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Polub nas, czytaj więcej

Terapia uczennicy
z zespołem Downa

FOT. PL.FREEPIK.COM

nauczycieli w ramach
procedury awansu
zawodowego. Jesteś w trakcie
awansu zawodowego?
Pomożemy Ci, publikując
Twój tekst w „Kurierze
Nauczycielskim”.

FOT. ILUSTRACYJNE, PL.FREEPIK.COM

Dzięki wprowadzeniu terapii bazującej na aktywności ruchowej
i systemie pozytywnych wzmocnień udało się u Martyny
zmniejszyć występowanie zachowań niepożądanych,
a jednocześnie zwiększyć jej samoakceptację. Uczennica
zyskała też większą akceptację wśród rówieśników.
To artykuły
napisane przez
STR. 6

Zalecenia
żywieniowe
dla dzieci
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
Przez 12 lat uczyłam w szkole
integracyjnej. Spotkałam się z uczniami
z wieloma zaburzeniami. Podczas
lekcji pracowało mi się z nimi raz lepiej,
raz gorzej. Wtedy zainteresowałam się
dietetyką i dowiedziałam się, że to, co
jedzą dzieci, ma olbrzymi wpływ na to,
jak się zachowują.
STR. 8
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Wytyczne do tworzenia arkusza organizacyjnego we wrześniu 2022 roku

Na łamach „Kuriera Nauczycielskiego” nr 6/2022 kontynuujemy publikowanie artykułów
nauczycieli z całej Polski, którzy
napisali je w ramach procedury
awansu zawodowego. Tak jak
w poprzednich wydaniach – ich
tematyka obejmuje różne obszary edukacji.
Marzena Gołębiewska, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5 w Białymstoku,
porusza kwestię diety i zaleceń żywieniowych dla dzieci
z ADHD, FAS, zespołem Downa
i ze spektrum autyzmu.
Aleksandra Burzyńska-Mendak z SP nr 17 w Chorzowie
zastanawia się, co zrobić, aby
książki nie były dla uczniów
trudne ani nudne. W artykule pt.
Kanon lektur – ciągła reforma,
brak zmian pisze, że istotne jest,
aby bibliotekarze i nauczyciele obserwowali na bieżąco to,
co się dzieje na rynku wydawniczym, żeby móc rozbudzać
i kształtować zainteresowania
czytelnicze dzieci i młodzieży,
a równocześnie za nimi nadążać.
Dorota Podsiadły, nauczycielka SP im. T. Kościuszki w Połańcu, dzieli się doświadczeniami z wprowadzenia autorskiej
innowacji dotyczącej kreatywnej nauki języka niemieckiego.
W tym numerze publikujemy dwa teksty będące studium
przypadku. Elżbieta Łozińska,
nauczycielka w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, pisze o przebiegu
i efektach terapii uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie
poprzez ćwiczenia fizyczne. Natomiast Ireneusz Chmielewski
z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 w Warszawie analizuje, jak na postępy w nauce
gry na skrzypcach wpływają
nie tylko złe nawyki techniczne,
ale i sytuacja rodzinna uczniów.
W tym „Kurierze” omawiamy
nowe przepisy dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów. Wdrażanie
pierwszego etapu standaryzacji rozpocznie się 1 września
2022 roku. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleciło
uwzględnienie nowych regulacji w opracowywanych na rok
szkolny 2022/2023 arkuszach
organizacji.

Standardy zatrudniania
nauczycieli specjalistów
W ŻYCIE WESZŁY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE STANDARYZACJĘ ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI
SPECJALISTÓW W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH. CHODZI O PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW,
PEDAGOGÓW SPECJALNYCH, LOGOPEDÓW I TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. WDRAŻANIE
PIERWSZEGO ETAPU STANDARYZACJI ROZPOCZNIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU. DLATEGO
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI ZALECIŁO UWZGLĘDNIENIE NOWYCH REGULACJI
W OPRACOWYWANYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ARKUSZACH ORGANIZACJI.
12 maja br. Sejm RP przyjął, a pięć
dni później prezydent Andrzej Duda
podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw. Przepisy te wprowadzają minimalną łączną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie
musiała być zapewniona w:
• publicznych i niepublicznych
przedszkolach niebędących
placówkami specjalnymi,
• szkołach podstawowych,
• liceach ogólnokształcących,
• technikach oraz branżowych
szkołach I stopnia, które nie są
szkołami specjalnymi,
• szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
• zespołach, w skład których
wchodzą wymienione wyżej
przedszkola lub szkoły.
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DWA ETAPY
Liczba etatów nauczycieli specjalistów będzie uzależniona od liczby
dzieci lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole. Wprowadzenie standardów podzielono na dwa
etapy.
W pierwszym – od 1 września 2022
roku do 31 sierpnia 2024 roku – będą
obowiązywały niższe, przejściowe
wartości standardów (tabela nr 1):
Łączna liczba
etatów

Liczba dzieci
lub uczniów

od 101

1,5 etatu +
0,2 etatu
na każdych
kolejnych 100
uczniów

PEDAGOG SPECJALNY

od 51 do 100

1

Dodatkowo ustawa wprowadza
w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych nowe
stanowisko pedagoga specjalnego.
Jego kwalifikacje i zadania w ramach
pensum zostaną określone w rozporządzeniach dotyczących:
• szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli;
• zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach;
• wykazu zajęć prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich
rzecz przez nauczycieli poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedago-

od 31 do 50

0,5

od 1 do 30

0,25
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W etapie drugim – od 1 września
2024 roku – zostaną wprowadzone
docelowe wartości standardów:
Łączna liczba
etatów

Liczba dzieci
lub uczniów

od 101

2 etaty +
0,2 etatu
na każdych
kolejnych 100
uczniów

od 51 do 100

1,5

od 41 do 50

1

od 31 do 40

0,8

od 21 do 30

0,6

od 11 do 20

0,4

od 1 do 10

0,25

PRZYKŁADOWE WYLICZENIA
ETATÓW
W szkole uczy się 180 uczniów.
Obecnie szkoła ma 11 godzin pedagoga i 11 godzin logopedy. Zgodnie z przepisami przejściowymi od
września br. szkoła powinna mieć co
najmniej 1,5 etatu specjalisty, w tym
minimalną liczbę etatów psychologów
i pedagogów specjalnych. Czyli ile?

W omawianym przypadku szkoła
powinna zatrudniać od września 2022
roku co najmniej 1,5 etatu specjalisty,
z czego co najmniej 25 proc. × 1,5 =
0,375 etatu psychologa, 25 proc. × 1,5
= 0,375 etatu pedagoga specjalnego
oraz 0,75 etatu (łącznie) pozostałych
specjalistów (pedagoga, logopedy lub
terapeuty pedagogicznego).
Przeliczając to na godziny pracy
nauczyciela, przy założeniu, że pensum specjalistów wynosi 22 godziny
tygodniowo, szkoła powinna mieć
co najmniej 8,25 godzin psychologa,
8,25 godzin pedagoga specjalnego
oraz 16,5 godzin (łącznie) pozostałych
specjalistów (pedagoga, logopedy lub
terapeuty pedagogicznego).
MEiN przypomina, że zgodnie
z artykułem 42d ust. 4 ustawy Karta
Nauczyciela (będzie obowiązywał od
1 września 2022 roku) przy obliczaniu minimalnego wymiaru etatów
specjalistów brać należy pod uwagę
również godziny ponadwymiarowe
realizowane przez tych specjalistów.
W zespołach (przedszkole +
szkoła podstawowa) liczbę dzieci/
uczniów do wyliczenia wymaganych etatów liczyć należy łącznie.

Jeśli przykładowo przedszkole liczy
100 dzieci, a szkoła podstawowa
180 uczniów i wchodzą one w skład
zespołu, to łączna liczba uczniów zespołu wynosi 280 uczniów. Tak więc
od września 2022 roku niezbędne minimum etatów specjalistów wynosi
1,7 etatu (1,5 etatu za liczbę uczniów
powyżej 100 + 0,2 etatu za kolejnych
100 uczniów).
W ramach tego standardu należy,
zgodnie z art. 42d ust. 11, przewidzieć
co najmniej 25 proc. × 1,7 = 0,425 etatu
psychologa oraz 25 proc. × 1,7 = 0,425
etatu pedagoga specjalnego. Ostatecznie więc w takim zespole musi być
co najmniej 0,425 etatu psychologa,
0,425 etatu pedagoga specjalnego
oraz 0,85 etatu (łącznie) pozostałych
specjalistów (pedagoga, logopedy lub
terapeuty pedagogicznego).
Wprowadzenie standardów zostanie sfinansowane z budżetu
państwa w postaci wzrostu wysokości części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego. W 2022 roku na
ten cel przeznaczono 520 milionów złotych.
Ciąg dalszy na str. 7

SŁOWO MIESIĄCA
To cykl adresowanych
Giganci Nauki
do nauczycieli szkoleń, których celem było przybliżenie wybranych sylwetek polskich
naukowców i odkrywców oraz ich
wynalazków. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: „Giganci
nauki. Zapomniani polscy naukowcy
i wynalazcy”. Uczestniczyło w niej
prawie 300 nauczycieli z całej Polski.
(źródło: MEiN)

Liczba miesiąca
Prawie tylu uczniów i słuchaczy z
ponad 22 tys. szkół zakończyło
24 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

5 mln
(źródło: MEiN)

AUTOR: WERONIKA NOWAKOWSKA

Danuta
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Polacy są bardzo przyjaźni
ROZMOWA Z ANURADHĄ IDDAGODĄ, DOKTOREM ZARZĄDZANIA,
WYKŁADOWCĄ UNIWERSYTETU SRI JAYEWARDENEPURA NA SRI LANCE.
NASZA ROZMÓWCZYNI PRZEBYWAŁA W POLSCE NA ZAPROSZENIE
INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TYCHACH.
Kurier Nauczycielski: – Jaki był
powód pani wizyty w Polsce?
Anuradha Iddagoda: – Przyjechałam na zaproszenie Instytutu
Studiów Podyplomowych w Tychach, z którym współpracuję już
od pewnego czasu. Poprowadziłam gościnne wykłady, ale rów-

nież wzięłam udział w konferencji
zorganizowanej na Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie, podczas której przedstawiłam referat
na temat zaangażowania pracowników, oparty na wynikach moich
badań. Ważnym punktem pobytu
były rozmowy bilateralne w pre-

Dr Anuradha Iddagoda
2 czerwca br. w Instytucie
Studiów Podyplomowych
w Tychach wygłosiła wykład pt. Employee engagement: a remedy to change
challenge (Zaangażowanie
pracowników: remedium na
wyzwanie zmiany).
Dr Iddagoda realizuje
badania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zaangażowania pra- Dr Anuradha Iddagoda oraz Łukasz
cowników, przywództwa Bukowski, dyrektor zarządzający
w przedsiębiorstwie, jak Instytutu Studiów Podyplomowych
również w zakresie meto- w Tychach FOT. J. JĘDRYSIK
dologii badań społecznych.
Doktorat z zarządzania uzyskała na Uniwersytecie Sri Jayewardenepura na Sri Lance. Ukończyła też studia MBA z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi. Tytuły zawodowe licencjata i magistra technologii informatycznych otrzymała na Uniwersytecie Charlesa Sturta
w Australii.
Obecnie dr Iddagoda pracuje na Wydziale Nauk Stosowanych Uniwersytetu Sri Jayewardenepura, uczelni publicznej, położonej w Nugegodzie, nieopodal Sri Dźajawardanapura Kotte, stolicy kraju. Uniwersytet
został utworzony w 1958 roku z buddyjskiego centrum edukacyjnego
Vidyodaya Pirivena.
(ptn)

stiżowym Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Poza tym
był czas na zwiedzanie, bo Polska
to piękny kraj.
– Które miejsca pani odwiedziła?
– Prócz Tychów i Katowic były to
między innymi: Sandomierz, Rzeszów, Kraków, Warszawa oraz zamek w Ogrodzieńcu. Miałam również
okazję odwiedzić stolice sąsiednich
państw, czyli Pragę, Bratysławę,
a nawet Wiedeń.
– Zapewne coś panią zaskoczyło.
– Najbardziej oczarowały mnie
Sandomierz i Kraków.
– Jakie są pani generalne wrażenia z pobytu w Polsce?
– Jest to piękny kraj. Kraj rozwinięty. Z rozbudowaną infrastrukturą
i dobrze zorganizowanym systemem
oświaty. Wszędzie widziałam zieleń.
Mam na myśli drzewa. To kraj przyjazny dla środowiska. I sami Polacy
są bardzo przyjaźni.
– W jakim wymiarze Sri Lanka
różni się od Polski?
– Główna różnica dotyczy obszaru techniki i usług. Sri Lanka to kraj
rozwijający się. Nasz transport nie
działa tak dobrze jak u was. Polska
ma sprawnie funkcjonujący system
komunikacji publicznej.
– Czy jest pani w stanie wskazać jakieś podobieństwa między
naszymi krajami?
– Historia obu krajów. Sri Lanka
ma już ponad 2500 lat. Posiadamy wiele atrakcyjnych obiektów
wpisanych na listę zabytków
światowego dziedzictwa UNESCO,

