znaczenia. Stają 

się istotnym źródłem wiedzy i komunikacji z nauczycielem, dlatego umiejętność posługiwania się 

nimi jest kwestią nadrzędną, zarówno dla uczniów, jak i kadry pedagogicznej. 

 

 

Uczennica klasy pierwszej układa 

w aplikacji Learningapps 

interaktywne puzzle, związane 

z lekturą „Zaczarowana zagroda" 
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Małgorzata Szeląg 

 

Bene dicere 

  

Czy poprawne mówienie jest ważne? 

Czy kultura żywego słowa jest potrzebna? Czy łacińskie określenie bene dicere  - mówić 

dobrze, ale i pięknie, ma jeszcze w życiu społecznym znaczenie? 

Zastanówmy się. W ciągu ostatnich lat z zachłannością uczymy się wyznaczanych przez  

trendy i rozwój cywilizacyjny umiejętności z zakresu: zarządzania, marketingu, technologii  

informacyjnych czy języków obcych, nie przywiązując wagi do sposobu wypowiadania się. Wraz 

z upływem czasu, coraz bardziej angażując się w życie zawodowe, rezygnujemy z czytania 

literatury pięknej, często ograniczając się do piśmiennictwa fachowego. 

Dążymy do piękna własnej sylwetki, kształtujemy otoczenie, w którym funkcjonujemy, 

nadając mu kształty i kolory. Dlaczego mniej dbamy o urodę języka, którym się posługujemy? 

Powtarzając za znanym dramaturgiem rosyjskim Antonim Czechowem słowa:” W człowieku 

wszystko powinno być piękne: i ciało, i dusza”, moglibyśmy dodać i język, którym się posługuje. 

Każdego z nas charakteryzuje sposób wypowiadania myśli. Ubieramy je w konkretne 

słowa. Te, a nie inne. Trzymamy je na uwięzi. O tym, jak trudne jest to zadanie, wiedzieli pisarze 

i poeci. Cyprian Kamil Norwid - ostatni z romantyków, określił je pięknie: „odpowiednie dać rzeczy 

słowo”. Trudność polega na wybraniu z bogatego zasobu słownictwa tego jedynego, 

najtrafniejszego, najbardziej oddającego istotę rzeczy. 

Mylą się wszyscy, którzy sądzą, że wystarczy mieć talent i natchnienie, aby zostać 

wybitnym poetą. Pokreślone rękopisy, niedokończone dzieła wielu wybitnych twórców 

potwierdzają fakt, że akt tworzenia to trudna praca. Jeśli pragnie się osiągać dobre wyniki 

w sporcie, należy dużo ćwiczyć. Podobnie z umiejętnością pięknego, poprawnego wypowiadania 

się. Bez czytania literatury pięknej, częstego wypowiadania się na różne tematy nie zgłębimy 

tajników sztuki pięknego mówienia. Warto przypomnieć anegdotę o Demostenesie, który 

w młodości seplenił, ale postanowił być dobrym mówcą. W tym celu chodził nad morze, wkładał 

w usta kamienie, a następnie przekrzykiwał szum fal. Stał się dobrym oratorem nie tylko dzięki 

utrudniającym wymowę ćwiczeniom, ale dzięki doskonaleniu się w myśleniu o tym, co mówił 

i o tym, w jaki sposób słowem najskuteczniej oddziaływać na słuchaczy. 

Nasze życie w dużym stopniu zależy od języka, którym się posługujemy. W jakimś 

opracowaniu dotyczącym budowania wizerunku przywołano informację, że  tylko 30% wiedzy 

zdających egzamin czy wygłaszających przemówienie jest oceniane, reszta dotyczy ogólnego 

wrażenia, sposobu formułowania myśli, bogatego słownika, poprawności wypowiedzi, 

zdecydowania i barwy głosu. Warto to wziąć pod uwagę. W przeciwieństwie do pięknego języka 

pojawiają się coraz mniej nas szokujące wulgaryzmy. Częstotliwość ich występowania 

niepokojąco wpływa na oswajanie się z nimi. Już w 1999 roku Centrum Badania Opinii Społecznej 

przeprowadziło sondaż związany ze zjawiskiem zaśmiecania języka polskiego, z którego wynikało, 

że 75% badanych przyznało się do używania wulgarnego słownictwa, częściej młodzi niż starsi 

i mężczyźni  86 %, kobiety 64%, uczniowie i studenci 94%. Dosadny język najczęściej słyszymy na 



 

METODYK XV      2020/2021 56 
 

ulicy 88%, w środkach komunikacji 61%, w miejscach rozrywki i wypoczynku 49%. Szkołę wskazało 

57% młodzieży i pracowników oświaty, środowisko pracy 55% respondentów. Ciekawe, jakie 

byłyby wyniki po przeprowadzeniu podobnego badania w 2021 roku? Jak Państwo myślicie? 

W trosce o podniesienie poziomu języka społeczeństwa wprowadzono „Ustawę o języku 

polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dziennik Ustaw z 1999r. Nr 90, poz.999 ), mającą na celu 

dbanie” o poprawne używanie i doskonalenie języka oraz przeciwdziałanie ekspansji słów 

obcojęzycznych i wulgaryzmów”. Na zadziwiającą skłonność Polaków do używania 

niecenzuralnych słów zwracał uwagę na łamach NTO (Nr 289 z 13 grudnia 2002 r.) dr Adam 

Wierciński, filolog z Uniwersytetu Opolskiego w tekście „Ulubione słówko na „k”, który zakończył 

pytaniem: „Czy to powszechne zdziecinnienie, tęsknota do brzydoty i prymitywizmu, agresja 

językowa, nieporadność, zobojętnienie, podwórkowa fascynacja fizjologią, że tyle aluzji do 

wydalania i kopulacji?” Pamiętajmy o nijaczeniu  języka (Adam Wierciński) i grubym języku 

Polaków (Bogna Wciórka), którym codziennie jesteśmy zarzucani. Świadczy on nie tylko o braku 

kultury, ale i o akceptacji agresji, kiełkującej w niecenzuralnym słownictwie i zmierzaniu do 

działań przemocowych. Na ile możemy wpłynąć na naszych uczniów, by posługiwali się, jeśli już 

nie piękną polszczyzną, to przynajmniej bez wulgaryzmów? Może rozważania z powyższego 

tekstu zachęcą Państwa do realizacji tematów lekcyjnych, konkursów, debat czy innych 

przedsięwzięć szkolnych dotyczących kultury języka?, zgodnie z apelem prof. Jana Miodka 

„Podciągajcie się!”. 

Zatem mówmy dobrze, ale i pięknie. 
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Barbara Kemska-Guga 

Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną (z autyzmem i słabosłyszące) – 

z poradnianej praktyki diagnostycznej 

Analiza zgłoszeń przyjmowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

najmłodszych dzieci wskazuje, że znacząca ich część dotyczy trudności w porozumiewaniu się. 

W okresie niemowlęcym podstawowymi środkami komunikacji dziecka są: płacz, krzyk, 

wokalizacja, mimika czy proste gesty. Stopniowo w toku rozwoju, dziecko opanowuje najbardziej 

efektywny sposób porozumiewania się – mowę.  Rodzice obserwując rozwój swojego dziecka 

(szczególnie  2 - 3 latka i nieco starszego), podejmują działania zmierzające do wyjaśnienia 

przyczyn, dlaczego ich syn czy córka jeszcze nie mówi lub ma w swym repertuarze zaledwie kilka 

słów. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się 

stanowią różnorodną grupę. 

W poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzane są badania dziecka przez 

różnych specjalistów – najczęściej to: logopeda, neurologopeda, psycholog, pedagog. W trakcie 

pozyskiwania kolejnych informacji o dziecku, wyników z badań, w razie potrzeby poszerza się 

zespół osób o innych specjalistów np.  surdopedagoga, tyflopedagoga, specjalistę ASD, SI, 

rehabilitanta. Istotnym elementem w procesie diagnostycznym jest także analiza dokumentacji 

medycznej dziecka czy wykonanie dodatkowych badań medycznych.  

Analiza przypadku 

Chłopczyk 2,5 letni zgłoszony został po raz pierwszy do poradni psychologiczno-pedagogicznej 

z powodu opóźnionego rozwoju mowy. Przedstawiony opis diagnostyczny opracowano 

w oparciu o  wywiad rozwojowy, analizę dokumentacji medycznej, wielokrotną, wielogodzinną 

obserwację dziecka w poradni (na przestrzeni sześciu miesięcy), analizę zachowania dziecka na 

przełomie kilku miesięcy (w tym obserwację chłopca w grupie rówieśniczej) oraz kwestionariusze 

Q-CHAT, M-CHAT, Kwestionariusze ASRS, Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego oraz 

badanie neurologopedyczne i próby oceny psychologicznej i surdopedagogicznej. 

Diagnoza neurologopedyczna 

Rodzice informują, że dziecko mało gaworzyło, mimo, że ma już 2,5 roku wypowiada kilka 

słów, dźwięków, nie zawsze reaguje na kierowane do niego komunikaty. Podczas pierwszego 

badania neurologopedycznego chłopczyk nie poddawał się schematowi badania, na większość 

prób reagował płaczem, ucieczką. Stan frustracji utrzymywał się bardzo długo, chłopczyk 

uspokajał się podczas ssania piersi matki. Nie udało się ocenić jego poziomu rozumienia za 

pomocą testu, na krótko dziecko zainteresowało się ilustracjami w książce (wskazał niektóre 

desygnaty, później tylko przekartkowywał podręcznik), nie wskazywał konkretnych przedmiotów. 

Pozostawiony sam – sięgał po autko, którym bawił się bezgłośnie, niezainteresowany kontaktem 

z drugą osobą, wręcz rozdrażniony włączeniem się diagnosty do jego zabawy. W proponowanych, 

zabawowych aktywnościach chłopiec nie chciał uczestniczyć, bardzo słabo wchodził w kontakt 

z drugą osobą, sporadycznie nawiązywał także kontakt wzrokowy, trudno było przyciągnąć jego 

uwagę. Niepokój wzbudzało: brak naśladownictwa gestów, w tym konwencjonalnych, brak 

gotowości do imitacji dźwięków otoczenia oraz mowy; nie zanotowano żadnych form wokalizy 
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u dziecka. Dziecko nie reagowało na polecenia, nie potrafiło dopasowywać takich samych 

elementów, preferowało zabawy samotnicze pojazdami, interesując się ich ruchomymi 

elementami. Najczęstszą formą reakcji chłopczyka pozostawał płacz – jako forma negacji 

wszelkich proponowanych działań. Rodzice są ważni dla niego: zauważał ich wyjście z gabinetu 

(biegł do drzwi płacząc, ale ich nie wołał), kilkakrotnie podczas wizyty wtulał się mocno w mamę, 

domagając się jej piersi. Obserwacja dziecka nasuwała konkluzję, iż zaburzenia komunikacji 

językowej (w sferze odbioru i nadawania mowy) występują na tle innych objawów 

niespecyficznych. Nieprawidłowości z obszaru innych sfer rozwojowych, w tym relacji 

społecznych, zabawy, zachowania, modulacji sensorycznej wpływają na brak możliwości 

wykształcenia się podstaw gotowości do mówienia. Zaproponowano rodzicom uczestnictwo 

z synem w grupowych zajęciach dla małych dzieci oraz  podjęcie rozszerzonej diagnostyki 

(psycholog, terapeuta SI).  

Obserwacja chłopca  podczas cotygodniowych, siedmiu zajęć grupowych pozwoliła na 

wyodrębnienie wielu nieprawidłowości w obszarze relacji rówieśniczych. Chłopczyk podczas 

większości zajęć nie uczestniczył w nich aktywnie, domagał się poprzez płacz wyjścia z sali, często 

karmiony był jeszcze piersią, aby się uspokoić. Nie uczestniczył w większości proponowanych 

zabaw, nie był w ogóle zainteresowany wdrażanymi czynnościami, nie pozwalał rodzicowi, aby 

wykonywał ruchy jego rękami. Pod koniec cyklu zajęć grupowych pozostawał już dłużej 

w pomieszczeniu z innymi dziećmi, oswajał się ze stałym rytuałem zajęć, włączał się do niektórych 

zabaw: nawlekał korale na sznurek, tańczył u mamy na rękach w kółeczku. Na dzieci reagował 

krzykiem, nie dopuszczał ich do siebie, nie pozwalał na dotyk podczas powitania, czasem zagłuszał 

dzieci, izolował  się od nich (wtulał się w mamę, zakrywał sobie oczy, uszy), zdarzało się, że był 

agresywny w stosunku do dzieci (kiedy naruszały jego przestrzeń).  

Ponowna ocena umiejętności komunikacyjnych dziecka nastąpiła po 3 miesiącach 

(dziecko: 2 lata 9 mies.). Chłopczyk zaskoczył widocznymi zmianami in plus w zachowaniu. Był 

pogodny, uśmiechnięty, odwzajemniał uśmiech, zdecydowanie łatwiej można było go 

zainteresować zabawką, przedmiotami do badania. Konieczne było stosowanie licznych przerw 

podczas diagnozy - chłopczyk uciekał: biegał po gabinecie, eksplorował szafki z zabawkami, 

kilkakrotnie pozostawał w kącie i nakrywał się materacem, najchętniej oddawał się zabawie  

pojazdami, które układał w szeregi, jeździł nimi po ścianach.  Zazwyczaj utrzymywał z dorosłym 

wspólne pole uwagi, podążał wzrokiem we wskazanym kierunku, przyjmował zabawki do ręki, 

dostrzegał je, manipulował nimi. Podczas układania puzzli, korzystał z podpowiedzi, ale poprawiał 

element ułożony przez drugą osobę. Chłopczyk na krótko wszedł we wspólną zabawę z diagnostą 

i rodzicem z piłką – odrzucał ją do osoby, znacznie chętniej wolał sam podrzucać pikę, podobnie 

zachowywał się podczas zabawy autkiem: nie podjął zabawy naprzemiennej. Współpracował 

podczas sprzątania zabawek: umiejętnie segregował do szuflad instrumenty muzyczne i pojazdy, 

dobrze dopasowywał takie same kolory, układał wieżę z klocków. Zazwyczaj nie potrzebował 

pomocy osoby dorosłej – sam sięgał po potrzebne mu przedmioty; kiedy interesująca go zabawka 

znajdowała się bardzo wysoko – prowadził osobę dorosłą do szafy, ale nie wskazywał jej palcem, 

nie nawiązywał kontaktu wzrokowego, próbował wdrapać się na rodzica, aby móc samemu 

sięgnąć po przedmiot. Na podstawie obserwacji zachowań związanych z funkcjonowaniem 
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słuchu - występują zaburzenia w tym obszarze (dziecko było jeszcze w trakcie diagnostyki słuchu). 

