1

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE

NAUCZYCIELSKA
EDUKACJA
BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE
---------------------------------------------------------------------------------------------2009 - NR 4/50

Pomorski Ogród Ekologiczny GraŜyny Zyber we Włokach k/ Świeszyna

- Jubileusz „Nauczycielskiej Edukacji”
- Rozmowa z Małgorzatą Sandułow
- WdraŜanie reformy - Komponent informacyjny
- Prezentacje dobrych pomysłów i innowacji w SUS

- Sylwetki koszalińskich nauczycieli z pasją
- Edukacja bez kar i nagród?
- Muzeum Wody promuje ochronę środowiska
- WernisaŜ - „Koszalin i inne zakątki Polski”

Koszalin – lipiec / sierpień 2009

2

SPIS TREŚCI - SENTENCJA
ISSN – 1642-34-53
W NUMERZE
--------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI
- Jubileusz „Nauczycielskiej Edukacji” ……………………………………………………………………………...3
- O szkolnym wychowaniu i nowoczesności nauczyciela. Rozmowa z Małgorzata Sandułow - „Najlepszym
wychowawcą zachodniopomorskiego”, nauczycielką SP nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ……….. …….4
- Kto jest „Najlepszym wychowawcą” w zachodniopomorskiem? ………………….………………………..…..8
- Jak się przygotować do wdraŜania nowej podstawy programowej? .…………………………………………..9
- O nowym rozporządzeniu o dopuszczaniu do uŜytku szkolnego programów i podręczników …………….10
- Uroczystość podsumowania konkursów 2008/2009 ……………………………………………………………11
- Konferencja nauczycieli przedszkoli „Edukacja przedszkolna kluczem do rozwoju ucznia w szkole” ……12
- Jak wypadł sprawdzian szóstoklasistów w zachodniopomorskiem? ………………………………………….13
- Jaka jest obecna polska młodzieŜ? ……………………………………………………………………………….13
- Beata KORBAK, Prezentacje dobrych pomysłów i innowacji „Szkoły Uczącej Się” ………….....................14
- Jakie są plany, dąŜenia i Ŝyciowe aspiracje młodzieŜy? ………………………………………………………..18
- Agnieszka ANDRZEJCZAK, Otwarte zasoby przyszłością edukacji …………………………………………..19
- Koszalińscy nauczyciele z pasją:
- Bogdan FAŁEK - nauczyciel wychowania fizycznego, przyjaciel młodzieŜy, mistrz turystyki …………...…20
- Bogdan URBANEK - nauczyciel języka polskiego, innowator, popularyzator (...) ………………………..… 21
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Szkoła moich marzeń” ………………………………………………………..22
- Kiedy będzie e-ocenianie? …………………………………………………………………………………………23
- Po co obniŜać poziom testów językowych w gimnazjum? …………………………………………………… .23
- Artykuł, który warto przeczytać! Andrzej BLIKLE, Świat bez kar i nagród. …………………………………..23
- Monika NIECKARZ, Wspólnie chronimy środowisko i krajobraz……………………………………………….24
- Muzeum Wody promuje ochronę środowiska ……………………………………………………………………25
- II edycja konkursu „Moje lato z H2O” ……………………………………………………………………………..26
- Formularz zgłoszenia do II edycji konkursu „Moje lato z H2O” ………………………………………………..27
- Lidia NOWOSAD, Dobry pomysł na ciekawą edukację - kąciki biogeograficzne ……………………………28
- Wioletta SKUBAŁA, Mistrzostwa w międzyprzedszkolnym turnieju szachowym ……………………………31
- „Koszalin i inne zakątki Polski” - nowa wystawa plastyczna w Galerii „Centrum” w Koszalinie …………….34
- Wiersze Lidii NOWOSAD …………………………………………………………………………………………...38

Zarówno kary, jak i nagrody (!) stanowią w kaŜdej sytuacji czynnik demotywujący do
podejmowania twórczego działania.

(prof. A. Blikle 2009)

„Nauczycielska Edukacja” - Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Wydawca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
ul. Ruszczyca 16, fax. 34-767-15, tel. 34-767-10; Redakcja - 34-767-26. Internet: www.cen.edu.pl Poczta e-mail: jpss51@tlen.pl
Redakcja: Julian Piotr Sawiński (redaktor naczelny), Adam Paczkowski, Marek Wardecki - zdjęcia, skład komputerowy - JPS
Współpraca: Jan Diaczuk, Irena Olszewska-śywno, Urszula Rusiak, Anna Walkowiak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.

--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50

2

3

JUBILEUSZ „NAUCZYCIELSKIEJ EDUKACJI”
50 NUMERÓW „NAUCZYCIELSKIEJ EDUKACJI”
-------------------------------------------------------------------------------Właśnie ukazuje się 50. numer „Nauczycielskiej
Edukacji” - biuletynu Centrum Edukacji Nauczycieli w
Koszalinie. Niektórzy mówią, Ŝe jest to waŜny jubileusz.
Od świętowania jednak kolejnych numerów nie
przybędzie, a głowa moŜe rozboleć. Być moŜe jednak
warto, jeśli nie świętować, to przynajmniej podziękować
tych wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej
powstania, rozwoju i ukazywania się przez ostatnie
ponad 8 lat.
Przede wszystkim serdeczne podziękowania składam
Urszuli Gerce-Bernat, która jako członek zespołu
redakcyjnego przez prawie 8 lat doradzała, konsultowała
i dokonywała korekty tekstów czasopisma. Jej praca,
staranność, skrupulatność i polonistyczne sprawności
pozwoliły upowszechniać teksty w bardzo poprawnej
formie. Jej zabiegi o staranność, poprawność i piękno
polskiego języka są godne upowszechnienia - dziękuję!
Dziękuję Jerzemu Kotlędze, ówczesnemu dyrektorowi CEN, za zrozumienie potrzeb piszących nauczycieli
i pozwolenie na rozpoczęcie prac redakcyjnych w 2001
roku. Dziękuję takŜe Małgorzacie Mytnik, wicedyrektorce, a potem dyrektorce CEN, oraz Stefanowi
Turowskiemu i Zenonowi Decykowi - obecnym
dyrektorom - za wspieranie działań redakcji.

Wielkie podziękowania składam wszystkim nauczycielom autorom róŜnorodnych informacji edukacyjnych
i artykułów, zdjęć i innych materiałów, dzięki którym
moŜna było tworzyć „Nauczycielską Edukację”.
Piękne podziękowania składam wszystkim osobom
współdziałającym z Redakcją - kierownikom pracowni
przedmiotowych w CEN, którzy - szczególnie w pierwszych latach redagowania biuletynu - słuŜyli radą i pomocą jako członkowie zespołu redakcyjnego.
Irenie Olszewskiej-śywno i Urszuli Rusiak dziękuję
za Ŝywe zainteresowanie problemami czasopisma i zabieganie o artykuły nauczycieli z dziedzin, które są w kręgu
ich zainteresowania. Wspomnieć tu trzeba Ksawerego
Zawiślaka, który przez wiele lat organizował reklamy do
czasopisma.
Dziękuję takŜe Zbigniewowi Janiszewskiemu za duŜy
wkład pracy i staranność podczas tworzenia papierowej
formy czasopisma przez ponad 7 lat (45 numerów) oraz
Adamowi Paczkowskiemu i Markowi Wardeckiemu za
wiele pięknych zdjęć z róŜnorodnych imprez w CEN
i szkołach oraz zabieganie o ich wysoką jakość, a takŜe za
cenne rady i wskazówki.
- dr Julian Piotr Sawiński - redaktor naczelny „NE”

Redakcja „Nauczycielskiej Edukacji” wśród gości wernisaŜu „Koszalin i inne zakątki Polski” w Galerii „Centrum” (fot. A.P.)
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WYWIADY „NAUCZYCIELSKIEJ EDUKACJI”
O SZKOLNYM WYCHOWANIU I NOWOCZESNOŚCI NAUCZYCIELA.
Rozmowa z Małgorzatą Sandułow - „Najlepszym wychowawcą zachodniopomorskiego”,
nauczycielką SP nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
----------------------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Sandułow - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, innowator, wspaniały wychowawca (fot. Arch. M.S)

1. Pani Małgorzato, została Pani wybrana przez czytelników „Głosu Koszalińskiego” najlepszym wychowawcą
województwa zachodniopomorskiego. Serdecznie gratuluję i cieszę się, Ŝe tacy wychowawcy pracują w naszych
szkołach! Jak się Pani czuje w tej nowej roli?
Odczuwam wielką satysfakcję, wszak tytuł nadany przez uczniów i ich rodziców jest w nauczycielskim fachu
najcenniejszy. Dostałam sygnał, Ŝe to, co robię, jest akceptowane i cenione, Ŝe cieszę się społecznym zaufaniem. Tytuł
traktuję honorowo, jako wyraz wdzięczności i uznania dla moich działań. Nie weszłam jednak w rolę najlepszego
wychowawcy, bo tak się nie czuję. Mam wiele pokory i szacunku dla pracy innych nauczycieli - wychowawców i
wiem, Ŝe jest niemało świetnych, zwłaszcza w naszym regionie.
2. Być dobrym (bardzo dobrym, wyróŜniającym się) wychowawcą, i to w oczach dzieci i ich rodziców, to interesujące
wyzwanie, czy moŜe ryzykowne?
Być dobrym wychowawcą to cel, do którego powinno się dąŜyć. Po co robić coś połowicznie, niedokładnie, bez
pasji? Szkoda czasu. Wychodzę z załoŜenia, Ŝe lepiej włoŜyć więcej wysiłku w realizowane przedsięwzięcie i czerpać
radość z jego efektów, aniŜeli męczyć otoczenie malkontenctwem i frustracją. Dobry nauczyciel – wychowawca to,
według mnie, człowiek szczęśliwy, czyli między innymi taki, który z przyjemnością idzie do pracy, bo ta jest
satysfakcjonująca. ZaraŜa wtedy optymizmem i pasją otoczenie, a to interesujące i raczej mało ryzykowne wyzwanie.
3. Mówi się dziś często, Ŝe uczenie się to przede wszystkim nabywanie osobistych doświadczeń. Które z Pani
zawodowych i osobistych doświadczeń są dla Pani najwaŜniejsze?
Pierwsze waŜne zawodowe doświadczenie to ukończenie w latach osiemdziesiątych studiów na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczęcie tamŜe pracy. Czy mi się spodoba? Czy to jest to, co chcę robić w Ŝyciu?
Miałam szczęście trafić na wielu wspaniałych ludzi i pasja trwa do dziś. WaŜnym doświadczeniem zawodowym
były dla mnie spotkania z innowatorami i reformatorami, profesorami A. Nalaskowskim i B. Śliwerskim, podczas
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu u progu poprzedniej reformy
oświatowej w 1999 roku. NajwaŜniejsze jednak doświadczenia zawodowe, to podpatrywanie innych nauczycieli
podczas lekcji koleŜeńskich, zajęć otwartych itp. Bardzo lubię takie spotkania, zawsze czerpię z nich inspirację do
własnych działań innowacyjnych. Szkoda, Ŝe są organizowane tak rzadko. NajwaŜniejsze osobiste doświadczenie to
szczęśliwa rodzina – kochający i wyrozumiały mąŜ (podobno, jak się ma w domu Ŝonę - nauczycielkę, trzeba być
wyrozumiałym) oraz bycie mamą dwóch wspaniałych córek.
--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50