Anuradha Iddagoda, doktor zarządzania, wykładowca Uniwersytetu
Sri Jayewardenepura na Sri Lance FOT. ARC

głównie w takich miastach jak
Anuradhapura, Polonnaruwa czy
Kandy.
– Z pani kraju napływają obecnie
niepokojące informacje.
– Sytuacja na Sri Lance nie jest teraz najlepsza. Stoimy w obliczu kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego obostrzeniami wywołanymi
pandemią COVID-19. Lockdown okazał się zgubny dla sektora turystyki,
a to jest przecież jedna z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki.
Mam jednak głęboką nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości wyjdziemy
na prostą.
– Przed kryzysem Sri Lanka cieszyła się coraz większą popular-

nością wśród turystów z Polski.
Dość wspomnieć regularne połączenia polskiego przewoźnika lotniczego z Warszawy do Kolombo.
Co jest tak pociągającego w waszym kraju?
– To przepiękny kraj o wysokim
zróżnicowaniu przyrodniczym. Gorące plaże, chłodne i zamglone góry,
ciepłe i słoneczne miasta, lasy oraz
wodospady. I to wszystko można
odnaleźć na jednej małej wyspie.
By się o tym przekonać, zachęcam
do odwiedzenia Sri Lanki, gdy tylko
kryzys się skończy.
– Niechybnie to uczynię. Dziękuję za rozmowę.
(ptn)

Parę słów o asertywności (22)

W obliczu rozbieżnych opinii
KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ „JA JESTEM OK, TY JESTEŚ OK”, CZŁOWIEK WYKONUJE WIELE ZABIEGÓW, ABY ZMINIMALIZOWAĆ
NIEPRZYJEMNE DOZNANIA WYWOŁANE KONFRONTACJĄ Z CZYIMŚ ODMIENNYM ZDANIEM. MOŻE W TYM CELU USIŁOWAĆ
ZATRZEĆ ROZBIEŻNOŚCI, UPODOBNIAJĄC SWĄ OPINIĘ DO OPINII PARTNERA ROZMOWY. JEŚLI I DRUGA OSOBA
UCZYNI TO SAMO, WÓWCZAS OBIE STRONY UZGODNIĄ WSPÓLNY PUNKT WIDZENIA, KTÓRY NIE BĘDZIE WPRAWDZIE
ODZWIERCIEDLAŁ NICZYICH POGLĄDÓW, JEDNAK POZWOLI UNIKNĄĆ PRZYKREGO UCZUCIA DYSKOMFORTU.
Przykładowo zapowiadamy, że
dzisiejszego wieczoru zamierzamy
obejrzeć konkurs Eurowizji. „Nic
mnie nie oderwie od telewizora” –
dodajemy. Na to nasz rozmówca
reaguje: „Nie żartuj, ty oglądasz
tę szmirę? Przecież to płytka produkcja, która nie ma nic wspólnego
z muzyką”. W obliczu rozbieżnej
opinii stwierdzamy koncyliacyjnie:
„Oczywiście, jest tam dużo tandety,
ale część występów to naprawdę dobra rozrywka. Poza tym od zawsze
emocjonuje mnie moment końco-

wego przyznawania punktów”. Nasz
rozmówca: „Zgoda, jako rozrywka to
może być”. Odpowiadamy: „Tak, to
dla mnie głównie rozrywka”.
W sytuacji, gdy rozbieżność już się
wyraźnie uwidoczniła, a my czujemy
się w związku z tym „nie w porządku”, naszą reakcją może być pragnienie wykazania, że jednak jesteśmy
„w porządku”, np. poprzez usprawiedliwianie się. Na konfrontacyjne słowa odpowiadamy: „Eurowizja
jest raz do roku, a jak wiesz, mam
bardzo wymagającą pracę, więc

kiedy wracam do domu, to jestem
na ogół wykończony i mam ochotę
na odrobinę relaksu”. Choć użyte
przez nas argumenty nie odnosiły
się stricte do konkursu, daliśmy do
zrozumienia, że ze względu na nieznośny ciężar bytu należy nam się
chwila zapomnienia. Z tego powodu
jesteśmy „w porządku” i tego faktu
nie podważy nawet chęć obejrzenia
kiczowatego konkursu.
Jeszcze jedna droga do uniknięcia
poczucia bycia „nie w porządku”
biegnie poprzez próbę udowodnie-

nia drugiej osobie, że tak naprawdę to ona jest „nie w porządku”, co
znajduje wyraz w postaci ataku
z naszej strony. Gdy na deklarację
o chęci obejrzenia Eurowizji napotykamy słowa krytyki, możemy odbić
piłeczkę: „A ilu oglądałeś wykonawców?”. Nasz rozmówca odpowiada:
„Widziałem pierwszego i to mi wystarczy”, na co wytaczamy większe
działa: „Zatem dlaczego w ogóle się
wypowiadasz na ten temat, skoro
nie widziałeś wszystkich występów? Nie powinieneś zabierać głosu

w tej sprawie. Czy wszystkie twoje
opinie są aż tak pobieżne?!”. Doszło
tutaj do odwrócenia wektorów: aby
uniknąć dyskomfortu, wywołaliśmy zakłopotanie u interlokutora,
zmuszając go do obrony. Innymi
słowy, wyczuwając zagrożenie
na własnym terytorium, zgodnie
z doktryną, iż najlepszą obroną
jest atak, przenieśliśmy działania
zbrojne na terytorium przeciwnika.
Jest to już jednak strategia walki,
a nie postawa asertywna.
Andrzej DOSTATNI
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TEN ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. DZIEL SIĘ WIEDZĄ I
DOŚWIADCZENIEM Z „KURIEREM”. POMOŻEMY CI W AWANSIE ZAWODOWYM I WSPÓLNIE ZAINSPIRUJEMY INNYCH!

Co zrobić, aby książki nie były dla uczniów trudne ani nudne

Kanon
lektur –
ciągła
reforma,
brak zmian
SZKOLNICTWO MIERZY SIĘ OD WIELU LAT
Z PROBLEMEM SPADKU ZAINTERESOWANIA
CZYTANIEM. CIĄGLE WRACAJĄ PYTANIA,
DLACZEGO UCZNIOWIE NIE CZYTAJĄ LEKTUR.
DLACZEGO DLA WIĘKSZOŚCI UCZNIÓW JEST TO
PRZYKRY OBOWIĄZEK? DLACZEGO PROBLEM
DOTYKA CORAZ MŁODSZYCH UCZNIÓW?
Wyniki szeregu badań potwierdzają tezę, że czytelnictwo w wieku
dziecięcym ma bezpośrednie przełożenie na poziom czytelnictwa ludzi dorosłych. Istotne jest więc, aby
bibliotekarze i nauczyciele pracujący
z dziećmi i młodzieżą obserwowali
na bieżąco to, co się dzieje na rynku
wydawniczym, żeby móc rozbudzać
i kształtować zainteresowania czytelnicze, a równocześnie za nimi nadążać.
Badacze literatury na łamach rozmaitych portali, czasopism zwracają
uwagę na to, że kanony lektur szkolnych nie są dopasowane do potrzeb
i gustów młodych ludzi. Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika,
że spis lektur nie odpowiada oczekiwaniom czytelników. Podkreśla się
przy tym, że w procesie kształtowania
nawyków czytelniczych potrzebne jest
wprowadzanie maksymalnie atrakcyjnych lektur, by uczniowie czerpali
przyjemność z ich czytania.
Dyskusja na temat zmiany kanonu
lekturowego toczy się w środowiskach
akademickich i mediach nieustannie
od wielu lat. Stale podnoszony jest
problem, że szkoła skutecznie zniechęca uczniów do czytania, narzucając
im przestarzałe lektury.
W kanonie, mimo przeprowadzonej
w 2017 roku reformy edukacji, nadal
znajdują się książki napisane w poprzednim wieku. Dzisiejsi trzecioklasiści
to uczniowie, którzy urodzili się w latach
2012/2013, a w zestawie Ministerstwa
Edukacji i Nauki jedynie 4 z 24 pozycji
napisano za ich życia. Ponadto 13 tytułów wydano przed rokiem 2000 (m.in.
Dzieci z Bullerbyn, Doktor Dolittle i jego
zwierzęta, Karolcia, O psie, który jeździł
koleją, Oto jest Kasia).
Propozycja ministerialnej listy lektur skłoniła prof. Dariusza Szczukow-

skiego z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego do wyrażenia
dość radykalnego zdania, że „rynek
literatury dziecięcej i młodzieżowej
jest w stanie permanentnego uwiądu
i nie ma on nic do zaproponowania
naszym uczniom”.
Dotyczy to też listy lektur rekomendowanych przez wydawnictwa
edukacyjne, które wydają podręczniki
szkolne. Analizując zestawy zawarte
w pakietach podręczników do klasy
trzeciej Elementarz odkrywców (wyd.
Nowa Era) i Nowi Tropiciele (WSiP),
zauważa się podobną tendencję do
omówionej powyżej.

Specjaliści zwracają uwagę, że dzieciom zaleca się czytanie utworów wydanych przed półwieczem, odległych od świata
współczesnych młodych czytelników. Lektury są często niezrozumiałe nie tylko z powodu archaicznego języka, jakim są
pisane, ale dlatego, że opowiadają o innych realiach GRAFIKA: PL.FREEPIK.COM

Profesor Grzegorz Leszczyński
z Uniwersytetu Warszawskiego,
który zajmuje się badawczo literaturą dla dzieci i młodzieży, zwraca
uwagę na to, że dzieciom zaleca się
czytanie utworów wydanych przed
półwieczem, przestarzałych, odległych od świata współczesnych młodych czytelników. Lektury są często
niezrozumiałe dla dzieci, nie tylko
z powodu archaicznego języka, jakim
są pisane, ale dlatego, że opowiadają
o innych realiach.
Opowieści te nie mówią o współczesnych dzieciach i ich współczesnych
problemach, nie mówią o ich otocze-

CZYTANIE KSIĄŻEK W WIEKU
DZIECIĘCYM MA PRZEŁOŻENIE
NA POZIOM CZYTELNICTWA LUDZI
DOROSŁYCH. ISTOTNE JEST WIĘC, ABY
OBSERWOWAĆ NA BIEŻĄCO TO, CO SIĘ
DZIEJE NA RYNKU WYDAWNICZYM,
ŻEBY MÓC ROZBUDZAĆ I KSZTAŁTOWAĆ
ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE
I ZA NIMI NADĄŻAĆ.
Warto pamiętać, że nowe, estetyczne i świeże wydania starych książek nie
spowodują, że ich treść będzie bardziej
aktualna czy dopasowana do oczekiwań czytających. Literaturoznawcy
podkreślają, że fundowanie dzieciom
starych książek nie daje możliwości
dogłębnej identyfikacji z bohaterami,
a więc faktycznego poznania treści.

niu. Sam fakt, że książka opowiada
historie rówieśników, nie jest gwarantem sukcesu. Dzieci nie rozumieją postępowania literackich kolegów, gdyż
bohaterowie ci żyją w innych czasach,
niemedialnych, analogowych, których
obecni czytelnicy nie znają. Dlatego
książki te są dla nich trudne, nudne
i nie przystają do ich rzeczywistości.