Dziecko nie reaguje na dźwięk dzwonka, grzechotki, pukania do drzwi, telefonu, czasem reaguje 

na swoje imię.  

W zakresie mowy biernej chłopczyk właściwie wskazuje swoim palcem przedmioty na 

ilustracjach (przedmioty codziennego użytku, zwierzęta, zabawki), czynności prezentowane na 

zdjęciach, podaje na polecenie właściwą zabawkę, czasem rozpoznaje jakieś zwierzątko (psa, 

krowę), wrzuca papierek do kosza, szuka butów, kiedy jest o to poproszony. Innych poleceń nie 

wypełniał, nie zareagował, poproszony o wskazanie okna, zapukanie do drzwi, nie wskazywał 

części ciała u siebie i lalki (pokazał tylko oko), nie dzielił się chrupkami z rodzicem.  

Skala reakcji werbalnych pozostaje mało rozwinięta, chłopczyk spontanicznie wydaje 

dźwięki, jakie towarzyszą odgłosom jego ulubionych pojazdów: b…, łu…, m…. naśladuje 

szczekanie psa : hau, hau, imituje dźwięk towarzyszący jedzeniu am, am, woła pa-pa podczas 

pożegnania, ne kiedy czegoś odmawia. Innych dźwięków, głosek nie powtarza na polecenie; poza 

jego możliwościami pozostaje produkcja wyrazów, zdań, podjęcie prostego dialogu z drugą osobą 

(nawet tylko przy wykorzystaniu gestów przeczenia/potwierdzenia ruchem głowy). Podczas 

swojej zabawy zazwyczaj pozostaje milczący. Nie wykorzystuje wsparcia pozawerbalnego do 

komunikacji, uboga jest jego mimika, brak gestu negowania, potwierdzania; potrafi machać 

rączką podczas pożegnania, przybija „piątkę”, czasem pokaże „jakie dobre” – głaszcząc się po 

brzuchu.  

Podczas prób diagnostycznych potrafił naśladować: grę na bębenku, stukanie o blat stołu, 

karmienie na niby lalki łyżką i jej pojenie, przytulanie misia, naśladował ruch towarzyszący 

wyliczance „Idzie kominiarz po drabinie”, tańczył, kiedy grała muzyka; równie często nie 

podejmował wielu prób związanych z naśladownictwem ruchowym oraz imitacją dźwięku. 

Pomiar funkcji oralnych nie potwierdził poważniejszych ograniczeń: prawidłowa budowa 

narządów artykulacyjnych, mała lateralizacja apeksu (boczne ruchy czubka języka podczas 

gryzienia, żucia), niedostateczna pionizacja  języka, brak umiejętności dmuchania, oddychanie 

dwutorowe, wargi zwarte. Dziecko nie wzbrania się przed dotykiem twarzy, nie pozwala na zabiegi 

wnętrza jamy ustnej, brak świadomości mechanizmów oralnych, rozwija się gotowość do 

obserwacji osoby wykonującej ruchy językiem, ustami. Chłopiec potrafi samodzielnie pić z butelki, 

kubka, jeść łyżką. Dieta typu dorosłego, z tendencją  do unikania niektórych potraw, często dziecko 

jest zabawiane podczas karmienia, nie koncentrując się dostatecznie na samej czynności jedzenia; 

wdrożony został trening czystości. 

Chłopiec ponownie uczestniczył w grupowych zajęciach pschoedukacyjnych dla dzieci do 

3 roku życia po trzymiesięcznej przerwie (dziecko: 2 lata 10 mies.). Nadal utrzymywały się 

obserwowane wcześniej trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych: chłopczyk najchętniej 

biegał stale po sali, nie zważając na inne dzieci, włączał się najczęściej do zabaw tanecznych, 

ruchowych, nie wykonywał większości ćwiczeń, reagował na nie płaczem lub ucieczką 

z pomieszczenia, uspokajał się na materacu/worku rehabilitacyjnym w kącie sali; bywało, że 

bacznie obserwował niektóre osoby dorosłe, wpatrywał się w twarze osób, które już znał, czasem 

zaczynał podawać rękę na powitanie w kręgu, częściej odwracał się od dzieci. 
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Informacje z wywiadu: chłopczyk - we wczesnym okresie rozwojowym należał do dzieci 

bardzo spokojnych, nie domagał się kontaktu. Nie raczkował, stawał około 9 miesiąca. Napięcie 

mięśniowe było prawidłowe. W zakresie sprawności ruchowej – jest dzieckiem o dużej 

ruchliwości, „pędzącym, trudno go zatrzymać”, lubi wspinać się na meble. Z trudem reaguje na 

zakaz „nie wolno” (w sytuacji spaceru i konieczności zatrzymania się np. przed przejściem przez 

ulicę). Poważnym kłopotem jest rozwój mowy, choć  od czasu wakacji widoczne są pozytywne 

zmiany. Chłopczyk gaworzył o czasie, pierwsze słowa pojawiły się około pierwszego roku: 

„mama”, „tata”. Pojawia się też mowa swoista, chłopczyk adekwatnie do sytuacji mówi np. „da” 

= daj. Wypowiada pierwsze konstrukcje dwuwyrazowe np. „mama bomba” – komunikat 

sytuacyjny zrozumiały dla najbliższej rodziny. Można też mówić o występowaniu echolalii 

odroczonej np. „koń”. Doświadczenia wskazują, że chłopiec rozumie mowę bierną i proste 

polecenia. W zakresie komunikacji niewerbalnej dziecko używa ręki osoby dorosłej, gdy chce coś 

pokazać. W repertuarze komunikacyjnym chłopca znajduje się wyrażenie: „ne” = „nie”, chociaż 

z obserwacji chłopca poczynionych przez zespół diagnozujący dziecko wyraźnie widać jego 

preferencję  do reakcji płaczu, będącej wyrazem sprzeciwu w konkretnych sytuacjach.  Widoczna 

jest ekspresja emocji dziecka. W zakresie treningu czystości nie sygnalizuje jeszcze swoich 

potrzeb – choć post factum komunikuje, a domownicy właściwie taki komunikat odczytują. Od 

drugiego roku życia zaznacza się wybiórczość w nawykach jedzeniowych chłopca. W zakresie 

wrażliwości sensorycznej widoczna jest nadwrażliwość słuchowa (zatykanie sobie uszu rękami 

jako reakcja na niektóre dźwięki) oraz poszukiwanie bodźców związanych z czuciem głębokim – 

dziecko lubi mocny docisk, lubi zabawy, które dostarczają mu tego typu wrażeń (np. zawijanie 

w koc, przeciskanie się przez wąski tunel, dociskanie. Spostrzeżenia z ostatniego okresu – 

związane z systematycznym wprowadzeniem „tunelu do przeciskania” wskazują, na korzystne 

zmiany u chłopca – wzrosła jego umiejętność koncentracji na zadaniach podczas 

zabaw/aktywności stolikowych. Zaznacza się preferencja dziecka w zabawie – ulubionym 

zajęciem jest zabawa autkami, samolotami. Obszar problemowy chłopczyka to zabawa z innymi 

dziećmi, raczej zabawa obok dzieci niż wchodzenie w relacje z innymi, czy wspólna zabawa. 