4

5

WYWIADY „NAUCZYCIELSKIEJ EDUKACJI”
O SZKOLNYM WYCHOWANIU I NOWOCZESNOŚCI NAUCZYCIELA.
Rozmowa z Małgorzatą Sandułow - „Najlepszym wychowawcą zachodniopomorskiego”...- cd.
------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pani Małgosiu! Gratuluję wspaniałej rodzinki. Mówi Pani o roli innowacji edukacyjnych. TeŜ mi się wydaje, Ŝe
trudno dziś być dobrym, wyróŜniającym się nauczycielem nie podejmując i realizując stale nowych pomysłów
i innowacji. Co, dla Pani, znaczy dziś w XXI wieku szkoła innowacyjna, twórcza i nowoczesna?
Szkoła to przede wszystkim ludzie – nauczyciele, uczniowie i rodzice. A ludzie to potrzeby, uczucia, pomysły. Nie
wystarczy wyposaŜenie w nowoczesne środki dydaktyczne, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu itp. By szkoła
była nowoczesna, trzeba to „dobrodziejstwo inwentarza” mądrze i twórczo wykorzystać. Do tego potrzebni są
innowacyjni nauczyciele, którzy realizując własne, róŜnorodne rozwiązania metodyczne, programowe lub
wychowawcze, włączą do współpracy rodziców i przyczynią się do tego, Ŝe uczniowie polubią szkołę, nowoczesną
szkołę, która przygotuje ich do Ŝycia w XXI wieku, nauczy samodzielności i odpowiedzialności, zmotywuje do uczenia
się, ale nie tego encyklopedycznego, tylko nowoczesnego zarządzania swoją wiedzą.
Twórcza szkoła to takŜe taka, która nie boi się zmian, podejmuje nowe wyzwania, eksperymentuje, daje uczniom
moŜliwości rozwoju, jest instytucją uczącą się. Nie wyobraŜam sobie sytuacji, w której nauczyciel przez kilka lat
pracuje tymi samymi metodami, bez uwzględniania specyficznych potrzeb swoich uczniów. Dobrze się stało, Ŝe
koszalińskie przedszkola i szkoły uczestniczą w pilotaŜu programu Optymistyczna Strefa Oświatowa. Z materiałami
szkoleniowymi OSO powinien obowiązkowo zapoznać się kaŜdy nauczyciel, zwłaszcza ten, który ukończył studia wiele
lat temu. To naprawdę mądra, inspirująca i potrzebna lektura. Mam nadzieję, Ŝe od nowego roku szkolnego wszystkie
placówki będą objęte tym programem lub stworzą inny, własny, na miarę XXI wieku.

Małgorzata Sandułow przy tablicy podczas lekcji pokazowej (fot. Arch. SP 18)

--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50

5

6

WYWIADY „NAUCZYCIELSKIEJ EDUKACJI”
O SZKOLNYM WYCHOWANIU I NOWOCZESNOŚCI NAUCZYCIELA.
Rozmowa z Małgorzatą Sandułow - „Najlepszym wychowawcą zachodniopomorskiego”.. - cd.
------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Jest Pani nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. MoŜe praca z małymi dziećmi jest po prostu przyjemniejsza i
łatwiejsza od tej z młodzieŜą? Co trzeba robić, Ŝeby zasłuŜyć na zaufanie uczniów i osiągnąć edukacyjny sukces?
Daleka byłabym od wartościowania, czyja praca jest przyjemniejsza, łatwiejsza, bardziej satysfakcjonująca. Co
prawda nigdy nie pracowałam w gimnazjum ani liceum, ale przeszłam te etapy edukacyjne wraz ze swoimi córkami, a
w klasach IV – VI (a kiedyś IV – VIII) niejednokrotnie miałam zastępstwa, dlatego mogę powiedzieć, Ŝe praca
nauczyciela w róŜnych typach szkół i na róŜnych poziomach kształcenia ma swoją specyfikę i moŜe być tak samo
przyjemna, co trudna. Jest po prostu trochę inna. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są często traktowani z
pobłaŜaniem, przez pryzmat stopnia trudności przekazywanych uczniom treści. A my musimy być specjalistami w
zakresie wszystkich przedmiotów szkolnych, od języka polskiego po matematykę i informatykę (z fizyką i chemią
włącznie, bo uczniowie zaskakują nas dociekliwymi pytaniami), animatorami kultury, kopalnią pomysłów, dobrymi
organizatorami. Jak jeszcze dodam, Ŝe nieobce nam są muzyka, plastyka, sport, to jawi się obraz człowieka renesansu.
Do tego ciąŜy na nas odpowiedzialność za pierwszy (udany lub nie) kontakt dziecka ze szkołą i nauką. Czy kaŜdy
nauczyciel jest tak wszechstronny? JeŜeli jednak poprzestanie się na byciu przysłowiową „panią od elementarza”, trudno
mówić o edukacyjnym sukcesie. Nauczyciel, niezaleŜnie od typu szkoły, w której pracuje, powinien być prawdziwy w
tym, co robi, wraŜliwy, konsekwentny, mieć w sobie pasję działania i otwarty umysł, powinien lubić się uczyć i nie bać
zmian.

Lekcja pokazowa dla koszalińskich nauczycieli prowadzona przez Małgorzatę Sandułow (fot. Arch. SP 18)

6. Obecnie sporo mówi się o edukacji demokratycznej, edukacji ku wolności i kreatywności. Jakie miejsce w Pani
pracy zajmują ww. zagadnienia? Szczególne miejsce zajmują prawa ucznia. Jak są one przestrzeganie w szkołach?
Od kilkunastu lat prowadzę działalność innowacyjną. Realizowałam autorskie rozwiązania dla szkoły i klasy w
zakresie edukacji zdrowotnej, europejskiej, informatycznej, od nowego roku szkolnego chcę zająć się badaniami
naukowymi i doświadczeniami w edukacji wczesnoszkolnej. Koordynowałam dwa szkolne projekty w ramach
europejskiego programu Socrates – Comenius oraz Comenius LLP, jestem liderem Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania w szkole i filarem do spraw szkoleń rady pedagogicznej w programie Optymistyczna Strefa Oświatowa –
Szkoła Zarządzająca Wiedzą. Poprzez realizację tych przedsięwzięć rozwijam własną aktywność twórczą i
zainteresowania, a tym samym umoŜliwiam uczniom i innym nauczycielom w szkole wykazanie się kreatywnością
i samodzielnością, daję im poczucie swobody, szansę na indywidualny rozwój i wolność.
--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50
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WYWIADY „NAUCZYCIELSKIEJ EDUKACJI”
O SZKOLNYM WYCHOWANIU I NOWOCZESNOŚCI NAUCZYCIELA.
Rozmowa z Małgorzatą Sandułow - „Najlepszym wychowawcą zachodniopomorskiego”- cd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa współpraca szkół to dobra lekcja demokracji, praca metodą projektu i europejski system
wartości. To takŜe poznanie innych systemów edukacyjnych, wzajemna wymiana poglądów. Dwadzieścia lat
demokracji w Polsce, wejście do Unii Europejskiej oraz druga w tym czasie reforma systemu edukacji przyczyniły się
do tak znaczących zmian w szkołach (zwłaszcza podstawowych i gimnazjalnych), Ŝe przestrzeganie praw ucznia stało
się powszechną wartością. W mojej szkole szanujemy uczniów i ich prawa.
7. Sporo dziś mówi się o nowej podstawie programowej. Wskazuje się, Ŝe chodzi o poprawę jakości kształcenia, ale
analizując jej treści rodzą się liczne, róŜnorodne wątpliwości i pytania. Co Pani o niej sądzi?
KaŜda zmiana budzi niepokój czy nawet opór. Trzeba traktować zmiany jako element postępu, nie bać się
podejmowania nowych wyzwań. Trudno dziś jednoznacznie ocenić zmiany, które dopiero mają nadejść. Musi upłynąć
przynajmniej jeden trzyletni cykl kształcenia, aby przekonać się, czy nowa podstawa programowa „działa” i jakie są
efekty jej wprowadzenia. Wtedy równieŜ będzie moŜna wykazać jej mocne i słabe strony.
Najwięcej kontrowersji wzbudza obniŜenie wieku podjęcia obowiązku szkolnego i przygotowanie szkół na przyjęcie
sześciolatków, Z tego, co wiem, od nowego roku szkolnego pierwszoklasistami będą przede wszystkim siedmiolatki, a
więc znów potrzebujemy czasu na rzeczową analizę. JeŜeli wprowadzenie nowej podstawy programowej ma przyczynić
się do poprawy jakości kształcenia, to jestem za. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe nie stanie się to automatycznie. Potrzebny
jest jeszcze nowoczesny nauczyciel.

Uczniowie klas I-III przy komputerach na lekcji pokazowej M. Sandułow (fot. Arch. SP 18)

8. Od ponad ośmiu lat CEN wydaje „Nauczycielską Edukację”, która docierała do naszych szkół, przedszkoli i innych
placówek regionu, a teraz od 3 numerów jest tylko w postaci internetowej. Czyta Pani nasze czasopismo i co Pani o
nim sądzi?
Trochę Ŝałuję, Ŝe „Nauczycielska Edukacja” nie pojawia się juŜ w formie tradycyjnej – papierowej, ale jak do
kaŜdej zmiany, trzeba się przekonać i przywyknąć. Jestem czytelnikiem starej daty, przyzwyczajonym do zwartych
publikacji drukowanych. Widzę jednak niepodwaŜalny atut nowej wersji czasopisma – dociera do znacznie większego
grona czytelników, a to chyba główny cel wydawcy. Dobrze, Ŝe koszalińscy nauczyciele mają swoje miejsce na
autoprezentację, wymianę poglądów, rzetelną informację. Tak się złoŜyło, ze niedawno przesłałam do „Nauczycielskiej
Edukacji” artykuł w sprawie wprowadzenia reformy programowej do I klasy szkoły podstawowej zatytułowany „O krok
przed reformą”. MoŜe zostanie wykorzystany do opublikowania?
Serdecznie dziękuję za miłą rozmowę.
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SZKOLNE WYCHOWANIE - WYRÓśNIAJĄCY SIĘ NAUCZYCIELE
KTO JEST „NAJLEPSZYM WYCHOWAWCĄ” W ZACHODNIOPOMORSKIM?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach społecznego programu „Szkoła bez przemocy” organizatorzy, w tym „Głos Koszaliński”
ogłosili konkurs na najlepszego wychowawcę. Czytelnicy tej gazety przysyłali do redakcji kupony ze
wskazaniem na nazwisko nauczyciela. Najlepszym wychowawcą w województwie zachodniopomorskim
została Małgorzata Sandułow - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (nauczania zintegrowanego) w
Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie. Wyniki wskazują, Ŝe przyszło na nią aŜ 1969 kuponów. Niewiele
mniej głosów - 1695 zdobył inny nauczyciel z Koszalina Krzysztof Gibuła (1). Redakcja „NE” serdecznie
gratuluje nauczycielce i dyrekcji koszalińskiej „osiemnastki”. (JPS)
----------------------------------1/AK, Wybraliśmy najlepszego wychowawcę. Konkurs / Rozstrzygnięcie. „Głos Koszaliński” 2009 nr 111, s.1.