Profesor Elżbieta Kruszyńska
z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podkreśla, że warto byłoby
proponować teksty odchodzące od
kanonicznego spisu lektur, a przy ich
wyborze kierować się potrzebami
młodych ludzi. Badaczka zauważa, że w większości krajów europejskich dawno już zrezygnowano
z obowiązkowej listy lektur szkolnych, a pozycje należące do klasyki
pojawiają się na lekcjach, aby rozwijać poczucie tożsamości narodowej
i wiedzę o kulturze.
Czytanie dla przyjemności, choć
ma dziś ogromną konkurencję, wciąż
funkcjonuje wśród młodych ludzi.
Swobodna lektura jest przez nich
traktowana jako coś zupełnie innego
niż lektura szkolna. Nie jest tak, że
uczniowie, którzy nie zapoznają się
z lekturami szkolnymi, książek nie
czytają w ogóle. Dlatego też wybór
książek należy dostosowywać do aktualnego stopnia rozwoju uczniów,
do ich potrzeb. Dobrze, żeby dziecko
miało dostęp do szerokiego wachlarza
pozycji, żeby mogło wybrać to, co je
interesuje.
Obecnie dostęp do interesującej literatury dla dzieci nie stanowi żadnego problemu, a dzięki
temu, że literatura adresowana
do młodych stale się rozwija nie
tylko w obszarze treści, ale także
w warstwie graficznej czy w formie
wydawniczej, każdy może znaleźć
dla siebie coś atrakcyjnego. Bardzo optymistycznym zjawiskiem
jest pojawienie się nowej generacji
twórców literatury dziecięcej. Piszą
i publikują książki autorzy młodego
pokolenia, prawdziwie utalentowani
literacko i doskonale rozumiejący

współczesność, którym z łatwością
przychodzi nawiązanie kontaktów
z czytelnikiem i odwołanie się do
jego doświadczeń.
Reasumując powyższe ustalenia:
sądzę, że warto, aby nauczyciele,
dyrektorzy i decydenci na wyższych
szczeblach systemu oświaty dostrzegli problem, jakim jest stale spadający
poziom czytelnictwa, zwłaszcza wśród
coraz młodszych osób, i spróbowali
zastanowić się nad jego przyczyną.
Nie wystarczy bowiem dopisać do listy
lektur nowych pozycji wydawniczych,
pozostawiając te „zakurzone”, skoro
podstawy programowe i podręczniki
nadal bazują na starych, wydanych
kilkadziesiąt lat temu książkach.
Jak współczesne dziecko ma zrozumieć zachowania bohatera literackiego, który nie wie, czym jest telefon,
komputer, a czasem nawet telewizor?
Dla współczesnych dzieci czasy analogowe, w jakich dzieją się historie
zawarte w lekturach, są kompletną
abstrakcją.
Myślę, że adekwatnym komentarzem do podejmowanego tematu
są słowa prof. Grzegorza Leszczyńskiego, który uważa, że „czytelnictwu zagraża sama książka – nudna,
jałowa, źle wydana, źle napisana, źle
zilustrowana, po prostu zła. To właśnie
książkowe, śmieciowe żarcie, byle jakie, nudne, żałosne, jest największym
zagrożeniem dla naszych dzieci”.
Aleksandra BURZYŃSKA-MENDAK
Nauczyciel matematyki w SP nr 17
w Chorzowie. W 2014 roku odbyła kurs
kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
(Regionalny Ośrodek MetodycznoEdukacyjny Metis w Katowicach), a w 2020
roku ukończyła pedagogikę w zakresie:
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka
w Katowicach)
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TEN ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. DZIEL SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z „KURIEREM”. POMOŻEMY CI W AWANSIE ZAWODOWY

Terapia niepełnosprawnej inte
uczennicy poprzez ćwiczen
W ZESPOLE PLACÓWEK IM. JANA PAWŁA II W LUBACZOWIE FUNKCJONUJE SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ZAJMUJĄCY SIĘ EDUKACJĄ I TERAPIĄ DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY M.IN.
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM.
DO TAMTEJSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DO KLASY SIÓDMEJ UCZĘSZCZA MARTYNA CZ.
TEN ARTYKUŁ JEST STUDIUM JEJ PRZYPADKU. U DZIEWCZYNKI, POPRZEZ WPROWADZENIE
TERAPII BAZUJĄCEJ NA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I SYSTEMIE POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ,
UDAŁO SIĘ ZMNIEJSZYĆ SZEREG ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH, A JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZYĆ JEJ
SAMOAKCEPTACJĘ. UCZENNICA ZYSKAŁA TEŻ WIĘKSZĄ AKCEPTACJĘ WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW.
OPIS PRZYPADKU I ROZPOZNANIE
PROBLEMU EDUKACYJNEGO –
ZABURZENIE FUNKCJI
POZNAWCZYCH
Identyfikacja problemu
Od dwóch lat pracuję z grupą klasową, do której uczęszcza Martyna.
Spotykam się z tą uczennicą na zajęciach z wychowania fizycznego.
Martyna jest podopieczną z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem,
słabowidzącą, z zespołem Downa.
Przybyła do Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie z domu dziecka.
Obecnie ma 15 lat.
Głównym problemem u Martyny
jest ciągłe i uporczywe poprawianie ubrania, sięganie dłońmi do
dolnej odzieży i gładzenie jej na
sobie, niestabilność emocjonalna,
powtarzanie wulgaryzmów, czasem
uderzanie dłonią własnej twarzy.
Zaburzone są procesy myślenia
logicznego, pamięci i koncentracji
uwagi. Dziewczynka ma duże trudności z rozumieniem pytań tekstowych. Martynka porozumiewa się
w sposób werbalny, lecz mowa jest
niewyraźna, czasem bełkotliwa.
W sytuacji zadaniowej uwaga
uczennicy jest przerzutna. Rozumie
proste, kilkuwyrazowe polecenia, reaguje na swoje imię. Integracja wzrokowo-ruchowa jest zaburzona. Nie
rozumie poleceń nauczyciela, muszą
być wielokrotnie ponawiane, aby zostały wykonane. Dziewczynka chętnie bierze udział w zabawach grupowych, ale nie potrafi przestrzegać
ustalonych reguł. Lubi słuchać muzyki, czasami włącza się do śpiewanych
przez inne dzieci piosenek, a niekiedy
siedzi biernie. Lubi też zabawy szkolne, potrafi tańczyć. Słabo orientuje
się w schemacie ciała. Nie toleruje
zakazu i słowa ,,nie” bez względu na
to, w jakiej formie jest używane: zakazu, negacji czy przeczenia. Reaguje
wtedy często uporem, tupie, może
uderzyć rówieśnika.
Martyna potrafi przeprosić, ale
przychodzi jej to z trudem i przeprosiny nie są zazwyczaj szczere.
Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, ale w razie niepowodzenia zniechęca się, rezygnuje
z zabawy, zakłada ręce za łokcie
i siada na wersalce, reaguje frustra-

cją i wulgaryzmami, zrzuca winę na
inne dzieci, potrafi uszczypnąć, popchnąć, domaga się aprobaty.
Martyna szybko przystosowuje się
do nowego otoczenia, nie reaguje lękiem. Uczennica wykazuje trudności
w kontrolowaniu ekspresji emocji,
zdarzają się zachowania autoagresywne. Agresja odgrywa wtedy rolę
instrumentu umożliwiającego osiągnięcie celu.
Dlatego postanowiłam w zasadniczy sposób pomóc uczennicy. Założyłam sobie, że praca z nią powinna przynieść bardziej wymierne
rezultaty. Uznałam, że potrzebne
jest głębsze poznanie potrzeb Martyny, okazanie jej zainteresowania,
wzbudzenie zaufania i wyeliminowanie u niej używania wulgaryzmów
i czynności związanych z ciągłym
poprawianiem ubrań.
GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Przed przystąpieniem do pracy
z uczennicą przeanalizowałam dokumentację dostępną w naszym
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Domu Pomocy Społecznej. Zapoznałam się z badaniami
psychologicznymi, pedagogicznymi,
diagnozą lekarską, orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Przeprowadziłam rozmowę
z opiekunem prawnym, personelem Domu Pomocy Społecznej, który
ma bezpośredni kontakt z dziewczyną, jak również z wychowawcą
klasy. Prowadziłam stałą obserwację
dziecka podczas zajęć, jak również
zasięgałam opinii psychologa szkolnego. O rozwoju uczennicy rozmawiałam z innymi nauczycielami.
Obserwacja i wiedza, jaką dały mi
zastosowane narzędzia badawcze,
pozwoliły mi opracować diagnozę
wstępną oraz dobrać odpowiednie
ćwiczenia i metody pracy z Martyną.
ZNACZENIE PROBLEMU
Martyna obecnie uczęszcza do
klasy siódmej szkoły podstawowej.
Pomimo to nie osiągnęła znacznych
postępów edukacyjnych. Waga omawianego problemu była duża, ponieważ uczennica często nie panowała
nad emocjami. Samowola, a w konsekwencji zachowania agresywne
nie tylko dezorganizowały pracę
w klasie, ale stwarzały zagrożenie
dla innych uczniów.

Uczennica bywała niezwykle
uciążliwa i nie stosowała się do
żadnych wprowadzanych norm czy
ustaleń na temat jej zachowania. Ponadto wykazywała szereg zachowań
niepożądanych: plucie, nadmierne
poprawianie ubrań (w tym rajstop),
używanie wulgaryzmów.
Aby pomóc Martynie w jej trudnościach oraz zniwelować zachowania
niepożądane, należało podjąć działania zmierzające do zaspokajania
potrzeb bycia akceptowaną, dobrać
ubiór adekwatny do ćwiczeń fizycznych, a przede wszystkim stworzyć
warunki, w których uczennica poczuje się kochana i potrzebna.
Udzielenie pomocy dotyczyło:
• odreagowania – zmniejszenia
napięcia psychicznego poprzez
ćwiczenia motoryki dużej i małej
w pozycji leżącej na materacu,
wykorzystania elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
• relaksacji – pogłębienia odprężenia fizycznego i psychicznego,
zabaw muzyczno-ruchowych
z pokazywaniem i ilustrowaniem słów piosenki;
• aktywizacji – przywrócenia naturalnej aktywności życiowej,
stosowania prostych gier stolikowych, jak warcaby, skoczki,
bierki;
• koncentracji – wydłużenia czasu
koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu, podbijania piłeczki pingpongowej na paletce;
• niwelowania ciągłego poprawiania ubrań – chodzenia po ławeczce gimnastycznej z wyprostowanymi rękoma, omijania przeszkód
z woreczkiem na głowie.
PROGNOZA
Prognoza pozytywna
Konsekwentne działania z mojej
strony, jak i ze strony osób posiadających z Martynką bezpośredni
kontakt pozwoliłyby u dziewczynki
wykształcić prawidłowe mechanizmy
reagowania na bodźce zewnętrzne.
To umożliwiłoby lepszy kontakt
z grupą rówieśniczą i innymi osobami
pracującymi z uczennicą oraz lepsze
zachowanie Martyny na zajęciach
i w sytuacjach życia codziennego.
Jeśli chodzi o zniwelowanie zachowań niepożądanych, spodziewam się