W domu zaobserwowano większą niż zwykle pobudliwość dziecka, niereagowanie na swoje imię. 

Specjaliści z poradni wskazali na konieczność poszerzenia diagnostyki – wykonanie badania 

słuchu u dziecka. 

Rodzic przedstawił uzyskany wynik badania słuchu u dziecka  (dziecko: 2 lata 11 mies.). Badanie 

BERA (rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu) - wskazuje na uszkodzenia 

lewostronne słuchu stopnia głębokiego typu przewodzeniowego i czuciowo-nerwowego. 

Przewodzeniowy ubytek słuchu wiąże się z tzw. utratą głośności (dźwięki dla danej osoby 

nie są na tyle głośne, by mogła ona je usłyszeć). Może to być stan trwały lub przejściowy, 

w zależności od przyczyny wystąpienia ubytku słuchu. W przypadku dziecka, etiologia tak 

znacznego uszkodzenia słuchu (głęboki niedosłuch) jest nieznana, choć na podstawie danych 

z wywiadu wynika, że lekarz laryngolog wiąże to z przebytymi zapaleniami ucha środkowego. 

Przewidywane jest kontrolne badanie słuchu. Należy zwrócić uwagę, że istnieje trudność 

przeprowadzenia badania słuchu u dziecka i uzyskania wiarygodnych wyników innymi metodami 

niż badanie BERA. 
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Konsekwencje jednostronnego uszkodzenia narządu słuchu to w ujęciu audiologicznym 

przede wszystkim problem kierunkowego słyszenia (lokalizacji źródła dźwięku). Zasadniczym 

problemem może stać się kontrolowanie emocji. Lewostronna percepcja zapewnia możliwość 

analizy danych o emocjach zawartych głównie w substancji suprasegmentalnej wypowiedzi. 

Barwa głosu, jego natężenie, melodia pozwalają ocenić emocjonalne stany u osób z najbliższego 

otoczenia. Brak tych informacji może powodować u dziecka stan niepewności, a często 

zagrożenia, być przyczyną niepokojów, a nawet lęków i przejawiać się izolowaniem się lub 

agresją. Może przeszkadzać dziecku  w nawiązywaniu relacji koleżeńskich, a także utrudniać 

kontakt z nauczycielami. Mogą pojawić się problemy z percepcją muzyki, za którą odpowiada 

prawa półkula (lewe ucho). Dziecko może mieć trudności z poczuciem rytmu, odtwarzaniem 

melodii piosenek, nauką gry na instrumentach. Brak kontroli emocji może doprowadzać do 

konfliktów pomiędzy rodzeństwem, gdyż dziecko może mieć problem w ocenie zachowań 

rodziców w odniesieniu do rodzeństwa. 

W głębokim niedosłuchu jednostronnym dziecko przy wysłuchiwaniu mowy i dźwięków 

przekręca głowę w stronę słuchanego dźwięku. Przy słyszeniu obuusznym dziecko jest w stanie 

dokładnie określić kierunek, z którego dochodzi  dźwięk, w sposób bardzo precyzyjny może 

zlokalizować źródło dźwięku bez kontroli wzroku. W przypadku jednostronnego głębokiego 

ubytku słuchu pozbawione jest tej umiejętności. To zaburzenie stanowi największy problem 

i dyskomfort w kontakcie z niezliczoną ilością dźwięków, które docierają z każdej strony. Strona 

ciała, po której znajduje się ucho niesłyszące jest w pewnym stopniu wyłączona z odbioru i reakcji 

na bodźce akustyczne.  

Dziecko z jednostronnym ubytkiem wołane na ulicy, parku czy w placu zabaw nie wie, w którą 

stronę odwrócić głowę i w którym kierunku pójść; nie lokalizuje tak ważnych źródeł zagrożenia, 

jakimi są klakson samochodu, pisk opon czy krzyk ostrzegawczy; trudniej uczy się nowych 

dźwięków, np. nie wie, czy jest to pukanie młotka  w ścianę, czy jest to pukanie do drzwi. 

Podjęto próbę diagnozy surdopedagogicznej (próba odbyła się podczas zajęć 

terapeutycznych). Głównym celem była próba weryfikacji czy chłopczyk reaguje na wybrane 

dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwości oraz czy potrafi je zlokalizować. W trakcie zajęć 

terapeutycznych chłopczyk wykonywał zaplanowane zadania z prowadzącym, dodatkowo  

diagnosta wprowadzał z ukrycia różne dźwięki. Chłopiec reagował na wybrane z nich, czasami 

zastygał na chwilę lub poszukiwał dźwięku po pokoju (odwracał głowę w różnych kierunkach). 

Niektórymi dźwiękami interesował się bardzo krótko, po czym wracał do wykonywanej 

aktywności. Chłopczyk, kiedy nie był w pełni skoncentrowany na wykonywanym zadaniu, 

reagował na wybrane dźwięki zarówno głośne, jak i te cichsze, poszukiwał ich. Każdorazowo kiedy 

chłopiec poszukiwał źródła dźwięku otrzymywał instrument, aby mógł go poznać i pobawić się 

nim (pohałasować). Natomiast kiedy pochłaniała go zabawa, najczęściej nie reagował na dźwięki, 

nawet te bardzo głośne, samodzielnie generował wtedy dźwięki głównie przez głośną zabawę 

autkiem (powodowanie wypadku – uderzanie autkiem o stolik). Podczas diagnozy 

zaobserwowano również, iż chłopiec nie reaguje na dźwięki dochodzące z sąsiedniego pokoju, 

nie poszukuje ich źródła. W ostatniej próbie diagnostycznej dziecko rozpoznawało wybrane 



 

METODYK XV      2020/2021 63 
 

dźwięki wydawane przez zwierzęta (krowa, kura, pies), przyporządkowało figurki zwierząt 

wydające dźwięki do obrazków zwierząt. 

Diagnoza psychologiczna 

Wyniki przeprowadzonej funkcjonalnej diagnozy psychologicznej (dziecko: 2 lata 9mies.) nie są 

w pełni diagnostyczne ze względu na małą gotowość zadaniową dziecka (często występujący brak 

zainteresowania zadaniem, mała gotowość/motywacja do współpracy, odchodzenie od zadania), 

w związku z czym zasadna jest interpretacja jakościowa uzyskanych przez dziecko wyników (a nie 

ilościowa). Większość badanych sfer rozwoju chłopca ukształtowanych jest obecnie na niższym 

poziomie, niż przewidziane dla grupy wiekowej. Najlepiej rozwinięte są umiejętności dziecka 

w zakresie dużej i małej motoryki, nieco słabiej koordynacja wzrokowo–ruchowa i czynności 

poznawcze. Słabo ukształtowane są zdolności dziecka w zakresie naśladowania (np. brak 

naśladowania mowy - słów/odgłosów, brak naśladowania ruchów motoryki dużej), mowy 

i komunikacji (np. używa niewielkiej liczby gestów do komunikacji, nie nazywa przedmiotów) oraz 

percepcji. W trakcie przeprowadzanych prób diagnostycznych chłopiec przejawiał silne 

zainteresowania samochodami  i samolotami, kontakt wzrokowy z chłopcem był znacząco 

ograniczony, słabo reagował na polecenia lub przywoływanie po imieniu. Wybiórczo reagował na 

złożone polecenia wypowiadane przez rodzica (np. parkujemy samochody w plecaku itp.). 