Uczniowie klas I-III przy komputerach na lekcji pokazowej M. Sandułow (fot. Arch. SP 18)

DYREKCJA SZKOŁY O SWOIM NAUCZYCIELU
--------------------------------------------------------------------

Bardzo dziękujemy za gratulacje i miłe słowa w związku z uzyskaniem przez panią Małgorzatę Sandułow
tytułu najlepszego wychowawcy w województwie zachodniopomorskim w ramach programu społecznego
"Szkoła bez przemocy" pod patronatem Prezydenta RP. Małgorzata Sandułow jest nauczycielem
dyplomowanym kształcenia zintegrowanego z 21-letnim staŜem. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana
Matejki w Koszalinie, obecnie jest wychowawcą klasy IIIb. Od 1997 roku prowadzi działalność innowacyjną
realizując nowatorskie programy. W roku szkolnym 2008/2009 kończy trzyletnią realizację innowacji pt.
"Poznajemy świat z komputerem", a od nowego roku wdraŜać będzie nowe przedsięwzięcie pt. "Fascynujący
świat nauki, wyobraźni i komputerów".
BoŜena Węglewicz - dyrektor SP nr 18
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WYDARZENIA W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
Jak się przygotować do wdroŜenia nowej podstawy programowej?
----------------------------------------------------------------------------------------------Wiodącym hasłem obecnie wdraŜanej reformy jest Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna.
Osiągnięciu tych cech (ogólnych celów edukacyjnych) zawartych w ww. haśle ma słuŜyć zmiana podstawy
programowej. W maju - czerwcu odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach specjalne
spotkania informacyjne (szkolenia) prowadzone przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych
CEN nt. Komponent informacyjny reformy programowej.

Ewa Gulbińska wśród swoich przedszkolaków (fot. Arch. Przedszkola w Drawsku)
Celem spotkania informacyjnego było:
1. Przekazanie ogólnych informacji o projekcie „WdraŜanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół”;
2. Wzbogacenie wiedzy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów nt. nowej podstawy programowej;
3. Wskazanie źródeł informacji nt. wprowadzanej zmiany programowej.
Wśród przyczyn zmiany programowej podaje się:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych;
2. Zmiany demograficzne;
3. Zachowanie spójności programowej;
4. Podniesienie poziomu kształcenia - zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.
Zmiany w gimnazjum, liceum i technikum dotyczą m.in. potrzeby:
1. Potraktowania czasu nauki w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej jako spójnego programowo 6-letniego (w technikum 7letniego) okresu kształcenia;
2. WyposaŜenia uczniów we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej;
3. Znacznego pogłębienia wiedzy w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom kaŜdego ucznia.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
1/ wybór programu nauczania,
2/ wybór podręcznika, a w konsekwencji za realizację podstawy programowej i efekty kształcenia, uzyskane przez jego uczniów.
Szkoła ma obowiązek nauczyć mądrze wybierać, dlatego juŜ od szkoły podstawowej organizuje uczniom zajęcia do wyboru:
1. W szkole podstawowej uczeń będzie mógł wybrać formę realizacji części zajęć wychowania fizycznego;
2. W gimnazjum dodatkowo będzie wybierał zajęcia artystyczne i techniczne;
3. W liceum dochodzi moŜliwość wyboru przedmiotu ekonomia w praktyce (1).

---------------------1.Źródło: www.reformaprogramowa.men.gov.pl
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NOWE PROGRAMY I PODRĘCZNIKI SZKOLNE
O nowym rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do uŜytku szkolnego programów i podręczników
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała 8 czerwca 2009 r. rozporządzenie w sprawie
dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie wejdzie w Ŝycie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Wtedy teŜ straci
moc dotychczasowe rozporządzenie MEN z dnia 6
stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do uŜytku
szkolnego programów wychowania przedszkolnego,
programów nauczania i podręczników oraz cofania
dopuszczenia (Dz. U. Nr 4, poz. 18). Ustawa z dnia
19 marca 2009 r. znowelizowała przepisy art. 22a
ustawy o systemie oświaty, wprowadzając generalną
zasadę dopuszczania programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania do uŜytku w
danej szkole przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.

W programie muszą się znaleźć informacje o sposobie organizacji procesu nauczania. Nowe rozporządzenie precyzuje warunki przyjmowania przez
dyrektora programów do uŜytku szkolnego, kryteria,
jakie muszą programy spełniać, elementy, które
powinny znaleźć się w opiniach, na podstawie
których dyrektor programy przyjmuje. Zgodnie z
rozporządzeniem, nauczyciel jest autorem programu
nauczania jako ten, który wie, jak najlepiej
zorganizować proces nauczania w swojej klasie.
MoŜe się posiłkować znanymi mu programami, ale
dostosowując je do nowej podstawy programowej przede wszystkim musi poznać podstawę
programową, przemyśleć ją i zaplanować własny
sposób jej realizacji (x).
-------------------x-źródło: MEN, 10 czerwca 2009r.

Nad brzegiem niespokojnego Bałtyku (fot. Piotr Martyniak)
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INTERDYSCYPLINARNE
UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSÓW 2008/2009
------------------------------------------------------------------------------------------8 maja w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie odbyła się uroczystość podsumowania
konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa
zachodniopomorskiego. Dyplomy gratulacyjne otrzymali wszyscy laureaci, a nagrody ksiąŜkowe ufundowane przez
Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostały wręczone laureatom pierwszych trzech miejsc. Program artystyczny został
przygotowany przez zespół muzyczny i chór z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. (A.Walkowiak)

Uczniowie laureaci konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych roku szkolnego 2008/2009 (fot. A.P.)
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INTERDYSCYPLINARNE
UROCZYSTOŚC PODSUMOWANIA KONKURSÓW 2008/2009 - cd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie laureaci konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych roku szkolnego 2008/2009 (fot. A.P.)

KONFERENCJA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
-----------------------------------------------------------------„EDUKACJA PRZEDSZKOLNA KLUCZEM DO ROZWOJU UCZNIA W SZKOLE”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 maja odbyła się w Koszalinie, w Oddziale Zamiejscowym Urzędu Wojewódzkiego, konferencja dla
nauczycieli przedszkoli pn. „Edukacja przedszkolna kluczem do rozwoju ucznia w szkole”.
Zorganizowano ją w ramach projektu STRATEGICZNY ROZWÓJ KADR SYSTEMU OŚWIATY, który jest
realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty w
Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W spotkaniu wzięło udział 140 nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego.
Wśród zaproszonych gości był Władysław Husejko - marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jan
Kuriata - poseł na Sejm RP, Krzysztof Rembowski - wicekurator Kuratorium Oświaty i Krzysztof Stobiecki dyrektor Wydziału Edukacji w Koszalinie.
 Więcej informacji i zdjęcia z ww. konferencji będą w „NE” nr 5/51. (Red.)
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SZKOŁA PODSTAWOWA - WYNIKI SPRAWDZIANU
Jak wypadł sprawdzian szóstoklasistów w zachodniopomorskiem?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------W szkołach są juŜ wakacje, ale wyniki sprawdzianu pewnie utkwiły w pamięci. Będą omawiane i analizowane
na początku nowego roku szkolnego. Red. Monika Stefanek - na stronie www.gs24.pl - w swym artykule pyta, jak
wypadł sprawdzian szóstoklasistów w zachodniopomorskiem? Stwierdza jednoznacznie, Ŝe wypadł gorzej niŜ rok
temu i napisała:
Znamy juŜ ogólne wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów. Średni wynik uzyskany przez ucznia z woj.
zachodniopomorskiego to 22,29 punktów na 40 moŜliwych. To duŜo słabiej niŜ w ubiegłym roku. Sprawdzian sprawdza
wiedzę i umiejętności na koniec szóstej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie przystąpili do niego na początku kwietnia
(…). Zachodniopomorskie, podobnie jak wszystkie regiony w kraju, wypadło duŜo słabiej niŜ w ubiegłym roku.
Podczas gdy rok temu uczniowie z naszego województwa uzyskali średnio 25,3 pkt., w tym roku było to zaledwie 22,29
pkt. Średni wynik w kraju oscylował na poziomie 22,6 punktów (w 2008 roku było to 25,8). Chodź sprawdzian wypadł
duŜo gorzej niŜ rok temu, Zachodniopomorskie ma jednak powody do zadowolenia. Po raz pierwszy w historii nasze
szkoły wypadły najlepiej w okręgu, skupiającym placówki z trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego. Dotąd najwyŜszy wynik zawsze odnotowywała Wielkopolska. W tym roku uczniowie z tego
regionu wypadli najsłabiej, zdobywając średnio 21,9 pkt. Szóstoklasiści z lubuskiego uzyskali zaś 22,06 pkt.
Tradycyjnie najlepiej wypadli w naszym województwie uczniowie uczęszczający do szkół w miastach liczących powyŜej
stu tysięcy mieszkańców. Zachowana została prawidłowość: im większa miejscowość, tym lepsze wyniki. Najsłabiej
sprawdzian napisali uczniowie mieszkający na wsi. W tym roku nie zostaną upublicznione rankingi szkół, obrazujące
jak poszczególne placówki wypadły podczas sprawdzianu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uznał, Ŝe dane
zawarte w rankingach nie są miarodajne.
---------------------------Źródło: STEFANEK M., Jak wypadł sprawdzian szóstoklasistów w zachodniopomorskiem? Gorzej niŜ rok temu - www.gk.pl

Jaka jest obecna polska młodzieŜ?
----------------------------------------------Odpowiedź na ww. pytanie moŜna znaleźć w najnowszym raporcie z serii „Opinie i diagnozy” zatytułowany
„MłodzieŜ 2008” (1). Raport jest kontynuacją, kolejną częścią zakrojonego na ogromną skalę tzw. powtarzalnościowego
badania mającego na celu rejestrowanie zmian zachodzących w Polsce. W tym konkretnym przypadku badania dotyczą
młodzieŜy w wielu 18-19 lat, a więc rówieśników III Rzeczpospolitej. Pierwsze tego typu badanie przeprowadzono w
roku 1990. Następne w latach 1991,1992,1994,1996,1998,1999,2003 i - ostatnie w 2008 r. We wszystkich badaniach
część pytań zadawanych respondentom była identyczna, co umoŜliwia porównania i uprawnia do ich czynienia. Te
porównania są tym bardziej wiarygodne, poniewaŜ przeprowadzone zostały na próbie reprezentatywnej, a dokonane
przez doświadczonych, znanych z naukowej dociekliwości i rzetelności socjologów (1)
-----------------------1.MAKOWSKA J., MłodzieŜ 2008 - omówienie raportu z badań. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009 nr 4, s.5-15.