poprawy w zachowaniu i funkcjonowaniu dziewczynki w klasie, jak i w czasie
pobytu w Domu Pomocy Społecznej
po wdrożeniu zaplanowanych przeze
mnie następujących działań:
• rozwijanie procesów myślenia,
wykrywanie różnic pomiędzy
złym a dobrym zachowaniem;
• uczenie zachowania fair play
w grach zespołowych podczas
zajęć z wychowania fizycznego;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej;
• korygowanie niepożądanych
zachowań;
• uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji;
• korekta zaburzonych stosunków interpersonalnych.
Brak podjęcia powyższych działań skutkowałby nieradzeniem sobie
z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, nasileniem reakcji negatywnych
jako mechanizmu obrony przed niepowodzeniami, odrzuceniem przez
grupę rówieśniczą, obniżeniem
funkcji poznawczych i poczucia własnej wartości oraz zwiększeniem
zachowań negatywnych.
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
PROBLEMU
Moje oddziaływania wpłynęły
na Martynę pozytywnie i przyniosły zamierzony efekt. Założyłam,
że stosowanie każdorazowo po
prawidłowym wykonaniu zadania
i odpowiednim zachowaniu wzmocnień pozytywnych da określony
rezultat. Głównym celem, jaki sobie wyznaczyłam, były ćwiczenia
gimnastyczne, które wpłyną na
rozluźnienie napięcia nerwowego
oraz zniwelują nawyki poprawiania
odzieży wierzchniej i agresji wobec
siebie i innych.
Główną zasadą w pracy z Martyną
miała być zasada systematyczności
i konsekwencji. Wzbudziłam w niej
zaufanie do swojej osoby. W znaczny
sposób zachęciło ją to do podjęcia
działań zmierzających do otrzymywania pochwał ze strony nauczyciela. Założyłam, że pochwały wzbudzą
w niej poczucie bezpieczeństwa,
a dzięki temu będzie umiała zrozumieć, na czym polega dobre, a na
czym złe zachowanie. Uzyskiwane
pochwały wzbudzić miały też w niej
podwyższone poczucie własnej war-

Poprzez wprowadzenie
terapii bazującej
na aktywności ruchowej
i systemie pozytywnych
wzmocnień udało się
u dziewczynki zmniejszyć
występowanie zachowań
niepożądanych,
a jednocześnie zwiększyć jej
samoakceptację. Uczennica
zyskała też większą
akceptację wśród
rówieśników. Zdjęcie
ilustracyjne
FOT. PL. FREEPIK. COM

tości. Pozytywne zmiany w zachowaniu Martyny wpłynąć miały na jej
adaptację w najbliższym otoczeniu.
WDRAŻANIE PROGRAMU
Po opracowaniu planu pracy oraz
ćwiczeń ruchowych zapoznałam
z tymi dokumentami opiekuna prawnego. Współpraca była potrzebna,
ponieważ czas spędzany poza szkołą również miał wpłynąć na poprawę
funkcjonowania Martyny.
Praca z Martyną była dostosowana do jej poziomu rozwoju. Wprowadziłam formę wzmocnień pozytywnych. Przy każdej okazji dobrze
wykonanego zadania nagradzałam
dziewczynkę pochwałą, uśmiechem,
przytuleniem, przybiciem piątki. Uczennica bardzo wdzięcznie,
z uśmiechem reagowała na tego
typu formę nagrody.
Bardzo powoli zaczęłam zauważać
różnice w jej zachowaniu. Martyna
sama zaczęła powtarzać ćwiczenia
i pytać, czy wykonała je dobrze. Dążąc
do wzbudzenia jej zaufania i rozwinięcia poczucia jej własnej wartości, zaczynałam z nią realizować na
początku zadania łatwe, stopniując
do coraz trudniejszych. Takie podejście do uczennicy mobilizowało ją
do podejmowania coraz to nowych
aktywności. Po dobrze wykonanym
zadaniu i zaangażowaniu Martynki
w trakcie zajęć dziękowałam jej za
to. Tłumaczyłam, na czym polega
prawidłowe zachowanie w grach grupowych, czym jest zasada fair play.
Wielokrotnie wprowadzałam
dziewczynę w łagodny nastrój,
tworząc serdeczną atmosferę
współpracy pomiędzy nauczycielem a uczennicą, jak i uczennicą
a rówieśnikami. O wszystkich pozytywnych zachowaniach Martyny
informowałam opiekuna prawnego
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telektualnie
nia fizyczne

Standardy zatrudniania
nauczycieli specjalistów
Dokończenie ze str. 2
Sposób podziału środków zostanie określony w znowelizowanym
rozporządzeniu w sprawie podziału
części oświatowej subwencji ogólnej
w 2022 roku.
WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA
ARKUSZA ORGANIZACJI NA ROK
SZKOLNY 2022/2023

i pracowników pierwszego kontaktu
oraz wychowawcę. Ćwiczenia skoncentrowane były głównie na tym,
by poprzez ćwiczenia fizyczne oraz
gry zespołowe wpłynąć na psychikę
uczennicy, rozluźnienie i korekcję
zaburzonych funkcji.
Po pierwszym roku pracy przeprowadziłam ewaluację programu
i wyznaczyłam sobie cele na następny rok. W pierwszym roku Martyna
poczyniła spore postępy, zwłaszcza
w sferze otwarcia się i rozluźnienia
w trakcie zajęć ruchowych. W następnym roku położyłam nacisk na
to, by utrwalić wypracowane już
zmiany i dążyć do osiągnięcia nowych pozytywnych efektów w zachowaniu i postępowaniu uczennicy.
Zajęcia ruchowe miały wpłynąć na:
nabywanie doświadczeń społecznych, niwelowanie zachowań niepożądanych, ciągłego poprawiania
odzieży wierzchniej, wypowiadania
wulgaryzmów oraz zmniejszenie
agresji wobec siebie i rówieśników.
Poprzez ruch uwzględniałam
różnorodne potrzeby psychiczne:
potrzebę ukojenia, uspokojenia,
niekiedy ożywienia i mobilizacji do
działania, czasem jakiegoś głębszego wstrząsu mającego na celu
wyzwolenie ukrytych myśli, uczuć.
Doświadczyłam, że ćwiczenia fizyczne są niewątpliwie atrakcyjnym
i bezpiecznym środkiem terapeutycznym. Pracując z uczennicą, zauważyłam, że gimnastyka, zwłaszcza przy
muzyce, wywołuje u niej różne nastroje, uczucia i emocje. Martyna uczyła się
aktywnego ruchu, jak również pożądanych zachowań w różnorodnych zabawach i grach zespołowych. Stwarzane
możliwości do własnej aktywności
twórczej wpłynęły na obniżenie napięć
nerwowych, wyciszenie oraz wydłużyły czas koncentracji na działaniu.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
W wyniku mojej pracy z Martyną
oraz zaangażowania osób wspierających rozwój uczennicy widać było
pozytywne zmiany w jej zachowaniu.
To owocuje lepszym zachowaniem
w grupie szkolnej i najbliższym środowisku.
Martyna aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych.
Występuje u niej mniej zachowań
agresywnych. W sytuacjach narastającego napięcia dziewczyna
rozwija dywan i wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne w pozycji leżącej. To
prowadzi do zmęczenia, a zarazem
ustąpienia nadpobudliwości i frustracji.
Zajęcia ruchowe wzbogaciły
dziewczynkę o nowe doświadczenia, wykształciły nowe pozytywne
wzorce zachowań. Uzyskane efekty
są widoczne, jednak w dalszym ciągu
należy prowadzić terapię Martyny,
ponieważ niepożądane zachowania
szybko mogą powrócić.
Elżbieta ŁOZIŃSKA
nauczycielka wychowania fizycznego
w Zespole Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie
Bibliografia:
„Rewalidacja. Czasopismo dla
nauczycieli i terapeutów” 2004, nr 1 (15).
„Rewalidacja. Czasopismo dla
nauczycieli i terapeutów” 2003, nr 1 (14).
J. Kielin, K. Klimek-Markowicz, Krok
po kroku. Nauczanie i terapia dzieci
z umiarkowaną, znaczną i głęboką
niepełnosprawnością intelektualną, GWP,
Sopot 2013.
R. Naprawa, K. Maternicka,
A. Tanajewska, Indywidualne Programy
Edukacyjno-Terapeutyczne, Wydawnictwo
Harmonia, Gdańsk 2007.
https://mojebambino.pl
https://p2sloneczko.wikom.pl
https://www.zppp1.waw.pl

1. Minimalna łączna liczba etatów
nauczycieli specjalistów powinna zostać określona zgodnie z wartościami
przewidzianymi na okres przejściowy
(tabela nr 1).
2. Łączną liczbę etatów nauczycieli
specjalistów oblicza się jako sumę ilorazów, w których dzielną jest suma
liczby godzin zajęć realizowanych na
stanowisku nauczyciela pedagoga,
pedagoga specjalnego, psychologa,
logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć i liczby przydzielonych godzin
ponadwymiarowych w ramach pracy
na tym stanowisku, a dzielnikiem jest
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
3. W przedszkolach i szkołach, do
których uczęszcza więcej niż 50 dzieci
lub uczniów, wymiar etatów pedagoga specjalnego oraz psychologa nie
może być niższy niż 25 proc. łącznej
liczby etatów nauczycieli specjalistów
określonej w standardach. Tym samym etaty psychologa i pedagoga
specjalnego muszą stanowić co najmniej połowę łącznej liczby etatów
nauczycieli specjalistów określonej
w standardach.
4. Do łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów nie wlicza się etatów

Czubek języka

Eks

nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
zatrudnianych dodatkowo w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, jak również etatów doradców zawodowych.
5. W przypadku nauczyciela, który
uzupełnia tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela, liczba godzin zajęć realizowanych w ramach tego stosunku pracy na stanowisku nauczyciela
pedagoga, pedagoga specjalnego,
psychologa, logopedy lub terapeuty
pedagogicznego jest uwzględniana
w łącznej liczbie etatów nauczycieli
specjalistów w każdym przedszkolu,
szkole lub zespole, w którym nauczyciel realizuje te zajęcia, odpowiednio
do realizowanego w tym przedszkolu,
szkole lub zespole części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
tych zajęć.
6. W przypadku przedszkoli, szkół
lub placówek połączonych w zespół
zawierający co najmniej jedno wymienione przedszkole lub szkołę do liczby
dzieci lub uczniów będącej podstawą
do obliczenia wymaganej minimalnej
łącznej liczby nauczycieli specjalistów
wlicza się wyłącznie dzieci uczęszczające do wymienionych przedszkoli
oraz uczniów wymienionych szkół
wchodzących w skład zespołu.
7. W przypadku szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, do liczby dzieci lub
uczniów wlicza się także dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego.
8. W przypadku szkoły podstawowej, której jest podporządkowana

szkoła filialna (mowa jest o niej w art.
95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe),
do liczby uczniów wlicza się także
uczniów szkoły filialnej.
9. Liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli
pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w wymienionych przedszkolach, szkołach
i zespołach prowadzonych przez
dany organ prowadzący nie może
być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych
w przedszkolach, szkołach i zespołach, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez ten organ prowadzący,
według stanu na 30 września 2021
roku i 30 września 2020 roku.
10. Liczbę dzieci i uczniów będącą
podstawą określania łącznej liczby
etatów nauczycieli specjalistów oblicza się według stanu na 1 września
danego roku szkolnego. Określając
niezbędny wymiar nauczycieli specjalistów w projekcie arkusza organizacji, należy brać pod uwagę przewidywaną liczbę dzieci lub uczniów
na 1 września. W przypadku zmiany
liczby uczniów po zatwierdzeniu arkusza organizacji, która wpłynie na
wysokość określonych standardów
zatrudniania specjalistów, należy dokonać odpowiedniej zmiany w arkuszu
organizacji (aneks).
Należy pamiętać, że jeżeli liczba
dzieci lub uczniów nie zmniejszyła się
w organie prowadzącym w stosunku
do średniej z poprzednich dwóch lat,
nie ma możliwości zmniejszania liczby
etatów nauczycieli specjalistów.
Oprac. JJ
źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki (www.
gov.pl/web/edukacja-i-nauka)