Chłopiec pozwala na prowadzenie równoległej z nim zabawy, zwraca uwagę na osobę bawiącą 

się, nie wchodzi z nią jednak w interakcję, protestuje gdy zabawki są chowane (wyraźne „ne”). 

Dziecko reaguje na nagrodę zewnętrzną (np. ciekawą zabawkę) i na takiej motywacji podejmuje 

niektóre zadania, preferuje zadania takie jak bazgranie, nawlekanie i układanie puzzli. W uczeniu 

incydentalnym, przy silnej motywacji udało się uzyskać naśladowanie sylaby „da” (zamiast daj). 

Dziecko szybko się frustruje w związku ze stawianymi oczekiwaniami, reaguje wówczas płaczem. 

Chłopiec na prośbę rodzica potrafi wymienić członków rodziny (z pomocą: powiedz mama itp.).  

Podczas zajęć o charakterze terapeutycznym przeprowadzonych kilka tygodni po 

zakończonej diagnozie psychologicznej widoczne były postępy dziecka w zakresie współpracy – 

chłopiec przez większość zajęć siedział przy stoliku (sporadyczne oddalenie się do rodzica) 

i podejmował proponowane działania. Sięgając po zabawkę na poziomie oczu terapeuty 

nawiązywał ulotny kontakt wzrokowy, a bawiąc się samochodem był bliski odtwarzania 

proponowanej przez psychologa onomatopei „brumm”. Wspólne działanie budziło w chłopcu 

zdecydowanie mniej frustracji, choć płaczem reagował na zmianę zadania.  

W diagnozie zastosowano wywiad, kliniczną obserwację funkcji neurofizjologicznych, 

kwestionariusz rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka. W trakcie spotkania z dzieckiem 

(dziecko: 2 lata 9 mies.) oraz prowadzonych zmodyfikowanych prób obserwacji klinicznej 

u chłopca obserwuje się wysoki poziom pobudzenia w trakcie wykonywanych ćwiczeń, trudności 

w nawiązywaniu wspólnego pola uwagi, naśladowaniu, obserwowaniu czynności, duże 

zapotrzebowanie na ruch, małą potrzebę kontroli sytuacji wokół siebie, brak gotowości do 

podejmowania zadań adekwatnych do wieku, słabą umiejętność wyciszania się, ograniczoną 

współpracę z osobą dorosłą.  

Wielu prób diagnostycznych nie można było wykonać z uwagi na brak współpracy 

i obronność dotykową ze strony dziecka. Często reakcje dziecka były nieadekwatne do rodzaju 
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wykonywanych zadań. Konieczne są oddziaływania terapeutyczne w formie zajęć integracji 

sensorycznej jako formy pozwalającej na poszerzenie i uzupełnienie diagnostyki w tym obszarze. 

Dane uzyskane na podstawie wywiadu, dokumentacji, obserwacji i testów wskazują na  

deficyty z zakresu integracji sensorycznej o charakterze zaburzeń modulacji sensorycznej 

bodźców wejściowych pochodzących z ruchu, widoczną obronność dotykową oraz sensoryczną 

(zaburzenia rejestracji bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych i przedsionkowych). 

W zachowaniu dziecka występuje wiele objawów wskazujących na zaburzenia przetwarzania 

sensorycznego poszczególnych zmysłów.  

Wnioski 

Obraz funkcjonowania dziecka wskazuje na autyzm dziecięcy - rozpoznanie lekarza 

psychiatry dziecięcego  oraz głuchotę przewodzeniową i czuciowo-nerwową (odbiorczą) ucha 

lewego - zaświadczenie lekarskie lekarza – specjalisty otolaryngologii. Stwierdzone u dziecka, 

charakterystyczne dla autyzmu nieprawidłowości w funkcjonowaniu (w zakresie funkcjonowania 

społecznego, komunikacji oraz ograniczonego repertuaru aktywności i zainteresowań) oraz 

współwystępująca niepełnosprawność –  głęboki niedosłuch ucha lewego – powodują, iż chłopiec 

kwalifikuje się do grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – 

potrzebuje specjalnych form i metod pracy. Zebrane informacje na temat funkcjonowania 

dziecka, przeprowadzone próby diagnostyczne oraz analiza treści specjalistycznych 

kwestionariuszy  uzasadniają konieczność objęcia chłopca kształceniem specjalnym na etapie 

wychowania przedszkolnego i wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawności sprzężone: autyzm, dziecko słabosłyszące oraz objęcia go zajęciami 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  i wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka obejmują opisane w diagnozie, 

jakościowe odchylenia od normy w zakresie interakcji społecznych, wzorców komunikacji oraz 

stereotypowego repertuaru zainteresowań i aktywności. Te jakościowe nieprawidłowości 

stanowią podstawową cechę funkcjonowania we wszystkich sytuacjach - osiowe kryteria 

diagnostyczne dla autyzmu. Chłopczyk w swoim rozwoju prezentuje typowe dla autyzmu 

zaburzenia w obszarze relacji społecznych (ograniczone zainteresowania otoczeniem 

społecznym, instrumentalne traktowanie otoczenia, brak interakcji rówieśniczych), 

porozumiewania się (brak adekwatnych sposobów komunikowania się niewerbalnego, mała 

gotowość komunikacyjna) oraz wzorców zachowań i zabawy (brak zabaw adekwatnych do wieku, 

nieprawidłowe reakcje sensoryczne, fiksacja na niektórych przedmiotach, sztywne utrzymanie 

stałości otoczenia). 

Wytyczone kierunki pacy 

Zajęcia rewalidacyjne, przebiegające przy właściwej organizacji środowiska, która porządkuje 

uczenie dziecka autystycznego. Maksymalna strukturalizacja dotyczy: 

− czasu: stała pora zajęć, planu dnia, określenie czasu bycia z grupą, elementy powtarzane 

w określanych przedziałach czasowych,  

− przestrzeni: stałe miejsce pracy i odpoczynku, stonowane, zapewniające  minimum bodźców, 

głównie wzrokowych i słuchowych, 

− osób pracujących z dzieckiem: prowadzenie terapii stale przez jednego, dwóch terapeutów, 
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− języka: przekazywane komunikaty muszą być jasne, krótkie i zrozumiałe dla dziecka, 

− przedmiotów: zarówno te z życia codziennego, jak i wykorzystywane podczas terapii, powinny 

mieć jednoznaczne przeznaczenie; ważne jest oddzielenie przedmiotów, którymi dziecko 

posługuje się w sytuacjach naturalnych od pomocy terapeutycznych i zabawek. 

Rozwijanie umiejętności prelingwistycznych służących wypracowaniu podstaw 

porozumiewania się dziecka z otoczeniem, autentycznej relacji (kontakt wzrokowy, mimika), 

wzmacnianie inicjatywy chłopca i akceptowanie jego sygnałów komunikacyjnych (ciągnięcia za 

rękę, podania/wskazania przedmiotu). Ważne jest, by dorosły  w sytuacji, gdy dziecko ciągnie go 

za rękę w celu realizacji jakiejś potrzeby, starał się odwrócić taką sytuację – to dorosły kieruje 

ręką dziecka; zawsze przed podaniem dziecku np. zabawki należy poczekać na uruchomienie 

przez niego gestu wskazywania; dorosły musi utrwalić rozumienie związku wskazywanie – 

otrzymywanie przedmiotu; zawsze więc trzeba zadać pytanie: co chcesz? - i jeśli dziecko nie 

wskazuje, sam dorosły prowadzi jego rękę do wskazania i natychmiast też podaje przedmiot. 