Jak się uczyć mądrze i skutecznie?
-------------------------------------------------Jak się uczyć mądrze, a przede wszystkim skutecznie? Uczniowie z Koszalina, jako pierwsi w Polsce,
uczestniczyli w programie OSO. Teraz nadszedł czas na podsumowanie. W środę uczniowie z klasy V D SP
nr 18, pilotaŜowo realizujący projekt „Szkoła zarządzająca wiedzą”, będący częścią OSO, udowodnili, czego
się nauczyli. Wraz z wychowawczynią Małgorzatą Buzałą przygotowali dzień prezentacji wiedzy. Umiejętność
zaprezentowania swoich wiadomości jest tylko jedną z tych, które ćwiczyli w ramach programu. Musieli
nauczyć się równieŜ planowania, zdobywania wiedzy, twórczego myślenia, a takŜe samooceny. W przyszłym
roku programem objęte zostaną wszystkie czwarte klasy. (1).
---------------------------1.AK - Byli pierwsi w Polsce - szkoły. GK 2009 nr 102, s.7.
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EDUKACJA GIMNAZJALNA - PREZENTACJE MŁODZIEśY
PREZENTACJE DOBRYCH POMYSŁÓW I INNOWACJI W „SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Organizacja spotkania - konferencji SUS nt. innowacji
Kolejny raz w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy spotkanie nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego.
Zaprosiliśmy te szkoły, które – wspólnie z nami – naleŜą do Klubu SUS - Szkół Uczących Się. W związku z tym, Ŝe
pełnimy funkcję tzw. „szkoły wiodącej”, corocznie przygotowujemy jedno spotkanie tematyczne dla placówek
biorących udział w programie kierowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Dwa lata temu
prezentowaliśmy metody aktywizujące uczniów, w roku ubiegłym skupiliśmy się na projektach, a obecnie
postanowiliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami dotyczącymi innowacji. Spotkanie odbyło się 6.03.2009 r. w
Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie. Podczas spotkania odbyły się prezentacje innowacji.

MłodzieŜ Gimnazjum nr 5 w Koszalinie bawi się w teatr (fot. Arch. G-5)

II. Prezentacje innowacji
Prezentacje zaczęły się od pokazów maluchów. Na arenę wkroczyła nauczycielka nauczania zintegrowanego, pani
Halina Zoń-Rybicka z innowacją „Nauka czytania i pisania metodą prof. Rocławskiego” i piątką maluchów
pracujących tą metodą. Dzieciaki były urocze i zachwyciły nas swoimi umiejętnościami oraz dojrzałą – jak na ten wiek
– refleksją nad językiem. Pani Zoń-Rybicka wyjaśniła, Ŝe glottodydaktyka jest nauką świadomego i prawidłowego
posługiwania się językiem przez całe Ŝycie. Dodała teŜ, Ŝe: „Metoda glottodydaktyki jest metodą fonetyczną. Dziecko w
młodszym wieku szkolnym Ŝyje w świecie głosek (fonemów) języka mówionego, a nie pisanego. Dlatego tak waŜne jest
umiejętne wprowadzenie go ze świata głosek do świata liter i glottodydaktyka tę podróŜ dziecku zapewnia.
--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50
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EDUKACJA GIMNAZJALNA - PREZENTACJE MŁODZIEśY
PREZENTACJE DOBRYCH POMYSŁÓW I INNOWACJI W „SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ” - cd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszym języku jest duŜo rozbieŜności między mową a pismem. Aby uczniowie w sposób naturalny i zrozumiały
dostrzegli te róŜnice, litery zostały podzielone na podstawowe (zaznaczane na czarno) i niepodstawowe (zaznaczone na
czerwono). Dzięki temu moŜna w prosty sposób kształtować świadomość i wraŜliwość ortograficzną.”
Następną innowację „Teatr i my” przedstawiła pani Beata Małkowska, takŜe nauczycielka nauczania
zintegrowanego. Pojawiły się dzieci z klasy IIa i dały popis aktorstwa przed, w końcu bardzo stresującym, bo –
nauczycielskim, gronem. Udało im się znakomicie i zaciekawić, i rozśmieszyć wszystkich uczestników. Pani
Małkowska tak przedstawiła ideę swojego programu: „ W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z istotą teatru przez
planowanie inscenizacji, obmyślanie kostiumów, rekwizytów i kroków tanecznych. Poznają środki tworzenia kreacji
teatralnych (wybór aktora, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, gest, ruch, muzyka, sposób mówienia). Wzbogacają
język o słownictwo teatralne( kulisy, widownia, premiera, reŜyseria, inscenizacja, debiut, kurtyna). Realizacja innowacji
dla mnie jako nauczyciela jest źródłem wielu dodatkowych informacji na temat uczniów. Sprzyja ośmieleniu niektórych
osób, a u innych pozwala rozwijać ich zainteresowania.”

Gimnazjalna młodzieŜ potrafi zaprezentować się i tańczyć (fot. Arch. G-5)

Po chwili przed nami pojawiły się dzieci z klasy IIb prowadzonej przez panią Alinę Sańko. Jej innowacja nosi tytuł
„Mali straŜnicy przyrody – kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu zintegrowanym”. Uczniowie
zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności w kilku scenkach wzbogaconych o wspólnie odśpiewaną piosenkę.
Mogliśmy podziwiać ich umiejętność współdziałania w grupie, duŜą wiedzę na temat ekologii, poznaliśmy takŜe ich
działania na rzecz środowiska. Innowacja opiera się na przeprowadzaniu wycieczek ekologicznych, nauce piosenek o
takiej właśnie tematyce oraz udziale w akcjach porządkowych. Pani Sańko podsumowała prezentację wymieniając
efekty, jakie wspólnie osiągnęli. „Za aktywną pomoc na rzecz bezdomnych zwierząt otrzymaliśmy „Dyplom Przyjaciela
Zwierząt”, a w Międzyszkolnym Turnieju Ekologiczno-Przyrodniczym uczniowie zdobyli III miejsce”.
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EDUKACJA GIMNAZJALNA - PREZENTACJE MŁODZIEśY
PREZENTACJE DOBRYCH POMYSŁÓW I INNOWACJI W „SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ” - cd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po maluchach przyszedł czas na gimnazjum i innowację pt.„Szkolny program autorski z fizyki dla klas I-III
gimnazjum”. Wszystkich zaintrygował pokaz doświadczeń: tonące lub nietonące kostki lodu, rozwijające się kwiaty z
papieru, wulkan pod wodą. Pani Piwowarczyk-Rossa od kilku juŜ lat w ramach tej właśnie innowacji prowadzi
międzyszkolne spotkania z fizyką, które cieszą się duŜym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli z innych szkół.
Innowacja, którą realizuje, ma na celu prezentowanie przez uczniów wyników własnych obserwacji, eksperymentów i
przemyśleń oraz wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce Ŝycia codziennego.

Fizyczne eksperymenty prowadzone przez młodzieŜ
pod okiem p. Piwowarczyk-Rossy potrafią zadziwić (fot. Arch G-5)
Kolejna prezentacja nosiła tytuł „ www.matematyka.okej”, a jej autorki to pani Małgorzata Czerwonka oraz pani
Eugenia ZałuŜna. Dowiedzieliśmy się, Ŝe dzięki zasobom pracowni matematycznej zaopatrzonej w komputery
nauczycielki mogą często i według potrzeb korzystać z komputerów na lekcjach matematyki. Pani Czerwonka
powiedziała: „Wykorzystujemy komputery do realizacji niektórych ogniw lekcji lub do realizacji całego tematu (lekcja
powtórzeniowa). Komputery takŜe słuŜą stosowaniu oceniania kształtującego: usprawnieniu sposobu przedstawienia
uczniom celów lekcji w języku ucznia i nacobezu w formie elektronicznej.”
Jako kolejna swoją innowację zaprezentowała pani GraŜyna Kończak–Stollenwerk. Przedstawiła program
prowadzenia klasy euro z rozszerzonym językiem niemieckim. MłodzieŜ przez zwiększoną liczbę godzin języka
niemieckiego nabiera duŜych umiejętności językowych, pogłębionych jeszcze przez tygodniowe wyjazdy do
zaprzyjaźnionych szkół na terenie Niemiec. Uczniowie na zakończenie gimnazjum są w stanie bez problemu zdać
egzamin państwowy. Zresztą osiągają tak wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej, Ŝe popyt na klasę z
tym właśnie rozszerzonym językiem trwa od początku jej powstania.
Ostatnią prezentacją była innowacja realizowana w gimnazjum w ramach wychowania fizycznego przez panią
Justynę Miazgę. Jej tytuł to „Poznaję swój region”. Działania podejmowane w ramach tego programu wyzwalają w
uczniach aktywność, kształtują postawę szacunku dla własnego rozwoju fizycznego. MłodzieŜ uczestniczy w spływach
kajakowych, rajdach pieszych i rowerowych. Ciekawym elementem prezentacji było to, Ŝe o przebiegu imprez
opowiadała uczennica, stała uczestniczka wypraw turystycznych.
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EDUKACJA GIMNAZJALNA - PREZENTACJE MŁODZIEśY
PREZENTACJE DOBRYCH POMYSŁÓW I INNOWACJI W „SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ” - cd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaprosiliśmy naszych gości na wielką prezentację umiejętności uczniów w ramach dwóch innowacji „Europejskie
lekcje języka polskiego” oraz „Zabawa w kino”. Całość nosiła tytuł „Festiwalowa Europa” i została przygotowana
przez ElŜbietę Mendoń i Mirosławę Pestkę. Znakomicie bawiliśmy się oglądając na sali gimnastycznej fragmenty filmu
„RozwaŜna i romantyczna” czy słuchając arii trzech tenorów. Widowisko przygotowane zostało z wielkim rozmachem,
a charakteryzacja i scenografia wyglądały jakby pochodziły z prawdziwego kina czy autentycznej estrady.