ex eksdyrektor

PRZEDROSTEK „EKS” JEST NIBY NIEPOZORNY, A TAKI KŁOPOTLIWY, O CZYM ŚWIADCZY TREŚĆ TEJ OTO
KORESPONDENCJI: „DZIEŃ DOBRY!!! PROSZĘ MI POMÓC. ZASTANAWIAM SIĘ, KTÓRA FORMA ZAPISU
PONIŻSZYCH FORM JEST POPRAWNA: «EKS-CHŁOPAK», «EX CHŁOPAK», «EKSCHŁOPAK». BARDZO
ZALEŻY MI NA POZNANIU PRAWIDŁOWEJ FORMY TEGO WYRAZU. POZDRAWIAM!!!!!!!!!”. ABY BYŁO
JASNE, TO NIE FRAGMENT PORAD INTYMNYCH W „BRAVO GIRL! ”, LECZ PYTANIE SKIEROWANE DO
PORADNI JĘZYKOWEJ PWN.
Cóż, ludzie się schodzą i rozchodzą, więc warto się pochylić nad
powyższym dylematem. Otóż zapis przez „ex”, będący standardem
w języku angielskim, nigdy nie był
w polszczyźnie obowiązującą regułą. Z kolei forma „eks” z łącznikiem
przestała być poprawna w 1997
roku, gdy do polskiej ortografii wprowadzono zmiany, które sprawiły, że
od tego czasu rzeczonemu przedrostkowi nie towarzyszy już łącznik.
Dlaczego wcześniej obowiązywał
zapis z łącznikiem? Wynikało to
z faktu, że owe trzy literki nie zawsze
występują w roli przedrostka, jak to

jest w przypadku słów: „eksmisja”,
„eksport” czy „ekstradycja”. Wobec
tego nakazywano w określonych
sytuacjach zapisywać przedrostek
z łącznikiem: „eks-misja” (czyli była
misja) w przeciwieństwie do „eksmisja” (usunięcie z lokalu), „eks-port”
(były port) w przeciwieństwie do
„eksport” (sprzedaż towarów za granicę), „eks-tradycja” (była tradycja)
w przeciwieństwie do „ekstradycja”
(wydalenie obcokrajowca). Z upływem czasu stwierdzono jednak, że
sens wyrazu w zasadzie zawsze
wynika z kontekstu zdania, toteż
wspomniane rozróżnienie zostało

zniesione i dzisiaj stosujemy zapis
pozbawiony łącznika, niezależnie
od znaczenia słowa.
Wyjątek od reguły stanowią wyrazy zaczynające się wielką literą.
W takim wypadku po przedrostku
umieszczamy dywiz, np. „eks-Azjata”,
„eks-Amerykanin” czy „eks-Polak”.
Nawiasem mówiąc, wyraz „eks”
funkcjonuje również jako samodzielny rzeczownik, gdy mowa o czyimś
byłym mężu lub partnerze albo
czyjejś byłej żonie lub partnerce.
Powiemy zatem: „moja eks”, „mój
eks” bądź zdrobniale… „mój eksio”.
I tyle w temacie ekszwiązków. (tp)
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Dieta dzieci
z ADHD, FAS,
zespołem
Downa
i spektrum
autyzmu
JESTEM NAUCZYCIELKĄ, KTÓRA 12 LAT UCZYŁA
W SZKOLE INTEGRACYJNEJ. SPOTKAŁAM SIĘ
WÓWCZAS Z DZIEĆMI Z WIELOMA ZABURZENIAMI.
PODCZAS LEKCJI PRACOWAŁO MI SIĘ Z NIMI RAZ
LEPIEJ, RAZ GORZEJ. WTEDY ZAINTERESOWAŁAM
SIĘ DIETETYKĄ I DOWIEDZIAŁAM SIĘ, ŻE TO, CO
JEDZĄ UCZNIOWIE, MA OLBRZYMI WPŁYW NA TO,
JAK SIĘ ZACHOWUJĄ.
Zgłębiłam to zagadnienie, przeczytałam wiele artykułów w prasie anglojęzycznej i postanowiłam
podzielić się wiedzą na temat tego,
co powinni, a czego nie powinni
spożywać uczniowie z wybranymi
zaburzeniami.
Zdrowa, zbilansowana dieta jest
ważna dla każdego człowieka. Odpowiedniego żywienia wymagają
przede wszystkim najmłodsi, jako
że ich organizmy i mózgi rosną,
więc potrzebują – oprócz białka,
węglowodanów i tłuszczów – wielu
witamin i składników mineralnych.
Obecnie do szkół uczęszcza coraz więcej uczniów z różnymi zaburzeniami. Wśród nich najczęściej
występują ADHD, FAS, spektrum
autyzmu i zespół Downa. Dla tych
dzieci rekomendowane są specjalne
zalecenia żywieniowe.
Dieta dzieci z ADHD
Dzieci z ADHD, czyli w największym
skrócie z nadpobudliwością i deficytami uwagi, powinny jeść generalnie
to, co jest dobre dla mózgu, czyli:
• białko (można je znaleźć w fasoli, żółtym serze, jajkach, mięsie
i orzechach);
• węglowodany złożone znajdujące się w warzywach i owocach
(w szczególności w mandarynkach, gruszkach, pomarańczach,
grejpfrutach, jabłkach oraz kiwi);
• kwasy omega 3 (zawierają je
ryby, orzechy włoskie i brazylijskie, olej rzepakowy i oliwa
z oliwek).
Produkty nierekomendowane dla
dzieci z ADHD to: słodycze, miód,
cukier, biała mąka i żywność z niej
wytworzona, a także biały ryż
i ziemniaki pozbawione skórki1.
Produkty, których dzieci z ADHD
powinny szczególnie unikać, to:
• napoje gazowane,
• kofeina,

• mrożone owoce i warzywa,
• ciasteczka, ciasta i lukier, które
zawierają olbrzymie ilości cukru
i barwników,
• napoje energetyczne.
Wszystkie powyżej wymienione
składniki są „podejrzane” o związek z pogarszaniem funkcjonowania
osób z ADHD2. Uczniom z deficytami
uwagi nie poleca się żywności z do-

OBECNIE DO SZKÓŁ
UCZĘSZCZA CORAZ
WIĘCEJ UCZNIÓW
Z RÓŻNYMI
ZABURZENIAMI.
WŚRÓD NICH
NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄ ADHD,
FAS, SPEKTRUM
AUTYZMU I ZESPÓŁ
DOWNA. DLA
TYCH DZIECI
REKOMENDOWANE
SĄ SPECJALNE
ZALECENIA
ŻYWIENIOWE.
datkami takimi jak sztuczne barwniki
(w szczególności żółcień i czerwień),
a także z aspartamem, glutaminianem sodu i azotynami. Dyskusyjny
jest także benzoesan sodu3.

To, co jedzą dzieci, ma olbrzymi wpływ na to, jak się zachowują FOT. PL.FREEPIK.COM

Tak więc obserwujmy, co jedzą nasi
uczniowie mający problemy ze skupieniem uwagi. Edukujmy ich oraz
rodziców, próbujmy zachęcać do
zjedzenia czegoś innego.
Dieta a syndrom FAS
Dzieci z FAS (alkoholowy zespół
płodowy, który jest następstwem
spożywania alkoholu w czasie ciąży) cierpią na wiele niedoborów, jako
że ich dieta jest często monotematyczna. Lubią jeść słodycze, które nie
dość, że nie dostarczają praktycznie
żadnych wartości odżywczych, to
jeszcze tuczą i prowadzą do otyłości4.
Niektóre badania dowodzą, że
wiele dzieci z FAS nie toleruje glutenu, więc powinny unikać zbóż takich
jak: pszenica, jęczmień, żyto i owies.
Osoby z FAS często cierpią także
na nietolerancję mleka, więc również
można ten produkt wykluczyć z diety. Dzieci z monotematyczną dietą
mogą być niedożywione. Należy zadbać, aby dostarczać im odpowiednią ilość witamin i składników mineralnych w pożywieniu. Jako że ciężko
jest przekonać dzieci dotknięte FAS
do zjedzenia określonego pożywienia, należy im uatrakcyjnić posiłki.
Lista produktów niewskazanych
u dzieci cierpiących na FAS jest taka
sama, jak u dzieci z ADHD. Do diety
dzieci z FAS należy włączać dużo
warzyw i owoców, podawać zboża
bezglutenowe, takie jak quinoa (komosa ryżowa), kukurydza, proso5.
Dobrym pomysłem wydaje się
przeprowadzenie zajęć na temat
zdrowego odżywiania. Połóżmy
dzieciom na talerzykach zdrowe
owoce, warzywa, kawałek żółtego
sera. Kto zje pierwszy, ten lepszy!
Dieta dzieci z zespołem Downa
Z praktyk w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym wiem, że
trzeba bardzo uważać na to, co je-

dzą uczniowie z zespołem Downa.
Okazuje się, że dzieci te często cierpią na niedobór witaminy B12 lub
kwasu foliowego. Bogatym źródłem
tego ostatniego są brokuły, groszek,
brukselka, zielone warzywa liściaste
i wątroba. Witaminę B12 można znaleźć w mięsie (szczególnie w wątrobie wołowej), rybach, mleku, serze
i jajkach6. Należy zatem pamiętać,
aby planując jadłospis, uwzględnić
te właśnie produkty.
Dzieci z zespołem Downa cierpią
na wiele schorzeń, a jednym z nich
jest celiakia (nietolerancja glutenu).
Dlatego gluten należy wyeliminować
z ich diety.
Drugim schorzeniem, które często
dotyka ludzi z zespołem Downa, jest
cukrzyca. Należy więc bezwzględnie
ograniczyć ilość cukru w diecie.
Osoby z zespołem Downa często
cierpią na zaparcia, tak więc należy
zadbać o odpowiednie ich nawodnienie, a także o to, by spożywały dużo
błonnika (obecnego w warzywach
i otrębach)7.
Odżywianie dzieci
ze spektrum autyzmu
Według danych światowych autyzm dotyka 1 na 110 dzieci. Dla
uczniów ze spektrum autyzmu
trudno ustalić jednolitą dietę, bo
niemal każdy przypadek jest inny.
Jednak wielu dzieciom z autyzmem
stan zdrowia poprawia wyeliminowanie z diety glutenu (białka zbóż)
i kazeiny (białka mleka)8.
Jako że dzieci autystyczne często
dotyka alergia, bardzo ważne jest
sprawdzanie, czy nie są one uczulone na jakiś produkt. W związku z tym
należy stosować diety eliminacyjne
w poszukiwaniu alergenu.
Dzieci ze spektrum autyzmu często
wybrzydzają przy jedzeniu, nie lubią pewnych struktur pokarmu, więc
mogą być niedożywione. Rodzic, pro-

ponując dziecku zjedzenie zdrowego
produktu, sam najpierw powinien go
zjeść. W ten sposób, służąc za model żywieniowy, zachęca do jedzenia.
Amerykańscy lekarze śmiało mówią
o tym, że dzieci ze spektrum autyzmu
potrzebują suplementacji witaminami, dlatego tę opcję również warto
byłoby przemyśleć9.
Dzieciom ze spektrum autyzmu
w szczególności poleca się: fasolę,
orzeszki ziemne (choć należy uważać, gdyż są częstym alergenem),
nasiona słonecznika, jajka, nasiona
chia, suszone figi i morele, szpinak,
brokuły, wzbogacone płatki zbożowe,
ciecierzycę, mango, marchew, awokado, ryż, czosnek i cebulę10. Z wymienionych produktów (oczywiście
odpowiednio połączonych) można
zrobić naprawdę smaczną przekąskę.
Podsumowując: dzięki zastosowaniu odpowiednich wskazówek
dietetycznych możemy pomóc lepiej
funkcjonować dzieciom z różnymi
zaburzeniami.
Marzena GOŁĘBIEWSKA
nauczycielka języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 5 w Białymstoku

https://www.webmd.com/add-adhd/adhddiets
https://www.everydayhealth.com/adhdpictures/how-food-can-affect-your-childsadhd-symptoms.aspx
3
https://www.webmd.com/add-adhd/adhddiets
4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4729627/
5
https://www.nacac.org/resource/the-gfcfdiet/, https://academic.oup.com/advances/
article/5/6/675/4558013
6
https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-andminerals/vitamin-b/
7
https://www.indi.ie/diseases,-allergies-andmedical-conditions/disability/396-downsyndrome-and-nutrition.html
8
https://www.webmd.com/diet/features/dietand-autism#1
9
https://www.webmd.com/diet/features/dietand-autism#2
10
https://www.joinsprouttherapy.com/studio/
autism-and-diet/food-list
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URIEREM”. POMOŻEMY CI W AWANSIE ZAWODOWYM I WSPÓLNIE ZAINSPIRUJEMY INNYCH!