Podpowiadanie chłopcu intuicyjnych gestów naturalnych (rozpoczynając od gestu wskazywania), 

wzbogacanych z czasem o gesty z systemu Makaton. 

Elementy dodatkowo  uwzględniane w ramach zajęć rewalidacyjnych to jasne określenie 

dziecku granic (co mu wolno, a czego nie może robić) oraz generalizacja (przenoszenie nabytych 

umiejętności podczas terapii w przedszkolu z jedną osobą, także na inne sytuacje, osoby czy 

obszar). 

Zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem (pracując z dzieckiem niedosłyszącym należy 

pamiętać, że nadrzędnym celem jest rozwijanie funkcji komunikacyjnej – umożliwienie dziecku 

skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego. Wskazane jest 

stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy opartych na  różnorodnych zabawach 

umożliwiających aktywny udział dziecka w zajęciach (m.in. ćw. indywidulane, zespołowe).  

Specjalne ćwiczenia słuchowe powinny być związane z procesem opanowywania mowy 

i kształtowania pojęć. Nauka mowy w oparciu o inne zmysły, szczególnie wzrok i dotyk, 

w połączeniu ze słuchowym jej odbiorem, będzie postępowała sprawniej. Program wychowania 

słuchowego powinien obejmować ćwiczenia z zakresu: czasu trwania dźwięku (długo – krótko); 

natężenia dźwięku (cicho – głośno); częstotliwości dźwięku (wysoko – nisko); ilości nadanych 

sygnałów (ile); tempa nadawanego sygnału (szybko – powoli); lokalizacji źródła dźwięku; rytmu. 

Materiałem pomocnym do pracy może być np. program terapeutyczny „Słucham, Mówię, 

Jestem…Program 60 kroków do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu” (K. Brzezińska, 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu). 

W pracy ważne jest stałe i systematycznym utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy 

i nabywanie nowych umiejętności (m.in. przez tworzenie z dzieckiem „pamiętników z ważnymi 

wydarzeniami” np. pobyt u babci, wyjście na plac zabaw, wyjazd na wakacje, itp., proste ilustracje 

z opisem danej sytuacji), układanie krótkich tekstów słownych komentujących bezpośrednie 

wydarzenia z życia dziecka lub historyjki obrazkowe. 

Podczas wprowadzania i utrwalania nowych wiadomości łączenie spostrzeżeń 

wzrokowych, słuchowych i kinestetyczno-ruchowych, pracując należy pamiętać o męczliwości 

dziecka przy odbiorze bodźców  na drodze słuchowej. 
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Zajęcia specjalistyczne organizowane w formie: 

− zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  

− zajęć logopedycznych, 

− zajęć o charakterze terapii wspomagającej  wg metody  Integracji Sensorycznej.  

Zalecenia i propozycje do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego: 

− cele terapeutyczne powinny być jednolite, realizowane przez wszystkich specjalistów 

pracujących z dzieckiem,  najlepiej poprzez programy sekwencyjne (istotne jest by ustalić 

priorytetowe obszary pracy terapeutycznej, na bieżąco modyfikowane podczas okresowych 

konsultacji  terapeutów dziecka); 

− zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, w  relacji z dorosłym poprzez przewidywalność jego 

zachowań; 

− stosowanie zapowiedzi wizualnych, werbalnych - konkretne przedmioty, gesty, symbole 

obrazkowe, stosowane łącznie z komunikatami słownymi; polecenia krótkie i konkretne; 

− wprowadzanie Planu Aktywności, w formie obrazków, zdjęć, etykietek/podpisów, jako 

systemu podpowiedzi do wykonania określonych sekwencji czynności, rozwijających 

umiejętność inicjowania, kontynuowania i kończenia zadania (podpowiedzią może  tu być 

książka: „Plany aktywności dla dzieci  z autyzmem; Uczenie samodzielności” – dr Lynn 

E. McClannahan, dr Patricia J. Krantz; Wyd. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka); 

− proponowanie chłopcu aktywności szczególnie przyjemnych, preferowanych przez niego, 

aby interakcja z dorosłym kojarzyła się dziecku pozytywnie; 

− trening poznawczo-behawioralny - systematyczne wzmacnianie pożądanych form 

zachowania, propozycja opracowania systemu motywacyjnego (nagroda w formie pochwały 

ustnej, ulubionej zabawy, żetonu) jako trening umiejętności podporządkowywania się 

sytuacji, później doskonalenia określonej sprawności; 

− dążenie do „osadzenia” dziecka, zwiększenia zainteresowania zabawami stolikowymi czy 

w kąciku zabaw, mając na uwadze, że celem terapeutycznym jest aktywność wspólna, a nie 

zabawa w izolacji; 

− rozwijanie wzorców zabawy m.in. poprzez prezentowanie różnych sposobów zabawy 

w danym okresie czasu maksymalnie 2-3 wzorce nowych zadań, a także wprowadzenie 

modyfikacji w schematy zabawa dziecka (małymi krokami); nie należy na siłę przytrzymywać 

dziecka w zabawie, blokować go. Ważne też, aby zabawie towarzyszyły wyraziste emocje, 

wzmacniające uwagę dziecka, a jej przebieg był bardzo dynamiczny; 

− uczenie tworzenia wspólnego pola uwagi i naprzemienności działań (raz ty – raz ja), 

zaczynając  od aktywności przyjemnych dla chłopca; 

− kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów – między dwoma przedmiotami 

konkretnymi; 

− kształtowanie rozumienia przez dziecko prostych, pojedynczych poleceń właściwych dla 

codziennych sytuacji życiowych i zadaniowych poprzez wielokrotne powtarzanie sekwencji 

zdarzeń „polecenie - jego wykonanie” (najpierw podpowiedź w formie prezentacji 

wykonania przez dorosłego, a jeśli to nie będzie skuteczne fizyczne poprowadzenie dziecka 

przez dorosłego); 
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− zapraszając dziecko do  zabawy najpierw należy pokazać mu „ofertę” - grę, układankę, 

książkę, nie poprzestając na zaproszeniu słownym; całkowicie należy wycofać się z poleceń 

stricte słownych; 

− wspomaganie manualne - „praca ciałem i rękoma” dziecka – zawsze, gdy dziecko nie reaguje 

na polecenie lub ma trudność z jego wykonaniem dorosły kieruje fizycznie ciałem dziecka; 

stosowanie wspomagania powinno być stanowcze, pewne, ale delikatne, ma wspomagać 

dziecko, lecz nie być przymusem; 

− każde zadanie proponowane przez dorosłego musi mieć wyraźnie wyznaczony koniec, 

możliwy  do przewidzenia przez dziecko; 

− zachęcanie dziecka do aktywności grupowych – trudno liczyć na to, że chłopiec wykaże 

inicjatywę lub podejdzie na polecenie, konieczna jest aktywna postawa nauczyciela, 

np. przygotowanie fizyczne do zabawy w kółku, wykonanie wspólnie z dzieckiem, jego 

rękoma/ciałem gestów towarzyszących zabawie itp.; 

− wspieranie koncentracji uwagi: dbanie, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców 

rozpraszających (słuchowych) – na stoliku powinny znajdować się tylko przedmioty aktualnie 

niezbędne do pracy; posadź dziecko z dala od ewentualnych źródeł dźwięku, tyłem do okna, 

blisko nauczyciela, aby systematycznie monitorować koncentrację uwagi, kontrolować 

postępy w pracy, sprawdzać, czy zrozumiał polecenie, wyjaśniać, naprowadzać za pomocą 

pytań, motywować do kontynuowania pracy, przywołać jego uwagę, gdy się rozproszy. 