Gimnazjalna młodzieŜ prezentująca swoje zdolności taneczne i wokalne (fot. Arch. G-5)

III. Wymiana doświadczeń i ewaluacja
Gdy zakończył się program artystyczny, rozpoczęła się wspólna dyskusja gospodarzy i gości dotycząca przykładów
dobrej praktyki i skuteczności innowacji w szkołach naszych gości. Okazało się, Ŝe wielu pedagogów stosuje innowacje
i są one świetnym sposobem na podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć. Nauczyciele działają z dobrym
skutkiem i poczuciem spełnienia w roli przewodnika po meandrach edukacji. Na zakończenie dokonaliśmy ewaluacji
spotkania, pytając o wraŜenia z konferencji, jej poziom i refleksje związane z prezentacjami oraz późniejszą dyskusją.
Nasi goście stwierdzili, Ŝe zobaczyli wiele ciekawych pomysłów potwierdzających, Ŝe warto wprowadzać programy
innowacyjne, by wychodzić naprzeciw zainteresowaniom uczniów. Podkreślili, Ŝe tematyka dotyczyła aktualnych
trendów dydaktycznych, a prezentacje podobały się ze względu na poziom merytoryczny i duŜe zróŜnicowanie
tematyczne. Widać w nich było ogromny wkład pracy i wyjście naprzeciwko potrzebom uczniów. Szczególnie
spodobały nam się wypowiedzi, w których określono nas jako „ludzi pozytywnie zakręconych” i „prawdziwych
pasjonatów”. Najbardziej chyba utkwiło nam w pamięci zdanie, które jest znakomitym podsumowaniem zarówno
konferencji, jak i niniejszego artykułu, a brzmi: „Uczniowie sprawiają wraŜenie dumnych ze swoich nauczycieli”.
Beata Korbak - nauczycielka języka polskiego w ZS nr 13 w Koszalinie
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BADANIA SOCJOLOGICZNE NAD MŁODZIEśĄ
Jakie są plany, dąŜenia i Ŝyciowe aspiracje młodzieŜy?
--------------------------------------------------------------------Odpowiedź na ww. pytanie moŜna znaleźć w najnowszym raporcie z serii „Opinie i diagnozy” zatytułowanym
„MłodzieŜ 2008” (1). Badania dotyczą młodzieŜy w wielu 18-19 lat, a więc rówieśników III Rzeczpospolitej. Pierwsze
tego typu badanie przeprowadzono w roku 1990, a ostatnie w 2008 r. We wszystkich badaniach część pytań zadawanych
respondentom była identyczna, co umoŜliwia porównania i uprawnia do ich czynienia. Te porównania są tym bardziej
wiarygodne, poniewaŜ przeprowadzone zostały na próbie reprezentatywnej, a dokonane przez doświadczonych, znanych
z naukowej dociekliwości i rzetelności socjologów (1)
Jeśli chodzi o plany, dąŜenia i Ŝyciowe aspiracje dzisiejszych osiemnastolatków, to w zasadzie nie róŜnią się w
sposób zasadniczy od marzeń i dąŜeń ich poprzedników. Ci, którzy niegdyś śpiewali „Ja mam dwadzieścia lat/ ty masz
dwadzieścia lat/ przed nami siódme niebo…”, czy „Osiemnaście mieć lat to nie grzech” bardzo podobnie widzieli swoja
przyszłość. „Siódme niebo” przeciętnego człowieka wkraczającego w dorosłe Ŝycie to wzajemność ( oczywiście
wielkiej i oczywiście szczęśliwej) miłości, harmonijna rodzina, interesująca praca, godziwe warunki Ŝycia oraz grono
wiernych i lojalnych przyjaciół. Jeśli w tej „wyliczance” następują zmiany, to jedynie w hierarchii wymienianych
wartości.
Z porównania deklaracji z lat 1994-2008 wynika, Ŝe młodym ludziom najbardziej zaleŜy na udanym Ŝyciu
rodzinnym, ciekawej pracy oraz na miłości i przyjaźni. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe znaczenie miłości i przyjaźni
systematycznie rosło w ostatniej dekadzie i w roku 2008 ponad połowa młodzieŜy (55% od roku 1998 wzrost o 20
punktów) zaliczyła je do najwaŜniejszych celów Ŝyciowych - obok udanego Ŝycia rodzinnego (54%), które niezmiennie
pozostaje w czołówce. Ponadto dwie piąte badanych (40%) za najwaŜniejsza uznało ciekawą, zgodna z
zainteresowaniem pracę, a kariera i wysoka pozycja zawodowa usytuowały się dopiero na 4 miejscu pod względem
odsetka wskazań. Cel ten wymienia obecnie co trzeci badany (33%), a więc znacznie więcej osób niŜ w roku 1994
(wzrost wskazań o 14 punktów). Nieco mniejszą wagę przywiązują młodzi do spokojnego Ŝycia bez kłopotów i
konfliktów (28%) oraz do majątku i wysokiej pozycji materialnej (26%). (1)

Polska młodzieŜ podziwia angielski krajobraz nad kanałem La Manche (fot. M. Sawiński)

Pewnej grupie uczniów (15%) szczególnie takŜe zaleŜy na Ŝyciu barwnym, pełnym rozrywek, bogatym pod
względem towarzyskim. Cel ten wskazywany był znacznie częściej niŜ udane Ŝycie seksualne (9%) czy osiągnięcie
sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki (8%), a takŜe częściej niŜ Ŝycie zgodne z zasadami religijnymi oraz Ŝycie dla
innych (po 8%). Tak więc w ostatnich latach miłość i przyjaźń - uŜywając języka sprawozdawców sportowych - wysuwa
się coraz wyraźniej na prowadzenie. Udane Ŝycie rodzinne pozostaje na wciąŜ niezmiennym poziomie, natomiast
zwiększa się liczba respondentów marzących o ciekawej pracy, zawodowej karierze i wysokiej pozycji zawodowej (1).
--------------------------------------------

1.Opinie i diagnozy. MłodzieŜ 2008. Warszawa: Wydaw. Centrum BOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009.
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BADANIA SOCJOLOGICZNE NAD MŁODZIEśĄ
ARTYKUŁ, KTÓRY WARTO PRZECZYTAĆ!
Agnieszka ANDRZEJCZAK, Otwarte zasoby przyszłością edukacji. EDUNEWS.pl z 24.04.2009.
23 kwietnia odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu konferencja pt. „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”. Zgromadzeni
goście przedstawiali ideę otwartych zasobów edukacyjnych i ich znaczenie dla rozwoju edukacji, a patrząc szerzej – dla
dalszego postępu cywilizacyjnego. Rozbudowa i upowszechnienie takich zasobów wydaje się być tylko kwestią czasu.
O idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych kilkukrotnie pisaliśmy juŜ w Edunews.pl. Przypomnijmy, Ŝe chodzi o tworzenie takich
materiałów edukacyjnych (m.in. planów lekcji, egzaminów, programów, modułów szkoleniowych, zadań a nawet całych
podręczników), które byłby dostępne dla szerokiej publiczności. Obecnie większość pomocy dydaktycznych chroniona jest prawami
autorskimi, co uniemoŜliwia ich dowolne wykorzystywanie, rozpowszechnianie, a tym bardziej wprowadzanie w nich zmian
zgodnie z potrzebami uŜytkownika. Pomysł OER (z ang. Open Educational Resources) zakłada, Ŝe tworzone zasoby stają się
wspólną własnością wszystkich uŜytkowników i nie są chronione prawem autorskim w takim rozumieniu jak obecnie. Dotyczy to
zarówno zawartości merytorycznej, narzędzi informatycznych, licencji, jak i przykładów dobrych praktyk.
Edukacja jako ekosystem
Gościem konferencji był m.in. Richard Baraniuk, wykładowca Rice University w Houston (Texas, USA), który opisał przyszłe
funkcjonowanie świata edukacji jako ekosystemu, stworzonego z róŜnych cząstkowych elementów (zasobów) połączonych ze sobą,
ciągle podlegających ewolucji i rozwojowi. Według niego, edukacja obecnym swoim kształcie jest tworem statycznym, nie
podlegającym zmianom na miarę galopującego rozwoju technologicznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie
"zatrzaśnięcie" podręczników przez prawa autorskie. Tymczasem, globalna wspólnota powinna móc swobodnie tworzyć, rozwijać i
korzystać z zasobów edukacyjnych. W procesie przemiany edukacji w duchu OER istotną rolę odgrywają dwa elementy –
technologia i sposób konstruowania stron www. Celem jest przede wszystkich stworzenie oprogramowania, które pozwoli na
przechowywanie zasobów i szybkie dzielenie się nimi z innymi zainteresowanymi. Drugą waŜną kwestią jest wprowadzenie takich
rozwiązań prawnych, Ŝeby dzielenie się nimi było bezpieczne i nie naruszało obowiązującego prawa.
Baraniuk jest twórcą Connexions, inicjatywy społecznościowej, rozwijającej współpracę na rzecz rozwoju i swobodnego dzielenia
się naukowymi treściami w Internecie. Tworzone przez nią zasoby nazwane Content Commons zawierają materiały edukacyjne
udostępniane dla wszystkich, zarówno dzieci, jak i studentów czy profesjonalistów. Jak wspominał ich twórca, Connexions
powstały, kiedy Baraniuk rozwaŜał napisanie podręcznika dla studentów nauk technicznych, ale wobec wielu trudności zrezygnował
i w zamian znalazł sposób, Ŝeby ułatwić to zadanie innym. Dzięki jego portalowi osoby, które dotąd mogły tylko marzyć o napisaniu
swojego podręcznika, znalazły miejsce i pole do rozwinięcia skrzydeł. Doskonałym przykładem jest tutaj Catherine Schmidt –
Jones, nauczycielka muzyki, z której opracowań skorzystało juŜ 12 milionów osób.
Kultura dzielenia się
Według Baraniuka największą wartością OER jest to, Ŝe koszty ich publikacji są bardzo niskie w stosunku do tradycyjnych
podręczników, których zakup często przerasta moŜliwości mniej zamoŜnych studentów. Ich jakość jest często duŜo wyŜsza,
poniewaŜ są weryfikowane przez innych członków wspólnoty, a co najwaŜniejsze, są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń.
Zasoby internetowe pozwalają równieŜ na swoistą interakcję uŜytkowników z zasobami w sieci, dostosowywanie ich do własnych
potrzeb, zmienianie i ulepszanie. Są równieŜ bardzo łatwe do aktualizowania o najnowsze zdobycze ze świata nauki. Jak dodała
Susan d’Antoni z UNESCO, OER-y pomogą zbudować kulturę opartą na dzieleniu się, gdzie edukacja staje się centralnym kołem
zamachowym rozwoju, dostępna dla kaŜdego, niezaleŜnie od miejsca pochodzenia i statusu materialnego.
Czy to się opłaca?
Pewne kontrowersje wzbudziła kwestia finansowania twórców i naukowców, dla których praca i badania są głównym źródłem
utrzymania. Baraniuk uwaŜa, Ŝe to nie finanse są głównym problemem. Po prostu obecny system, w którym ceny podręczników
wywindowane są do niebotycznych sum, chyli się ku upadkowi. Otwarte zasoby doskonale współgrają z publikacjami, z których
moŜna czerpać zyski. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku oprogramowania oraz muzyki dostępnej w sieci, upowszechnienie
i otwarcie zasobów edukacyjnych jest nieuniknione. Większość mówców obecnych na konferencji zauwaŜyło równieŜ, Ŝe w
przypadku badań naukowych, które finansowane są ze środków publicznych, udostępnianie ich szerokiej publiczności jest
niezbędne, poniewaŜ społeczeństwo juŜ raz za nie zapłaciło ze wspólnych środków.
Co zrobić, Ŝeby Polska dołączyła do grona krajów tworzących otwarte zasoby? Przede wszystkim potrzeba uregulowań prawnych
porządkujących kwestie licencji i korzystania z czyjejś twórczości. Poza tym, trzeba korzystać z doświadczeń krajów, które juŜ
wprowadziły te rozwiązania, zarówno z ich sukcesów, jak i poraŜek. Warto równieŜ zadbać o lepszą dostępność niskonakładowych
naukowych publikacji, które zazwyczaj ukazują się w kilku egzemplarzach i rzadko opuszczają mury uczelni, na której powstały. A
poza tym, jak stwierdził Baraniuk: „czas przestać kupować, a zacząć rozwijać” edukacyjne zasoby.