Wpływ złych nawyków technicznych oraz sytuacji rodzinnej uczniów na
naukę gry na instrumencie

Jak efektywnie uczyć
gry na skrzypcach.
Studium przypadku
PONIŻSZY ARTYKUŁ TO STUDIUM I CHARAKTERYSTYKA
WYBRANYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA NR 4 W WARSZAWIE POD KĄTEM ZDOLNOŚCI
SKRZYPCOWYCH I CECH OSOBOWOŚCIOWYCH. BAZUJĘ NA
SWOIM 35-LETNIM DOŚWIADCZENIU PRACY NAUCZYCIELA
GRY NA SKRZYPCACH.
W Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego
w Warszawie pracuję od 1983 roku.
W początkach nauczania przeze mnie
gry na skrzypcach do mojej klasy dołączyła Irenka. Niestety, była to już
druga klasa szkoły podstawowej.
Podkreślam tę drugą klasę, ponieważ
uważam, że pierwszy rok nauki gry
na skrzypcach jest u dziecka bardzo
ważnym okresem, napędzającym je
na pozostałe lata edukacji.
Przypadek Irenki
Irenka wcześniej uczęszczała do
szkoły prywatnej, gdzie według mnie
nie zawsze poziom nauczania skrzypcowego i przedmiotów muzycznych
był na odpowiednim poziomie. Od
razu dało się zauważyć podstawowe
braki w technice trzymania smyczka
i skrzypiec oraz wadliwą postawę,
która w przyszłości mogłaby doprowadzić do rozwoju wad kostnych.
Zauważalne były następstwa źle
wytłumaczonych zasad funkcjonowania prawej ręki w poszczególnych
fazach ruchu. Występowały też błędy
związane z torem smyczka po strunach, usztywnieniem kiści prawej
i lewej ręki oraz nieprawidłową pozycją prawej ręki, co u skrzypka jest
elementem niezmiernie ważnym.
Kolejne zaobserwowane nieprawidłowości dotyczyły lewej ręki (robienie tzw. półeczki) oraz podnoszenia
barku lewego i prawego. Eliminowanie tych nawyków u Irenki zajęło mi
dużo czasu. Były one na tyle mocno
utrwalone, że dawały o sobie znać
w ciągu następnych lat nauki.
Dlatego powtórzę: pierwszy rok
nauki gry na skrzypcach jest niezmiernie ważny, wpływający na dalsze lata edukacji. Nie można dopuścić
do tego, aby uczeń w pierwszej klasie
przez cały rok popełniał powyższe
błędy. Dziecko w tym wieku bardzo
szybko przyswaja sobie negatywne
elementy gry na skrzypcach. Wykorzenienie ich zabiera niestety często
o wiele więcej czasu i energii niż wcześniejsza „nauka”.
Współpraca z rodzicem
Przez te wszystkie lata pracy
z Irenką (sześć lat szkoły podsta-

wowej) wiele razy miałem powody
do satysfakcji, ponieważ uczennica
była chłonna wiedzy, zawsze chętna
do poprawienia wszelkich skrzypcowych błędów. Co istotne, bardzo dużą
pomoc uzyskałem ze strony mamy
Irenki, która czynnie uczestniczyła
w zajęciach. To pozwoliło uczennicy szybciej zrozumieć, czego od niej
wymagam.
Aż do szóstej klasy praca z dziewczynką polegała na codziennym
ćwiczeniu, przyzwyczajaniu jej do
słuchania i realizowania uwag, odpowiedniej pracy w domu, co w grze
na skrzypcach jest elementem istotnym (chodzi o jakość ćwiczenia, a nie
o ilość). Dało się zauważyć u dziewczynki sporo chęci do muzykowania
na skrzypcach, co wcześniej się nie
zdarzało. Irenka robiła postępy, ale
wymagała stałej kontroli nauczyciela
o rzetelnej wiedzy i doświadczeniu.

zowaniu swojego sposobu ćwiczenia
wpływały na dalszy rozwój uczennicy. Niestety, z doświadczenia wiem,
że nabyte wcześniej złe nawyki spowalniają proces nauczania nowego
materiału.
Niewiele jest dzieci w muzycznej
szkole podstawowej, które świadomie planują swój rozwój. Zdolności
skrzypcowe, jak wszystkie inne,
trzeba dokładnie pielęgnować,
a praca nad sobą powinna dotyczyć
nie tylko elementów technicznych,
lecz także ogólnych – często pozamuzycznych. Rozwój powinien
następować harmonijnie, bardzo
spokojnie, z prawidłowym doborem
programu i stopniowaniem trudności
technicznych.
Reasumując: Irenka zrozumiała,
na czym polega ćwiczenie gry na
skrzypcach, ile czeka ją wyrzeczeń
i wylanego potu, aby w przyszłości

DZIEWCZYNKA NIE DAWAŁA
SOBIE RADY W SFERZE
PSYCHICZNEJ. NA KAŻDĄ
UWAGĘ REAGOWAŁA OGROMNĄ
ZŁOŚCIĄ I NIECHĘCIĄ DO LEKCJI.
Uważam, że podstawowa szkoła
muzyczna powinna u dziecka nie tylko wykształcić chęć do muzykowania,
jak się powszechnie uważa, ale także
doskonalić technikę skrzypcową oraz
uczyć słuchania i samokontroli w czasie codziennych ćwiczeń.
Trzeba dużo wymagać
Od uczniów, którym naprawdę zależy na postępach w nauce gry, trzeba
bardzo dużo wymagać, kształtować
ich odporność na stres poprzez występy i audycje, co przekłada się na
panowanie nad techniką skrzypcową w stopniu, który pozwala dobrze
wykonać utwór. Odpowiedni poziom
technicznego zaawansowania poparty wieloletnią ciężką pracą przy
wysokiej jakości ćwiczeniach w domu
i słuchaniu (samej siebie) oraz anali-

mogła się stać osobą godną tego
instrumentu.
Wrażliwa i krucha
Przypadek drugiej uczennicy przeanalizuję nie tylko pod kątem predyspozycji do nauki gry na instrumencie,
ale przede wszystkim pod względem uwarunkowań psychologicznych. Dziewczynka była dzieckiem
niezmiernie wrażliwym, delikatnym
i kruchym emocjonalnie oraz bardzo
niestabilnym w swoich reakcjach na
bodźce świata zewnętrznego.
Egzamin wstępny do pierwszej
klasy szkoły podstawowej jest według mnie loterią w procesie szukania dzieci uzdolnionych muzycznie,
z predyspozycjami do nauki gry na
skrzypcach, a zakwalifikowanie do
nauki gry na danym instrumencie

Na postępy w nauce gry na skrzypcach wpływ mają nie tylko złe nawyki
techniczne, ale i sytuacja rodzinna uczniów (zdjęcie ilustracyjne) FOT. PL.FREEPIK.COM

bywa przypadkowe. Jeśli jednak chodzi o opisywaną uczennicę, wybór
skrzypiec dla niej wydał mi się trafny.
Dziewczynka wykazywała cechy
pewnej plastyczności i luźności, co
nie jest bez znaczenia w nauce gry na
skrzypcach. Trudno tu było oczywiście mówić o rokowaniach na przyszłość – było za wcześnie.
Sytuacja rodzinna a nauka gry
Chciałbym się tu zatrzymać nad
zagadnieniem wpływu domu na
odporność psychiczną dziecka, jego
stabilność emocjonalną, która jest
ważna w grze na skrzypcach. Bez
tej odporności bowiem trudno kontynuować naukę gry na instrumencie.
Wspomniane dziecko było po
dużych przejściach rodzinnych.
Biologiczny ojciec dziewczynki
nadużywał władzy rodzicielskiej.
Uczennica często była mocno karcona (oględnie mówiąc), co wpływało
na jej powolną, ale niestety coraz
bardziej narastającą agresję wobec
otoczenia, a w szczególności wobec
rówieśników ze szkoły. Już w pierwszej klasie pojawiły się problemy
natury wychowawczej, związane
z nieumiejętnością radzenia sobie
z kłopotami typowo szkolnymi. Na
każdy konflikt między rówieśnikami
dziewczynka reagowała niewspółmierną agresją i ogromną złością.
Wynikało to zapewne z obserwacji
sytuacji w domu, gdzie wszystkie
problemy załatwiane były (przez
ojca) metodą silnej ręki. Na dłuższą
metę było to dla dziecka nie do wytrzymania.
Przychodząc do mojej klasy skrzypiec, dziewczynka zupełnie nie dawała sobie rady z problemami nauczania
początkowego przede wszystkim
w sferze psychicznej. Na każdą uwagę czy zaistniały problem i trudności
reagowała ogromną złością, zaciętością, wrogością i niechęcią do samej
lekcji, co uniemożliwiało normalne
prowadzenie zajęć.
Przełom
Po rozstaniu matki z biologicznym
ojcem dziewczynki nastąpił przełom
w jej reakcjach na problemy życia
codziennego i szkolnego. Nastąpiła

zmiana statusu rodzinnego, pojawił
się „nowy” tata, który był przez dziecko bardzo akceptowany i kochany.
Zrozumiałem, w czym tkwił problem. Przecież agresja nie wynikała
sama z siebie – została wyniesiona
z domu. Po kilku poważnych rozmowach z matką i ojczymem, a przede
wszystkim z samym dzieckiem, znaleźliśmy wspólny język w rozwiązywaniu problemów. Nastąpiła duża
poprawa pod względem psychicznym
(dziecko było pod opieką psychologa).
Lekcje skrzypiec nabrały kolorytu.
Dziewczynka była chętna do pracy –
polubiła instrument. Należało tylko
uważać na sposób, w jaki się zwraca
jej uwagi, bo na tym punkcie uczennica ciągle jeszcze była wyczulona.
Potrzeba wysokiej
kultury pedagogicznej
Łatwiej było mi być cierpliwym,
kiedy uświadomiłem sobie, ile krzywdy może przynieść nieodpowiednie
traktowanie tak małego i wrażliwego
dziecka oraz złe komunikowanie się
z nim. Tu od nauczyciela wymagane
są ogromna kultura pedagogiczna,
spokój, a przede wszystkim wyrozumiałość i tolerancja.
Nie wolno się zniechęcać do dziecka, u którego widzimy duże problemy
natury wychowawczej, a także psychicznej. Wprost przeciwnie, należy
próbować zrozumieć, dlaczego tak
się dzieje, jak można pomóc i co robić
w przyszłości, aby podobne reakcje
nigdy już się nie powtarzały.
Nauka w szkole muzycznej i nie
tylko wymaga ogromnego spokoju
ducha, poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji. Dziecko musi wiedzieć,
że wokół siebie ma wyłącznie osoby
przyjaźnie nastawione, nieczujące do
niego niechęci czy urazy za wcześniejsze „przewinienia”. Dopiero po
osiągnięciu tego etapu można mówić
o nauce gry na instrumencie. Pozytywne nastawienie do otaczającego
świata oraz stabilność emocjonalna
odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu muzycznym i nauczaniu gry
na skrzypcach.
Ireneusz CHMIELEWSKI
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
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TE ARTYKUŁY POWSTAŁY W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. DZIEL SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z „KU