Unikanie nadmiaru dekoracji w sali lub umieszczenie je poza zasięgiem wzroku dziecka; 

− Podjęcie treningu czystości (wsparciem może być program Chris Graham „Żyć z autyzmem - 

Uczymy się korzystać z toalety”  - Wyd. Fraszka Edukacyjna lub „Logistyka autyzmu - 

przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem 

toaletowym, napadami złości i innymi wyzwaniami dnia codziennego”, K. Wilde, Wyd. 

Harmonia). 

Rozwijanie zachowań deficytowych szczególnie w obszarze komunikacji i relacji: 

− uczenie kontaktu wzrokowego jako podstawy rozwoju społecznego odbywa się także 

poprzez nauczanie sytuacyjne (patrzenie tam, gdzie spogląda  lub wskazuje inna osoba), 

− praca nad stosowaniem komunikatów „tak” i „nie” (w formie werbalnej, umownych znaków, 

symboli), 

− wprowadzenie systemu komunikacji alternatywnej, wspierającej np. w formie tabletu 

multimedialnego wraz z oprogramowaniem komunikacyjnym i edukacyjnym ułatwiającym 

kształtowanie umiejętności społecznych i szkolnych (wybór powinien uwzględniać jak 

najszersze możliwości stosowania w środowisku rodzinnym i przedszkola), 

− rozwijanie naśladownictwa ruchowego, ruchów narządów artykulacyjnych, naśladowania 

użytkowania przedmiotów, 

− kształcenie umiejętności niewerbalnych, zaczynając od gestów konwencjonalnych (pokaż: 

jaki jesteś duży, przywitaj się,  jaki dobry był obiad, zrób pa, pa) oraz wybranych z systemu 

Makaton, 
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− trening dopasowywania: konkretu do konkretu, zdjęcia do konkretu, przedmiotu do obrazka, 

rzeczy nieidentycznych (np. 3 różne autka), z jednoczesną kategoryzacją: członkowie rodziny, 

zabawki, ubrania, zwierzęta domowe, owoce itd. 

− ćwiczenie innych czynności ze sfery poznawczej typu: sortowanie, porządkowanie, 

odpowiadanie na pytania typu co to jest, jaki to kolor itp. wg metody izolowanych prób, 

w której terapeuta dobiera pomoce, powtarza (wielokrotnie) polecenie w celu utrwalenia 

uczonej umiejętności; schemat treningu: polecenie/pytanie nauczyciela (co to jest? /powiedz 

auto), podpowiedź nauczyciela, reakcja dziecka, wzmocnienie prawidłowej odpowiedzi lub 

brak wzmocnienia, kiedy reakcja jest błędna, 

− tworzenie sytuacji, w których dziecko spontanicznie wydaje dźwięki, sylaby, słowa, w celu 

wypracowania minimalnego ich repertuaru, wzmacnianie ich i zastosowanie w nauczaniu 

incydentalnym (dziecko ma zainicjować interakcje w odniesieniu do przedmiotu/aktywności 

poprzez sięganie, wskazywanie z użyciem/naśladowaniem dźwięku/słowa); przykładem 

takiego działania może być zainteresowanie chłopca ulubionymi autkami, umieszczenie ich 

wysoko/w zamkniętym słoiku i poproszenie, aby inicjując z dorosłym kontakt wzrokowy, 

wskazał i powiedział  auto (po: poleceniu powiedz auto, z czasem daj auto); konieczne jest 

odpowiednie zaaranżowanie środowiska (szczególnie atrakcyjne przedmioty), aby dziecko 

odczuło potrzebę mówienia/porozumiewania się i aby zrozumiało, że jego słowo ma moc 

sprawczą (otrzyma coś, na czym mu bardzo zależy), 

− nauka  naprzemienności działań (raz ty – raz ja), zaczynając  od aktywności przyjemnych dla 

chłopca, 

− systematyczny trening kojarzenia słowa i znaczenia (konkret lub/i obraz), z możliwością 

zastosowania etykietek/podpisów, 

− rozwijanie umiejętności zabawy, w tym  kooperacyjnej; wzorce zabawy powinny być 

ćwiczone poprzez prezentację sposobów zabawy i modyfikację schematów zabawy dziecka. 

Wspieranie rozwoju społecznego: 

− uzyskanie dopasowania do rytmu przedszkola, akceptacji bliskości innych dzieci oraz 

uczestniczenie w zabawach grupowych opartych na działaniu równoległym, 

odwzorowywaniu ruchów, 

− wsparcie nauczyciela, jego aktywna postawa np. przygotowanie fizyczne do zabawy  w kółku, 

wykonanie wspólnie z dzieckiem, jego rękoma/ciałem gestów towarzyszących zabawie itp., 

− stymulacja sensoryczna, służąca poprawie odbioru i usprawnianiu bodźców zmysłowych 

przez układ neurologiczny. 

Zalecenia istotne do pracy w warunkach grupy przedszkolnej uwarunkowane niedosłuchem 

dziecka: 

− staranie się, by rozmawiać z dzieckiem w jak najspokojniejszym otoczeniu, redukowanie 

dźwięków otoczenia lub opuszczenie głośnego miejsca,  

− jeśli to możliwe, należy ograniczyć hałas w sali, 

− zachęcanie dziecka, by nabrało zwyczaju patrzenia na osobę mówiącą, nawet jeśli słuchanie 

nie jest trudne - dzięki temu dziecko będzie miało zwyczaj skupiana uwagi na rozmówcy, 
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− uczenie dziecka, aby dawało znać osobie mówiącej, że czegoś nie dosłyszało i aby prosiło 

o powtórzenie, jeśli nie zrozumiało, 

− istotne, by nauczyciel mówił wyraźnie i powoli z odległości 1 do 2 metrów, pamiętając, by 

nie wymawiać słów aż nadto wyraźnie (przesadny ruch warg zniekształca dźwięki mowy 

i twarz mówiącego, utrudnia korzystanie ze wskazówek wizualnych), 

− należy mówić zwyczajnym, prostym językiem, nie upraszczać form gramatycznych, 

− podczas mówienia lub czytania na głos uważać, aby nie zasłaniać twarzy dłońmi, czy książką, 

− nie mówić będąc odwróconym do dziecka plecami, 

− zwracając dziecku uwagę, należy najpierw zawołać go po imieniu, a wydając polecenie 

zwrócić się twarzą ku dziecku, upewnić się, że dziecko uważa, zanim przekażemy mu 

polecenie lub zadamy pytanie, 

− należy dać dziecku czas na odpowiedź/reakcję, być może będzie ono potrzebowało 

upewnienia się, czego od niego się oczekuje, 

− jeśli dziecko nie odpowiada/nie reaguje na pytanie, trzeba powtórzyć je na wypadek, gdyby 

nie uchwyciło początku pytania, a jeśli nadal nie odpowiada/nie reaguje, podać pytanie 

w innej formie, w razie potrzeby udzielanie dodatkowych wyjaśnień wykorzystując 

sytuacje, ilustracje, stosowanie pytań pomocniczych, powtórzeń, schematów graficznych, 