---------------------------------1.ANDRZEJCZAK Agnieszka, Otwarte zasoby przyszłością edukacji. EDUNEWS.pl z 24.04.2009.

W jaki sposób polska młodzieŜ gospodaruje swoim czasem wolnym?
Przede wszystkim biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub pozaszkolnych.
najpopularniejszymi z tych zajęć są korepetycje. W 1998 r. korzystało z nich 39% uczniów, rok temu juŜ 54%. Niemal
równie wielu uczniów robi prawo jazdy (51%). Dość powszechne są kursy przygotowujące na wyŜsze uczelnie (30%)
oraz zajęcia sportowe (31%). Połowa badanych uczy się języków obcych, 15% gry na jakimś instrumencie, tańca lub
rysunku. Czyli czas wolny to przede wszystkim „inwestowanie w siebie” (1)
-----------------------------------------------------

1.MAKOWSKA J., MłodzieŜ 2008 - omówienie raportu z badań. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009 nr 4, s.5-15.
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Bogdan Fałek - nauczyciel ZS nr 10 w Koszalinie

Bogdan Fałek - nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie.
Do waŜniejszych osiągnięć edukacyjnych i sukcesów zalicza:
- Długoletni opiekun szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego,,TRAMP”,
- Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Polski PTTK,
- Przodownik Turystyki Pieszej i Górskiej PTTK,
- Odznaczony Odznaczeniem „Za pracę z młodzieŜą” PTTK,
- Organizator Turystyki MłodzieŜowej PTTK,
- Instruktor Ochrony Przyrody PTTK,
- Współorganizator Rady Programowej Opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych woj.
Zachodniopomorskiego (przez dwie kadencje wiceprzewodniczący),
- Posiadacz Odznak: krajoznawczej Polski w stopniu złotym z szafirem, pieszej duŜej złotej, górskiej duŜej
złotej, kajakowej srebrnej, kolarskiej duŜej złotej.
Zainteresowania i Ŝycie, np. rodzinne
- Zainteresowania: wszelkie formy turystyki kwalifikowanej. Propaguję wśród młodzieŜy te moje
zainteresowania organizując rajdy piesze, górskie, spływy kajakowe(przepłynęliśmy wzdłuŜ i wszerz
Mazury), na rowerach byliśmy na Bornholmie. Z przedstawionych informacji wynika, Ŝe moją pasją jest
poznawanie Polski i świata, dostrzeganie w otaczającym mnie świecie rzeczy pięknych i niezwykłych. Lubię
takŜe penetrować pozostałości zamków, warowni i obiektów obronnych.
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BOGDAN URBANEK - NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO, INNOWATOR, POPULARYZATOR
INNOWACJI, OPIEKUN SU i UCZNIOWSKIEJ GAZETY „ADAŚ”, SEKRETARZ PSNT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogdan Urbanek (fot. Arch. B.U.)

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku,
były wieloletni doradca metodyczny w ZDN w Szczecinku, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli,
konsultant wydawnictw edukacyjnych ds. programów i podręczników, członek - załoŜyciel Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Twórczych, członek Zarządu i rzecznik prasowy PSNT, członek zwyczajny Stowarzyszenia Autorów
Polskich. Autor blisko 400 publikacji z zakresu metodyki pracy pedagogicznej, funkcjonowania systemu oświatowego i
zarządzania oświatą w Polsce oraz publicystyki oświatowej w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Uczestnik
wielu konferencji naukowych i sympozjów nt. funkcjonowania oświaty w Polsce i Unii Europejskiej.
Członek kolegium redakcyjnego Dwutygodnika Szczecineckiego „TEMAT”, stały współpracownik wielu
ogólnopolskich czasopism społeczno-oświatowych, m.in. „Nauczyciel i Szkoła”, „Egzaminy Naszych Uczniów”,
„Polonistyka”, „Nauczycielska Edukacja” i innych. Autor i współautor następujących ksiąŜek i broszur:
- URBANEK B., W grodzie gryfa i jesiotra. Szczecinek: 2005.
- U.B., Nasz wspólny świat – przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w gimnazjum. Wrocław: Wydaw.
„WIKING” 2005.
- URBANEK B., SAWIŃSKI J.P., Jak motywująco oceniać uczniów – poradnik dla nauczycieli. Koszalin: Wydaw.
CEN 2006.
- U.B., Tu jest nasz dom – podręcznik do edukacji regionalnej w szkole podstawowej. Szczecinek: 2007.
- URBANEK B., SAWIŃSKI J.P., Jak uczyć patriotyzmu w szkole XXI wieku?. Koszalin: Wydaw. CEN 2007.
- U.B., Szczecineckie legendy. Gdynia: 2009.
Długoletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, autor wielu eksperymentalnych programów innowacji i
modernizacji przedmiotowych w ramach edukacji regionalnej, europejskiej i medialnej realizowanych w szkole
podstawowej i gimnazjum, nauczyciel i opiekun kolejnych ekip dziennikarskich „Adasia” gazety SP nr 1 w Szczecinku,
znanej w Polsce i wielokrotnie wyróŜnianej m.in. przez Kancelarię Prezydenta RP. Dwukrotny laureat konkursów plebiscytów „Głosu Pomorza” Belfer na 6 i Belfer na 6+. WyróŜniony Złotym i Srebrnym KrzyŜem Zasługi, Medalem
KEN, honorowymi tytułami – „Za zasługi dla oświaty”, „Przyjaciel Dziecka”, „ZasłuŜony Działacz Kultury”,
„ZasłuŜony dla miasta Szczecinka”, „Srebrnym Piórem SDP”, nagrodami Kuratora Oświaty i Burmistrza Szczecinka.
Zainteresowania – diagnostyka edukacyjna, prasoznawstwo, historia Pomorza Środkowego, literatura faktu,
muzyka lat 60. i 70-tych, zajmuje się genealogią i od lat pisze kronikę rodzinną. śonaty, Ŝona Krystyna, córka
Katarzyna pracuje w Urzędzie Miasta, jest absolwentką Politechniki Koszalińskiej. Oczkiem w głowie są jego ukochane
wnuczęta – Kubuś uczy się w Gimnazjum nr 1 w Szczecinku, natomiast Maciuś w roku szkolnym 2009/10 rozpocznie
naukę w SP 1, kontynuując rodzinne związki Urbanków z „jedynką” juŜ w czwartym pokoleniu. (Bogdan Urbanek)
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SZKOŁA MARZEŃ W OCZACH UCZNIÓW
OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „SZKOŁA MOICH MARZEŃ”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od czterech lat Zespół Szkół nr 11 im. księdza Jana Twardowskiego w Koszalinie organizuje
Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Szkoła moich marzeń”. Medialnym patronem tej uczniowskiej
rywalizacji, podobnie jak w poprzednich latach, była redakcja „Głosu Koszalińskiego”. Organizatorzy są
zadowoleni, Ŝe konkurs cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku wpłynęło 620 prac ze 139 szkół
z całej Polski. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjaliści.
Organizatorzy zaproponowali uczestnikom dwie kategorie - prozę i poezję. Okazało się, Ŝe najmłodsi literaci
zdecydowanie wolą poezję. 230 uczniów szkół podstawowych napisało wiersze, a wśród gimnazjalistów
wypowiedź poetycką wybrało 102 uczestników (1).
Marzenia uczniów są róŜne. Jedni marzą o nowym laptopie, inni o zagranicznych wakacjach. Jest w nich
teŜ miejsce na szkołę - wspaniałą, przyjazną, bezpieczną. Wielu marzy o wycieczkach dookoła świata i
ciekawych podróŜach.

Strome zbocze wybrzeŜa południowej Anglii (fot. Michał Sawiński.)

Wyniki uczniów szkół podstawowych: W kategorii poezji I miejsce zdobyła Anna Podwysocka z SP nr
1 w Bełchatowie, II - Maciej Wilczyński z SP w Drawsku Pomorskim, a III - Maciej Grondys z SP nr 7 w
Szczecinku. W kategorii prozy I miejsce zajął Michał Kulig z SP nr 3 w Lęborku, II - Paweł Płachta z SP nr 3
w Słupsku, a III miejsce - Jakub Krystosiak z SP nr 2 w Pyrzycach.
Wyniki uczniów gimnazjów: W kategorii poezja wygrała Marta Fitowska z Gimnazjum w Potęgowie, II
miejsce zajął Grzegorz Witkowski z Gimnazjum nr 1 w Białogardzie, a III - Kornelia Janczar z Gimnazjum nr
6 w Koszalinie. W kategorii proza zwycięŜyła Agata Korbus z Gimnazjum w Połczynie Zdroju, równorzędne
drugie miejsca zdobyły: Karolina Danyłów z Zespołu Szkół w Mielnie i Kinga Kruczek z Gimnazjum w
Trzebiatowie. Dwa trzecie miejsca przypadły: Oldze Grochowskiej z Gimnazjum nr 3 w Pułtusku i Annie
Tutak z ZS w Dębicy Kaszubskiej. Konkursowi towarzyszy tomik, w którym publikowane są nagrodzone i
wyróŜnione prace. Zapraszamy na łamy „Nauczycielskiej Edukacji”. Jest tu miejsce na publikowanie
fragmentów nagrodzonych i wyróŜnionych prac. (JPS)
----------------------------------1.KONIECZNA A., Uczniowie opisali szkołę swoich marzeń i wygrali. Konkurs pod naszym patronatem. „GK” 2009 nr 111, s.28.
2.SAWIŃSKI J.P., Szkoła moich marzeń - konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. „Nauczycielska Edukacja” 2009
nr 1/47, s.22.
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OCENIANIE I EGZAMINOWANIE UCZNIÓW
KIEDY BĘDZIE E-OCENIANIE?
-----------------------------------------------W kraju odbyło się juŜ kilka konferencji nt. projektu e-ocenianie. Relację z takiej konferencji opisuje Henryk
Sienkiewicz (1) w „Kajecie - Warmińsko-Mazurskim Informatorze Oświatowym”. Czym jest e-ocenianie? Jest to
ocenianie z wykorzystaniem sieci (electronic parking). Jest nowym rozwiązaniem pod względem technologicznym i
organizacyjnym. Główna róŜnica między dotychczasowymi rozwiązaniami a e-ocenianiem polega na korzystaniu z
innego nośnika informacji, na którym dostarczane jest egzaminatorowi wypracowanie zdającego. Zamiast papierowego
oryginału egzaminator otrzymuje obraz rozwiązania, który moŜe przeglądać na ekranie komputera. Kolejna róŜnica
dotyczy kanału informacyjnego zapewniającego interakcję egzaminatora z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
Komunikacja odbywa się przez Internet. Zmienia się teŜ sposób monitorowania pracy egzaminatora. Ponadto umoŜliwia
przejście od punktowania przez egzaminatora całych prac obejmujących kilka do kilkunastu zadań do specjalizacji w
ocenianiu poszczególnych zadań w danej sesji (1). Do wdroŜenia do praktyki e-oceniania w polskim systemie
egzaminacyjnym pewnie jeszcze daleka droga, ale waŜne jest, Ŝe są w Polsce osoby zaangaŜowane i przekonane o
potrzebie jego wdroŜenia. NaleŜy do nich np. Henryk Szafraniec, który - jak relacjonuje ww. autor - 27 stycznia 2009
podczas II konferencji pt. „Od oceniania tradycyjnego do e-oceniania”, mówił o potrzebie jego wprowadzenia i
pierwszych krokach, które zostały juŜ zrobione. Kiedy będą zrobione dalsze kroki, które przybliŜą nas do e-oceniania?
Więcej o projekcie moŜna przeczytać na stronie www.cke.edu.p/index.pop?option=contentin. (JPS)
---------------------1.SIENKIEWICZ H., Eeeeeeeeeeeeeeeeee - ocenianie. „Kajet” 2009 nr 2, s.8-9.