Lekcje z podstaw obsługi obrabiarek
sterowanych numerycznie
OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE CNC (ANG. COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL) TO URZĄDZENIA, KTÓRE MOŻNA
ZAPROGRAMOWAĆ, ABY PRECYZYJNIE WYCINAŁY ELEMENTY Z METALU, DREWNA ORAZ TWORZYW SZTUCZNYCH. MASZYNY
CNC WYKONUJĄ DOKŁADNIE TĘ SAMĄ PRACĘ PRZEZ DŁUGI CZAS W NIEPORÓWNYWALNIE WIĘKSZYM TEMPIE I Z WIĘKSZĄ
PRECYZJĄ NIŻ PRZY PRACY MANUALNEJ. DLATEGO MASZYNY CNC SĄ WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE, GDZIE WAŻNA
JEST PRODUKCJA IDENTYCZNYCH CZĘŚCI I ELEMENTÓW. SERCEM OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE JEST
ZAAWANSOWANY KOMPUTER, KTÓRY POZWALA NA DOKŁADNE ROZPLANOWANIE KOLEJNYCH ETAPÓW PRACY. CAŁY
PROCES NADZOROWANY JEST PRZEZ OPERATORA CNC.
Poniższy materiał stanowi
niezbędne kompendium wiedzy
dla osób rozpoczynających pracę operatora maszyny sterowanej numerycznie (CNC). Jest też
swoistym scenariuszem zajęć
z uczniami podejmującymi się
tego zadania.
Zasady BHP przy obsłudze
maszyn sterowanych
numerycznie
1. Do pracy na obrabiarce powinien być dopuszczony pracownik (uczeń) mający odpowiednie
umiejętności.
2. Obrabiarka powinna być
sprawna technicznie.
3. Osłony stałe lub ruchome
powinny mieć niezawodne blokady uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie. Jeżeli istnieje
możliwość pracy na obrabiarce
z otwartą osłoną, to osłona powinna być wyposażona w urządzenie blokujące maszynę.
4. Urządzenia sterujące i inne
zabezpieczenia powinny być
zgodne z dokumentacją techniczno-ruchomą oraz oznakowane
w wyraźny sposób.
5. Obrabiarka powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenie ochronne osłaniające
przestrzeń roboczą i chroniące
przed odpryskami, odpryskującymi wiórami, płynami smarująco-chłodzącymi i mediami
roboczymi.
6. Obrabiarka powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia zapobiegające zalaniu
podłogi przez płyn smarująco-chłodzący.
7. Osłony stałe wystające poza
obrys obrabiarki oraz osłony ruchome zmieniające swoje położenie podczas pracy obrabiarki
powinny być oznakowane barwami i znakami bezpieczeństwa.
8. Lampy elektryczne przeznaczone do oświetlenia miejscowego na stanowisku pracy powinny
być zasilane napięciem bezpiecznym, a natężenie tego oświetlenia
powinno zapewniać widoczność
pozwalającą na bezpieczne wykonywanie pracy.
9. Obrabiany przedmiot powinien być zamocowany w odpowiednim uchwycie lub imadle
w sposób pewny.
10. Do pracy na obrabiarkach
stosowane powinny być tylko narzędzia ostre i właściwe dla danej
obrabiarki.

11. Ręczne pomiary powinny być
wykonywane na zatrzymanej obrabiarce.
12. Obrabiarki powinny być wyposażone w urządzenia do usuwania
powstałych wiórów.
13. Podczas naprawy, konserwacji
i czyszczenia obrabiarka powinna
być wyłączona z głównego wyłącznika.
14. Przed przystąpieniem do naprawy lub czyszczenia obrabiarki
należy sprawdzić, czy jej napęd jest
odłączony od zasilania i czy jest
możliwe jej przypadkowe włączenie.
W widocznych miejscach powinny
być umieszczone czytelne tablice
„Naprawa, nie uruchamiać”.
15. Operator powinien być ubrany
w odzież roboczą ściśle przylegającą, dotyczy to przede wszystkim
rękawów przy nadgarstkach obsługującego. Obsługujący powinien pracować z nakrytą głową i w obuwiu
roboczym.
Pracownik (uczeń) przed
przystąpieniem do pracy
na obrabiarce do metali
powinien:
1. zapoznać się z dokumentacją
wykonawczą, instrukcją obsługi
i tabliczką znamionową maszyny;
2. zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności;
3. przygotować odpowiednie urządzenia pomocnicze umożliwiające
składowanie materiałów, półfabrykatów i odpadów;
4. przygotować materiał do obróbki, ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i łatwość pobierania;
5. przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, tj. przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki,
haczyki;
6. zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej, np. okulary,
maski, ochronniki słuchu, fartuchy
skórzane;
7. sprawdzić stan techniczny obrabiarki, oświetlenie stanowiska,
a w szczególności wizualny stan
instalacji elektrycznych;
8. próbnie uruchomić obrabiarkę
i sprawdzić jakość jej działania;
9. sprzątać stanowisko pracy po
wykonaniu powierzonych zadań.
Do narzędzi pomiarowych
zaliczamy:
– wzorce miary,
– przyrządy pomiarowe.
Przyrządy pomiarowe są wyposażone w przetworniki, które

spełniają różne funkcje, np. przetwarzanie jednej wielkości w inną,
powiększanie dokładności odczytu.
Do przyrządów pomiarowych zaliczamy:
– przymiar kreskowy,
– przymiar taśmowy,
– szczelinomierz (składa się z 11–
14 lub 20 płytek),
– promieniomierze,
– liniał krawędziowy (do sprawdzenia płaskości powierzchni),
– kątowniki,
– kątomierz,
– suwmiarka uniwersalna,
– wysokościomierz suwmiarkowy,
– mikrometr,
– średnicówka mikrometryczna,
– głębokościomierz mikrometryczny.
Normalizacja jest
to opracowywanie
i wprowadzanie w życie norm,
ujednolicanie.
Jako format zasadniczy przyjmuje się A4 (210 × 297). Format A4
jest jedynym formatem stojącym,
każdy kolejny format powstaje przez
przemnożenie krótszego boku razy
dwa, a dłuższy pozostaje bez zmian.
– A4 (210 × 297),
– A3 (297 × 420),
– A2 (420 × 594),
– A1 (594 × 840),
– A0 (841 × 1189).
Format zaopatrzony jest w ramkę
rysunkową, gdzie w prawym dolnym rogu znajduje się tabliczka rysunkowa, która stanowi metryczkę
rysunkową.
Tok postępowania przy
wykonywaniu rysunku
technicznego:
1. Czy figura jest symetryczna?
Jeżeli tak, rysujemy wszystkie osie
symetrii.
2. Czy figura jest obrotowa? Jeżeli
tak, rysujemy połowę detalu względem osi.
3. Gabaryty linią grubą.
4. Wymiary grubościowe.
5. Wymiary średnicowe.
6. Promienie.
7. Sfazowania.
8. Inne oznaczenia rysunkowe.
Aby umieścić dany rzeczywisty
detal na rysunku, używamy trzech
typów podziałek:
1. zwiększające, np. 2:1, 5:1, 10:1,
20:1, 50:1,
2. naturalne, np. 1:1,
3. zmniejszające, np. 1:2, 1:5, 1:10,
1:20, 1:50.

Uwaga!
Bardzo rzadko używamy podziałek niezalecanych (1:2,5;
1:7) przez wzgląd na specyfikę
rysunku.
W procesie programowania
mamy dwa rodzaje
parametrów:
1. technologiczne – związane
z przygotowaniem obrabiarek do
pracy, tj. prędkość obrotowa, skrawania, wartości posuwu, natężenie
chłodziwa wypływu;
2. geometryczne – związane
z kształtem obrabianej powierzchni i z kątami na narzędziu; składnia
programowa:
– jakim ruchem,
– do jakich współrzędnych,
– parametry i indeksy.
1. Suwmiarka
– typowy (podstawowy) przyrząd
warsztatowy, który mierzy z trzema
dokładnościami:
0,1 mm – na długości 9 mm
naciętych jest 10 działek na noniuszu,
0,05 mm – na długości 19 mm
naciętych jest 20 działek,
0,02 mm – na długości 49 mm
naciętych jest 50 działek.
Suwmiarka zbudowana jest z:
– szczęki stałej,
– szczęki ruchomej
– wysuwki głębokościomierza,
– podziałki i noniusza.
Przeznaczona jest do mierzenia wymiarów wewnętrznych, zewnętrznych i głębokościowych.
2. Mikrometr – dokładniejszy
przyrząd pomiarowy
w porównaniu do suwmiarki,
mierzy z dokładnością do
0,01 mm.
Zbudowany jest z:
– śruby mikrometrycznej,
– kabłąka,
– tulejki,
– bębenka,
– sprzęgiełka,
– zacisku,
– wrzeciona,
– kowadełka,
– nakładki termicznej.
Mikrometry są wykonane w typach szeregowych co 25 mm.
3. Pasametr – mierzymy nim
z dokładnością do 0,001 mm.
Zbudowany tak samo jak mikrometr, lecz wzbogacony jest o czujnik
zegarowy celem uzyskania wyższej
dokładności.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do pomiaru trzeba narzędzie pomiarowe
wyzerować. Jeżeli to konieczne,
należy użyć do tego celu płytek
wzorcowych.
Ze względu na fizykę pomiaru
wyróżniamy:
1. pomiary stykowe – element pomiarowy łączy się z mierzonym elementem, np. suwmiarka, mikrometr;
2. pomiary bezstykowe – nie ma
fizycznego kontaktu pomiędzy narzędziem pomiarowym a obiektem
mierzonym, np. mikroskop warsztatowy, interferometr laserowy,
pomiar radarowy prędkości.
Błędy pomiarowe:
– grube,
– drobne,
– przypadkowe.
Mamy trzy rodzaje posuwów:
– minutowy,
– na jeden obrót,
– na ostrze (na jeden ząb).
Sposoby mocowania
przedmiotu obrabianego:
– w imadle,
– na stole obrotowym,
– w podzielnicy,
– w stole uchylnym,
– na stole frezarki przy użyciu
docisków,
– w przyrządzie obróbkowym.
Kąty na narzędziu
1. Kąty w płaszczyźnie pionowej:
– kąt natarcia – to ten, po którym
spływa wiór,
– kąt ostrza – zawarty pomiędzy
powierzchnią przyłożenia a natarcia,
– kąt przyłożenia – to ten w pobliżu materiału obrabianego.
W praktyce może się tak zdarzyć,
że kąty natarcia i przyłożenia są niemożliwe do ustalenia. Dzieje się tak
wtedy i tylko wtedy, gdy kąty te są
sobie równe.
Jeżeli kąt alfa jest znacznie większy od kąta gamma, to kąt alfa jest
kątem natarcia, kąt beta jest kątem
ostrza, a kąt gamma jest kątem
przyłożenia. Jeżeli zaś kąt gamma
jest znacznie większy od kąta alfa,
to kąt gamma jest kątem natarcia,
kąt beta jest kątem ostrza i kąt alfa
jest kątem przyłożenia.
2. Kąty w płaszczyźnie poziomej:
Mamy tu do czynienia tylko
z jednym głównym kątem, i jest
to kąt przestawienia, czyli kąt, pod
jakim skręcamy ostrze w płasz-
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Kreatywne nauczanie
języka niemieckiego