− nie należy chodzić, kiedy się mówi do dziecka, 

− ważne, by stać w dobrze oświetlonym miejscu twarzą do dziecka, aby lepiej widziało ruchy 

warg, mimikę twarzy i gesty, 

− dziecko powinno siedzieć tak, by światło padało na twarz nauczyciela, 

− należy posadzić dziecko tak, by mogło widzieć i słyszeć nauczyciela, ale też tak, aby mogło, 

w razie konieczności, usłyszeć kolegów, 

− dobrze jest pozwolić dziecku na przemieszczanie się tam, gdzie na sali dzieją się ważne 

rzeczy, 

− podczas prowadzenia zajęć używać jak najwięcej pomocy wizualnych, 

− sprawdzać, czy dziecko zrozumiało, co zostało powiedziane, 

− zadając pytania unikać takich, na które dziecko musi odpowiedzieć „tak" lub „nie", 

− uświadomić sobie ograniczone możliwości korzystania z radia, 

− dobrze jest, kiedy dziecko z wadą słuchu ma kolegę, który może być mu pomocny lecz 

z drugiej strony zachodzi niebezpieczeństwo, że dziecko z wadą słuchu będzie 

niesamodzielne, polegające zbytnio na innych, 

− należy upewnić się zawsze, czy dziecko wie, za co zostało skarcone (mogło nie zrozumieć, 

czego się od niego wymaga), 

− pamiętanie, że dziecko może słyszeć raz lepiej, raz gorzej, 

− wykorzystywać każdą sposobność do indywidualnej pracy z dzieckiem, 

− należy rozróżnić słyszenie od rozumienia, nawet jeśli dziecko słyszy wszystko wokół, 

niekoniecznie rozumie mowę, 
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− ważna jest samodzielność dziecka na miarę jego możliwości i umiejętności, należy zwrócić 

uwagę na to, czy dziecko nie wykonuje jakiegoś zadania, bo nie potrafi go rozwiązać, czy 

też nie zrozumiało jego treści, 

− dzieci rozpoczynające naukę czytania mają problemy z rozumieniem pojęć - sylaba, głoska, 

samogłoska, spółgłoska, litera, dwuznak, wyraz, słowo, zdanie... 

− kłopot może sprawiać rozumienie i zapamiętywanie najczęściej używanych poleceń np. 

~ podziel wyraz na sylaby 

~ jaką głoskę słyszysz na początku słowa 

~ wymień słowa zaczynające się na głoskę 

~ podziel słowo na głoski 

~ jakie znasz samogłoski 

~ policz samogłoski w słowie 

− w trakcie ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej dziecko powinno widzieć obraz graficzny 

wyrazu lub zdania, 

− należy pamiętać, że dziecko z wadą słuchu potrzebuje dużej ilości ćwiczeń i powtórzeń, 

− mobilizowanie zachętą i pochwałą do systematycznego pokonywania trudności, 

okazywanie wobec grupy zadowolenia nawet z drobnych osiągnięć dziecka, wykorzystując 

możliwości dziecka pomaganie w pozytywnym zaistnieniu na terenie grupy. 
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Anna Dzierżan 

Piotr Pawliszyn ścieżka artystyczna 

 

Piotr Pawliszyn urodził się 22.04.1997r. w Kluczborku, gdzie uczęszczał do Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku, a następnie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kluczborku. Będąc jeszcze uczniem odnalazł swoją 

pasję w malarstwie i rysunku, pod okiem nauczyciela, artysty plastyka Józefa Zająca, 

prowadzącego zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku. W 2016 roku Piotr 

Pawliszyn podjął naukę na kierunku architektura w brytyjskiej Glasgow School of Art oraz w École 

Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles ulokowanej w podparyskim Wersalu. Prace 

młodego artysty, jeszcze studenta, łączące kreatywne myślenie z logicznym układem nauk 

ścisłych, wzbudziły zainteresowanie biur architektonicznych w Londynie, gdzie podjął pracę po 

ukończeniu studiów licencjackich.  

Jego poszukiwania różnych form wyrazu zaowocowały tworzeniem i wystawianiem prac 

malarskich i rysunków na wystawach w Museum of Modern Art Tetouan, The Royal Scottish 

Academy, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki" w Krakowie czy też zakwalifikowaniu się do 

finałów rundy konkursów międzynarodowych, takich jak Figuratvas 17 w Barcelonie oraz Lynn 

Painter Stainers Prize w Londynie. 

Przed indywidualnym wernisażem Piotra w Krakowie widniał opis jego pracy: „Piotr 

Pawliszyn to 21-letni, współczesny, polski malarz. Techniki, które wykorzystuje są długotrwałym 

procesem i wymagają ogromnej cierpliwości. Prace Piotra Pawliszyna poruszają problemy 

społeczne, polityczne i historyczne. Wystawa przedstawiała jego hiperrealistyczne rysunki oraz 

obrazy olejne”. 

W celu zdobycia tytułu architekta, w roku 2020 podjął studia magisterskie na 

Uniwersytecie Luksemburskim. Plany na przyszłość wiąże z udziałem w wymianie Erasmus 

i dalszym kształceniem na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, jeżeli ograniczenia 

związane z pandemią i restrykcje nie pokrzyżują planów. Studia za granicą dały mu wiele 

możliwości, przede wszystkim umiejętność władania wieloma językami, dlatego po studiach myśli 

o pozostaniu w Luksemburgu. Rozważa podjęcie pracy w krajach takich, jak Szwajcaria czy 

Irlandia. 
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Zdjęcie z konkursu Figuratvas 17, MEAM Barcelona, 2017 

 
Projekt „Social Machine”, ENSA-Versailles, 2019 
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Katedra Notre-Dame w Paryżu, 2019 
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Bez tytułu, 2015 
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WARTO ZOBACZYĆ 
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Andrzej Dzierżan 

Z wizytą w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku - fotoreportaż 

 

 

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 

 

Ekspozycja stała w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 
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Ekspozycja stała w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 

 

Ule figuralne w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 
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Ekspozycja stała w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 

 

Ule figuralne w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 
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Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (GSW) jest miejską instytucją kultury, która od dekad zaprasza na 

wystawy autorstwa młodych, polskich twórców lub realizuje projekty ukazujące klasyków współczesności. 

Jednym z podstawowych zadań GSW jest promocja najciekawszych artystów i artystek związanych 

z regionem opolskim. Co roku Galeria Sztuki Współczesnej realizuje dziewięć dużych wystaw w salach 

głównych oraz kilkanaście w Galerii Aneks GSW i w przestrzeni miejskiej Opola. Ekspozycje mają charakter 

kuratorski; ukazują wybrane zagadnienia społeczno-kulturalne, skupiają się na prezentacji ważnych 

okresów w twórczości artystów lub poruszają zagadnienia estetyczne. Każdej wystawie towarzyszy bogaty 

program edukacyjny, kierowany do grup zorganizowanych ze szkół.  Lekcje o sztuce mogą stanowić 

ciekawą formę uzupełnienia czy też poszerzenia wiedzy najmłodszych z zakresu rozumienia kultury 

i historii XX i XXI wieku.  
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Nowa siedziba Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  