Po co obniŜać poziom testów językowych w gimnazjum?
-----------------------------------------------------------------------------24 kwietnia 2009 r. blisko pół miliona gimnazjalistów po raz pierwszy pisało państwowy egzamin na koniec szkoły
z języka obcego. Do tej pory zmagali się tylko z testem humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym. Ale wszystko
wskazuje, Ŝe egzamin będzie formalnością. Jak ustaliła dziś "Polska" Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała,
Ŝe w teście nie pojawią się polecenia samodzielnego pisania krótkich wypracowań czy formułowania kilkuzdaniowych
wypowiedzi. Ponadto w lutowym rozporządzeniu Ministerstwo Edukacji zapisało, Ŝe przez trzy lata wyniki egzaminu
językowego nie będą uwzględniane przy naborze do liceów i techników.
Dyrektorzy gimnazjów krytykują decyzje CKE. Krzysztof Jurek, dyrektor Gimnazjum nr 43 w Łodzi, krytykując
decyzje urzędników powiedział gazecie „Polska”, Ŝe: Okrojenie wymagań sprawi, Ŝe część językowa egzaminu zamieni
się w Ŝart. Po co inwestowaliśmy 15 tys. zł w sprzęt do nagłaśniania sali pod kątem zadań ze słuchu? Przy dwóch, trzech
odpowiedziach do wyboru na wynik egzaminu i tak wpłynie szczęście zdającego, a nie wiedza.
Konrad Leszczyński, szef Wydziału Języków Obcych w CKE, tłumaczy, Ŝe To, Ŝe na egzaminie nie będzie zadań
otwartych, nie zwalnia nauczycieli z obowiązku uczenia gimnazjalistów formułowania pisemnych wypowiedzi. Centralna
Komisja Egzaminacyjna juŜ wstrzymała szkolenia egzaminatorów w całym kraju, zaoszczędzi na tym ok. 3 mln zł. (1).
Podczas pilotaŜowego testu językowego w gimnazjach przeciętny nastolatek z angielskiego uzyskał średnio - zaleŜnie od trudności zadań - 26-32 pkt na 50. Gorzej było z niemieckim, gimnazjaliści uzyskali średnio 20-28 pkt na 50.
--------------------------------1.www.”GN” z 13.03.2009 za „Polską” - CKE obniŜa poziom testów językowych w gimnazjum.

ARTYKUŁ, KTÓRY WARTO PRZECZYTAĆ!
Andrzej BLIKLE, Świat bez kar i nagród. „Awangarda w Edukacji”2008 nr 4, s.10-12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stosunki pomiędzy przełoŜonym i podwładnym, nauczycielem i uczniem, dowódcą i Ŝołnierzem czy teŜ
rodzicem i dzieckiem, kształtują się często wg zasady „słabszy słucha silniejszego”. Ta zasada z góry
wyklucza partnerski stosunek pomiędzy stronami, a więc teŜ działanie słabszego z własnej motywacji.
Wszelkie bowiem działanie narzucone jest zawsze niechciane i wewnętrznie odrzucane. Typowe relacje,
jakie powstają w układzie silny-słaby to relacje podległości - silny wykorzystuje swoją pozycję do wyrabiania
posłuszeństwa słabszego. W tym układzie akcentuje obowiązki słabego wobec silnego na pierwszym miejscu
stawiając posłuszeństwo. Po stronie słabego pojawia się poczucie niŜszości, podległości, zaleŜności i w
rezultacie potrzeba kontestacji. Rodzą się zbuntowane pokolenia, związki zawodowe i inne mechanizmy
obrony przed dominacją. Profesor wskazuje, Ŝe wytworzenie partnerskich stosunków nie jest sprawą prostą,
ale moŜliwą. Wymaga pracy i wzajemnego zrozumienia obu stron, zaufania starszego, Ŝe za deklaracjami
silniejszego pójdą czyny. Artykuł warto przeczytać! (JPS)
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EDUKACJA EKOLOGICZNA I REGIONALNA
WSPÓLNIE CHRONIMY ŚRODOWISKO I KRAJOBRAZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakładanie tablicy informacyjnej „Wspólnie chronimy środowisko” w Jamnie (fot. Arch. PGW)

Tablica informacyjna „Wspólnie chronimy środowisko” przed oczyszczalnia ścieków w Jamnie (fot. Arch. PGW)
--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50

24

25

EDUKACJA EKOLOGICZNA I REGIONALNA
MUZEUM WODY PROMUJE OCHRONĘ ŚRODOWISKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------Muzeum Wody MWiK w Koszalinie zaprasza zainteresowanych historią wodociągów w mieście i
sposobem oczyszczania wody do zwiedzania swoich zasobów. 16 maja 2009 juŜ po raz trzeci zorganizowało
Noc Wody, włączając się do międzynarodowej akcji, której celem jest nocne zwiedzanie muzeów. W tym roku
podobne imprezy odbywały się juŜ w 40 krajach świata. Muzeum Wody podejmuje sporo działań na rzecz
oszczędzania i ochrony wody w skali lokalnej i globalnej. Zaprasza nauczycieli i uczniów do zwiedzania
swoich zasobów (M. Nieckarz)

Budynek stuletniej filtrowni wody - Muzeum Wody w Koszalinie (for. Arch. Muzeum Wody)

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
---------------------------------------------------

16 maja br. wieczorem - w nocy, była obchodzona europejska noc muzeów. Po raz trzeci w Koszalinie i Szczecinku
oraz po raz pierwszy w Kołobrzegu. W tym mieście, oczywiście, organizatorem imprezy był oddział Muzeum OręŜa
Polskiego. KołobrzeŜanie mogli wziąć udział w wielkim muzealnym święcie, w czasie którego moŜna było uczestniczyć
w warsztatach dawnego rzemiosła, obejrzeć dawnych wojów i podwodne łodzie. W Szczecinku Noc Muzeów
zorganizowało szczecineckie Muzeum Regionalne. JuŜ o 18 przed ratuszem powitano rycerzy, mieszczan i pospólstwo.
Orszak przeszedł pod Zamek KsiąŜąt Pomorskich, gdzie przedstawiono historyczną inscenizację „W 600-lecie
ksiąŜęcego zjazdu” autorstwa Janusza Rautszko. Przedstawienie upamiętniło zjazd, jaki mistrzowie krzyŜaccy urządzili
w Szczecinku przed wojną z Polską w 1409 roku (1) (Red.)
-----------------------1.MARCINIAK I., Nie śpij. Muzea wzywają. „Głos Koszaliński” 2009 nr113, s.9
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EDUKACJA EKOLOGICZNA I REGIONALNA
II EDYCJA KONKURSU „MOJE LATO Z H2O” - fotografia i plastyka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centrum Edukacji Ekologicznej MWiK zaprasza dzieci i młodzieŜ do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym
„MOJE LATO Z H2O„. Zachęcamy do malowania, rysowania i fotografowania ciekawych urządzeń i konstrukcji
wodociągowych typu pompy wodne, hydranty, fontanny, młyny wodne, a takŜe wodnego świata przyrody. Na rysunku
lub fotografii powinna zostać utrwalona woda, koniecznie słodka – sposób ujęcia „wodnego” tematu Organizator
pozostawia twórczej dowolności uczestników.
REGULAMIN KONKURSU
1. Cele:
• uwraŜliwienie adresatów na problematykę ochrony światowych zasobów wód słodkich;
• rozwijanie umiejętności obserwacji świata przyrody;
• rozwijanie spostrzegawczości i dociekliwości w zakresie poznawania urządzeń wodociągowych;
• rozwijanie umiejętności artystycznego wyrazu poprzez rysunek i fotografię;
• konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu.
2. Kategorie wiekowe: I kategoria od 6 do 14 lat; II kategoria od 15 do 21 lat.
Oddzielnie oceniane oraz nagradzane będą prace plastyczne i fotograficzne, z zachowaniem powyŜszych kategorii wiekowych.
3. Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzieŜ w wieku 6-21 lat uczęszczający do placówek edukacyjnych na terenie Koszalina;
- KaŜdy uczestnik moŜe nadesłać do 3 prac; Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie min. A4, max.A2,
- Fotografie mogą być wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, wywołane na papierze fotograficznym o wymiarach minimum
13x18 cm, maksymalnie 30x45 cm.
- Dopuszczalne jest nadsyłanie wyłącznie własnych prac – kaŜdy uczestnik musi załączyć wypełniony i podpisany FORMULARZ
KONKURSU. Brak formularza lub wymaganych podpisów dyskwalifikuje prace pod względem formalnym, przez co nie będą
podlegały ocenie konkursowej. Formularz i regulamin dostępne są na stronie internetowej organizatora www.mwik.koszalin.pl w
Aktualnościach/Innych Komunikatach oraz w sekretariacie MWiK przy ul. Wojska Polskiego 14, takŜe na stronie www.koszalin.pl.
- Prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora, patronów medialnych, profesjonalni fotograficy i
plastycy. KaŜda z instytucji ma prawo przyznać swoją nagrodę specjalną.
- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych personalnych oraz wizerunku zwycięzców i uczestników konkursu,
oraz nadesłanych przez nich prac.
- Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
- Prawa autorskie, co za tym idzie prawo do dowolnego publikowania i powielania nagrodzonych prac, przechodzą na organizatora.
- Przystąpienie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Nagrody
Jury wyłoni po trzech laureatów nagród i po 3 wyróŜnienia w kaŜdej kategorii; I-III miejsce – nagrody (rzeczowe); wyróŜnienia –
dyplomy, zestawy upominków; nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów w ciągu 30 dni od daty uroczystości ich
oficjalnego ogłoszenia, przechodzą do puli nagród kolejnych edycji konkursów organizatora.
5. Terminarz
Konkurs trwa od 21. czerwca do 15. września 2009 r. Prace moŜna przynosić osobiście lub nadsyłać na adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizator oczekuje na prace do 15. września 2009 r. do godz. 15:00 w sekretariacie MWiK. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
ciągu 30 dni od daty zamknięcia terminu przyjmowania prac. Szczegółowa data oraz wyniki prac jury zostaną podane laureatom i
wyróŜnionym w formie pisemnej, zostaną ogłoszone takŜe na stronie www.mwik.koszalin.pl/Aktualności/Inne komunikaty..
6. Postanowienia końcowe
- Ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora.
- Prace, które nie zostaną nagrodzone, pozostają do dyspozycji organizatora przez miesiąc od momentu ogłoszenia wyników
konkursu, w celu prezentacji wystawowej. Nienagrodzone prace mogą zostać zwrócone na podstawie pisemnej prośby i na koszt
uczestników.
- Organizator przewiduje prezentację wystawy pokonkursowej z wernisaŜem w dniu wręczenia nagród, a takŜe promocję
nagrodzonych zdjęć w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, Internecie oraz podczas imprez edukacyjno-promocyjnych.
Monika Nieckarz - MWiK w Koszalinie
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EDUKACJA EKOLOGICZNA - KONKURS „MOJE LATO Z H2O”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO II EDYCJI KONKURSU „MOJE LATO Z H2O
-------------------------------------------------------------------------------------…………………….
miejscowość