Obsługa maszyny sterowanej numerycznie FOT. ROBERT ADAMIK

czyźnie poziomej. Nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy siłą
skrawania a twardością. Wspólnym mianownikiem jest tutaj kąt
ostrza. Jeżeli kąt ostrza rośnie,
to siła skrawania i trwałość rośnie. Jeżeli kąt ostrza maleje, to
siła skrawania i trwałość maleje.
Maksymalny posuw dla narzędzia
jest równy połowie promienia jego
zaokrąglenia.
Narzędzia skrawające
powinny być twardsze od
przedmiotu obrabianego
w niewielkim zakresie.
Jest to przede wszystkim
związane z ekonomiką
i mechaniką skrawania.
Materiały, z których
wykonuje się narzędzia
skrawające:
– stal węglowo-narzędziowa
N12E,
– stal szybkotnąca – SW18;SW9,
– płytki spiekowe,
– spieki ceramiczne.
Obrabiarkę sterowaną numerycznie rozumiemy tak samo jak
obrabiarkę konwencjonalną,
lecz wzbogaconą o komputerowy system sterowania. Obrabiarki sterowane numerycznie
wykorzystywane są w produkcji
potokowej, seryjnej i masowej.
W wyniku obróbki skrawaniem
nadawany jest konkretny kształt
dowolnemu detalowi.
Skrawanie to zdjęcie warstwy
materiału za pomocą narzędzia
w kształcie klina.
Aby istniał proces skrawania,
trzeba spełnić dwa warunki:
– narzędzie skrawające musi
być twardsze od przedmiotu obrabianego,
– pomiędzy materiałem a narzędziem musi występować ruch
względny.
Ruch względny jest wtedy,
kiedy jeden element porusza
się względem drugiego.
Aby wprowadzić dany element
w ruch, trzeba przyłożyć siłę. Siła
jest miarą oddziaływań i posiada
cztery atrybuty:
– kierunek,
– zwrot,
– wartość,
– punkt przyłożenia.
Uwaga!
Siłę możemy przesuwać dowolnie wzdłuż prostej jej działania, np. holowany samochód ze

zmienną długością liny. Siła jest
wielkością wektorową, a więc
nad oznaczeniem literowej siły
jest zawsze strzałka w prawo.
Aby skonstruować
płaszczyznowy układ
współrzędnych, należy
pamiętać, że:
– dwie osie przecinają się pod
kątem prostym,
– osie muszą być nazwane,
– wprowadzamy długości elementu elementarnego na osi X.
Uwaga!
Jeżeli nie ma odcinka elementarnego na osi Y, a jest na osi X,
świadczy to o tym, że odcinek elementarny na osi Y jest taki sam
jak na osi X.
Najczęściej stosowane
funkcje maszynowe:
– G0 – jest to ruch prostoliniowy
szybki,
– G1 – interpolacja liniowa (ruch
roboczy),
– G2 – ruch po łuku zgodnie
z ruchem zegara,
– G3 – ruch po łuku przeciwnie
do ruchu zegara.
Uwaga!
W przypadku łuku G2 i G3 ważny jest kierunek, od którego zbliżamy się po łuku.
– G71 – wymiarowanie w milimetrach,
– G90 – wymiarowanie absolutne,
– G54-G57 – bazy danych,
– LINS lub G26 – ograniczenia
głównych obrotów,
– D – numer korelacji,
– G96 – stała prędkość skrawania,
– S – wartość obrotów {prędkość skrawania},
– F – wartość posuwu {minuty,
obroty, milimetry},
– M3 – obroty prawe,
– M4 – obroty lewe,
– M6 – wymiana narzędzi,
– M30 – zakończenie programu,
– CR – wartość promienia,
– I, J, K – wersory osi,
– Pw – punkt wymiany narzędzi (bezpieczne miejsce w obwodzie obrabiarki pozwalające
na bezkolizyjną wymianę narzędzi).
mgr inż. Robert ADAMIK
nauczyciel praktycznej i teoretycznej
nauki zawodu w Zespole Szkół im. Armii
Krajowej w Jedliczu (woj. podkarpackie)

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH W DZISIEJSZYCH
CZASACH JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM
UMOŻLIWIAJĄCYM NAM GLOBALNE ZROZUMIENIE
ŚWIATA. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ
RÓŻNYMI JĘZYKAMI OTWIERA WIELE NOWYCH
DRZWI: WZBOGACA WIEDZĘ NA TEMAT
KULTURY, GEOGRAFII ORAZ HISTORII KRAJÓW,
PODNOSI ATRAKCYJNOŚĆ NA RYNKU PRACY,
A TAKŻE POZWALA UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU
KULTURALNYM INNYCH NARODÓW.
Pracując ponad 10 lat jako nauczyciel
języka niemieckiego, staram się aktywizować uczniów do twórczych i kreatywnych działań, a także zachęcać ich
do poszerzania swoich zainteresowań
językowych. Na zajęciach stosowałam
metody aktywizujące (jak np. burza
mózgów, praca metodą projektu,
drama, gry dydaktyczne, metaplan),
dopasowując je do omawianych treści
oraz celów lekcji.
Jako młody nauczyciel nieustannie
poszukuję nowych rozwiązań dydaktycznych, które uatrakcyjniają proces
uczenia się, wzbogacają warsztat pracy
i podnoszą jakość pracy szkoły.
Staram się odwoływać do kreatywności uczniów, aby osiągnąć zamierzone efekty. Inspirując się cytatem
z książki Kena Robinsona: „Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów, które mają wartość.
[…] Innowacja natomiast to wprowadzenie nowych pomysłów w życie”,
w bieżącym roku szkolnym opracowałam innowację pedagogiczną pt. „Ein
Schuljahr im Objektiv” – „Rok szkolny
w obiektywie”. Zaplanowane działania
zostały podzielone na poszczególne
miesiące nauki i obejmowały treści
kulturowe dotyczące krajów niemieckojęzycznych oraz treści leksykalne
związane z realizacją poszczególnych
tematów innowacji. Działania zostały
uwiecznione na kolorowych fotografiach, które posłużyły do opracowania
kalendarza roku szkolnego.
Witamy w szkole
Temat przewodni pierwszej części
innowacji brzmiał: „Willkommen in der
Schule!” – „Witamy w szkole!”. Uczniowie podczas zajęć przygotowali pomoce dydaktyczne w formie zakładek do
książek, na których pojawiły się materiały w postaci zestawu słownictwa.
W kolejnym miesiącu realizowany był
temat: „Tag der Deutschen Einheit”, czyli „Dzień Jedności Niemiec”. Uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną,
która pozwoliła im bliżej poznać historię
naszych sąsiadów, następnie wyszukiwali najważniejsze informacje o Dniu
Jedności Niemiec oraz zdjęcia na temat
zjednoczenia tego kraju. Zgromadzone
materiały stały się podstawą do opracowania kolorowych plakatów.
Znane osoby i święta
W listopadzie uczniowie mieli okazję
bliżej poznać znane osoby z krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Temat tej części innowacji brzmiał:
„Berühmte Persönlichkeiten aus

Deutschland, Österreich und aus der
Schweiz” – „Znane osoby z Niemiec,
Austrii i Szwajcarii”. Uczestnicy opracowali listę znanych osób. Pracowali
w parach, przygotowując prezentacje
o wybranych przez siebie postaciach,
dokonując selekcji najważniejszych
informacji. Grudniowy temat to: „Weihnachten in Deutschland” – „Święta
Bożego Narodzenia w Niemczech”.
Uczniowie mieli okazję poznać zwyczaje bożonarodzeniowe u naszych
zachodnich sąsiadów, wyszukiwali
podobieństwa i różnice w sposobie
spędzania świąt w Niemczech oraz
w Polsce. Zapisywali najważniejsze
tradycje świąteczne i tłumaczyli je na
język polski. Poznali także kolędę Stille
Nacht, heilige Nacht – Cicha noc, święta
noc. Uczestnicy innowacji sprawdzili
również swoje umiejętności językowe, odpowiadając na pytania ze świątecznego quizu. Podsumowaniem tej
części innowacji było wykonanie przez
uczniów bożonarodzeniowych kartek
z życzeniami w języku niemieckim.
Ferie i poezja
Tematyka zajęć w styczniu i lutym
obejmowała następujące zagadnienia:
„Meine Winterferien” – „Moje ferie zimowe” oraz „Liebe” – „Miłość”. Uczniowie
poznali nazwy aktywności i sportów
zimowych. Tworzyli w grupach słowniczki obrazkowe i prezentowali swoich
ulubionych sportowców. Drugi z tematów związany był ze znanym na
całym świecie świętem – walentynkami. Uczniowie przygotowali walentynki
z wierszykami w języku niemieckim.
Następnie obejrzeli prezentację multimedialną, która stała się okazją do
poznania wybranych pisarzy i poetów
z krajów niemieckojęzycznych, a także ich najpopularniejszych dzieł, jak
np. Cierpienia młodego Wertera Johanna
Wolfganga von Goethe czy Hyperion
Friedricha Hölderlina. Przedstawione
w prezentacji obrazy ze znanych dzieł
literatury pięknej stały się inspiracją
do odegrania scenek rodzajowych,
podczas których uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie.
Pogoda
Działania edukacyjne w marcu związane były z tematem „Das Wetter” –
„Pogoda”. Uczniowie obejrzeli prognozę
pogody na niemieckojęzycznej stronie
www.wetter.de/. Praca z autentycznym
materiałem źródłowym była dla nich
bardzo interesująca i stała się inspiracją
do stworzenia własnej mapy opisującej
pogodę. Dodatkowo na ich mapach

Prezentacja własnej mapy pogody
FOT. DOROTA PODSIADŁY

znalazły się piktogramy przedstawiające różne zjawiska pogodowe wraz
z krótkim opisem. Następnie uczniowie
wcielili się w rolę prezenterów pogody i prezentowali swoje umiejętności
językowe.
Temat kwietniowej części innowacji
brzmiał: „Ostern in Deutschland” –
„Święta Wielkanocne w Niemczech”.
Uczestnicy obejrzeli prezentację
multimedialną o sposobie spędzania
Świąt Wielkanocnych przez naszych
zachodnich sąsiadów. Była to okazja do
rozmowy o podobieństwach i różnicach
dotyczących tradycji wielkanocnych
w Polsce i w Niemczech poprzedzona
burzą mózgów. Uczniowie wykonywali
także kartki wielkanocne z życzeniami
w języku niemieckim.
Podsumowaniem przeprowadzonej innowacji i utrwaleniem zdobytej
wiedzy był Szkolny Konkurs Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych.
Podsumowanie
Dokonując ewaluacji mojej innowacji, kierowałam się własnymi
obserwacjami i wnioskami z podjętych działań oraz wynikami ankiety
przeprowadzonej wśród uczestników. Z uzyskanej informacji zwrotnej
wynika, że uczniowie wysoko ocenili
efektywność prowadzonych działań
innowacyjnych. Najchętniej pracowali
w grupach i parach. Uczestnicy podkreślali atrakcyjność formy innowacji
oraz ciekawą tematykę, która była
dla nich inspiracją do podejmowania
samodzielnych działań. Nauka na tego
typu zajęciach dała im dużo satysfakcji, a proces uczenia był dla nich
ciekawszy i łatwiejszy.
Przeprowadzona przeze mnie innowacja pedagogiczna umożliwiła
uczniom poznanie nowego słownictwa,
poszerzyła ich wiedzę na temat krajów
niemieckojęzycznych oraz przyczyniła
się do kształtowania postawy tolerancji
i otwartości na nowe kultury. Pracując
w grupach, uczniowie dzielili się swoimi
pomysłami i wzajemnie motywowali do
działania. Uczestnicy wzmocnili wiarę
we własne możliwości językowe oraz
rozwijali kreatywność, wyobraźnię i indywidualne predyspozycje do nauki
języka niemieckiego.
Dorota PODSIADŁY
nauczyciel języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Połańcu (woj. świętokrzyskie)
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