.................................
data

Formularz zgłoszenia do II edycji konkursu
MOJE LATO Z H2O
Imię i nazwisko autora pracy, klasa:
........................................................................................................................................
Adres:
.........................................................................................................................................
Kod:
………...........................................

Miejscowość:
........................................................

Telefon kontaktowy:
.........................................................................................................................................
Nazwa szkoły/ placówki, do której uczęszcza autor pracy:

.........................................................................................................................................
Opis fotografii/ pracy plastycznej* (tytuł i informacja, co przedstawia):

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
Zgłaszam swój udział w II edycji konkursu „MOJE LATO Z H2O”– jednocześnie oświadczam, Ŝe jestem autorem
zgłaszanych prac, zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywania moich danych osobowych dla celów konkursu fotograficznoplastycznego „Moje lato z H2O” organizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację
Sp. z o.o. w Koszalinie,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

………………………………………
podpis opiekuna prawnego
lub nauczyciela prowadzącego*
w przypadku, gdy uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat

………………………………………..
podpis autora pracy

* prosimy podkreślić właściwe
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EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DOBRY POMYSŁ NA CIEKAWĄ EDUKACJĘ
- KĄCIKI BIOGEOGRAFICZNE W GABINECIE PRZYRODY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Chciałabym podzielić się swoimi pomysłami na urządzenie gabinetu przyrodniczego w szkole podstawowej.
Pracuję w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie i uczę przyrody w klasach IV-VI. Uczniowie tych klas, to z jednej
strony osoby dorastające i przeobraŜające się w młodzieŜ, ale z drugiej strony, to jeszcze dzieci, ze skłonnościami do
przeróŜnych zabaw edukacyjnych. Wykorzystałam tę ich dziecięcość w stworzeniu kącików krajobrazowych z
wykorzystaniem zabawek pluszowych, wspaniale imitujących zwierzęta, Ŝyjące w poszczególnych krajobrazach na
Ziemi.

Las równikowy
W połączeniu z odpowiednią roślinnością doniczkową, którą hoduję w sali, udało mi stworzyć minilas tropikalny, w
którym umieściłam przeróŜne małpy, węŜe, papugi, czyli zwierzęta charakterystyczne dla lasów tropikalnych. Z roślin
wykorzystałam: paprocie (odpowiednik sukulentów), kliwię, figowce spręŜyste (fikusy) i draceny.

Fragment dekoracji imitującej las równikowy. Starałam się umieścić w niej jak najwięcej roślin tworząc rodzaj gąszczu.
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EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DOBRY POMYSŁ NA CIEKAWĄ EDUKACJĘ
- KĄCIKI BIOGEOGRAFICZNE W GABINECIE PRZYRODY - cd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na zdjęciu widać róŜne gatunki małp oraz papugę wśród dracen, figowców i paproci.

Krajobraz arktyczny
W tym krajobrazie wykorzystałam jako podstawę bibułę o barwie białej i róŜnych odcieniach błękitu, ułoŜoną na
róŜnej wielkości pudełkach dla stworzenia imitacji skał pokrytych lodem. Ponadto wykorzystałam kamienie z plaŜy, o
róŜnej wielkości, imitujące skały pokruszone (oazy lodowe), oraz barwne plansze z obrazami naturalnego krajobrazu i
ze zwierzętami arktycznymi.

Wystawa zwierząt pluszowych: niedźwiedzie polarne, foki i foczki, morsy, sowa śnieŜna, pingwiny, wieloryby.
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EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DOBRY POMYSŁ NA CIEKAWĄ EDUKACJĘ
- KĄCIKI BIOGEOGRAFICZNE W GABINECIE PRZYRODY - cd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajobraz morski.
W tym krajobrazie wykorzystałam wiele naturalnych elementów takich jak piasek morski, kamienie, muszle
mięczaków morskich: małŜy i ślimaków, szkielety zewnętrzne krabów, zasuszone ryby w tym konika morskiego, sieć
rybacką, szkielety koralowców, rozgwiazd. Ze sztucznych elementów wykorzystałam bibułę w kolorze Ŝółtym i w
róŜnych odcieniach niebieskiego, plansze wykonane we własnym zakresie, przedstawiające: zwierzęta raf koralowych,
ryby morskie, świat podwodny.

Rozpięta sieć z umieszczoną w niej zakonserwowaną rybą, plansze ścienne i cały zgromadzony materiał naturalny na tle
pofalowanej bibuły.

Lidia Nowosad - nauczycielka przyrody w SP nr 17 w Koszalinie
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
MISTRZOSTWA W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM TURNIEJU SZACHOWYM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------24 marca 2009 roku w Przedszkolu Integracyjnym odbyły się mistrzostwa przedszkolaków w szachach, pod
patronatem prezydenta Koszalina i patronatem medialnym „Głosu Koszalińskiego”. Przebieg zawodów obserwowało
liczne grono rodziców i nauczycieli, a takŜe Irena śywno- Olszewska – konsultant ds. edukacji zintegrowanej w CEN.
W turnieju wystartowało 22 małych szachistów z 17 przedszkoli. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim – jest
to sposób rozgrywania zawodów sportowych w dyscyplinach, w których rywalizacja polega na bezpośrednich
pojedynkach pomiędzy uczestnikami. W systemie z góry określa się liczbę rund. Za zwycięstwo w grze uczestnik
otrzymuje punkt, za remis pół punktu. JeŜeli występuje liczba nieparzysta zawodników – w kaŜdej rundzie jeden z
uczestników z najmniejszym dorobkiem punktowym dostaje punkt bez gry.

Zawody szachowe to świetna zabawa. Dzieci w Przedszkolu Integracyjnym wykazują duŜe zainteresowanie nauką zasad gry w
szachy. Ten sport wspaniale kształtuje charakter, uczy teŜ, jak zachować się w razie niepowodzenia.
Ja
noo. z czego to z techniki bedzie
grejs
20:19:18
japierdolę.
20:19:20
nie wiem.
20:19:26
z ostatnich tematów.
Ja
20:19:31
czyli.?
grejs
20:19:44
no kurwa otwórz zeszyt i kurwa zobacz.
Ja

Prezes Akademickiego Klubu Szachowego "HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA" Marian Kanarek z zaciekawieniem
obserwował zmagania małych szachistów. Sędzią Turnieju był pan Henryk Węgrowski - instruktor gry w szachy.
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
MISTRZOSTWA W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM TURNIEJU SZACHOWYM - cd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pora na ogłoszenie wyników:

Wśród przedszkolaków nie było przegranych. KaŜdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę.
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
MISTRZOSTWA W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM TURNIEJU SZACHOWYM - cd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena śywno wśród przedszkolaków - rozdaje dyplomy i nagrody.

Na poŜegnanie wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania szachowych mistrzostw przedszkolaków.
Młodych szachistów zapraszamy ponownie za rok. Szachy - to nie tylko gra i zabawa, ale przede wszystkim doskonałe
narzędzie słuŜące rozwoju intelektu i charakteru dziecka, poniewaŜ:
•
rozwijają pamięć i wyobraźnię, uczą logicznego myślenia i podejmowania decyzji,
•
utrwalają nawyk "myślenie przed działaniem", wyrabiają umiejętność skupienia uwagi,
•
uczą sportowego współzawodnictwa, pomagają w nauce i są doskonałą zabawą.
Przedszkolaki uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, Ŝe
bawiąc się drewnianymi bierkami, uczą się i doskonalą swoje zmysły i umysły.
Opracowanie i organizacja turnieju: Wioletta Skubała - Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
--------------------------------Nauczycielska Edukacja - Biuletyn CEN w Koszalinie 2009 nr 4/50

33

34

PLASTYCZNA TWÓRCZOŚĆ KOSZALIŃSKICH NAUCZYCIELI
„KOSZALIN I INNE ZAKĄTKI POLSKI”
- OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA MALARSTWA W GALERII „CENTRUM”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 maja 2009 roku w Galerii „Centrum” w siedzibie CEN w Koszalinie odbyło się kolejne juŜ w tym roku
szkolnym otwarcie nowej wystawy plastycznej koszalińskich nauczycieli twórców. Jest to Ogólnopolska
Wystawa Malarstwa z okazji Dni Koszalina pn. „Koszalin i inne zakątki Polski”, której część pierwszą
udostępniono w siedzibie CEN w Koszalinie, a drugą w „Galerii „N” przy ul. Ruszczyca 14 w siedzibie
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Udział wzięło kilkudziesięciu nauczycieli plastyków, artystów –
przedstawicieli róŜnych związków i stowarzyszeń twórczych, np. Związku Polskich Artystów Plastyków,
Związku Artystów Plastyków oraz Zespołu Pracy Twórczej Plastyki i innych.
Od 13 lat Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków - Twórców organizuje w maju wystawę z okazji
obchodów Dni Koszalina. W tym roku do udziału w wystawie zaproszono artystów z róŜnych środowisk
twórczych z kraju i zagranicy. Podstawowym celem tych spotkań jest integracja artystów regionu - zarówno
tych, którzy są profesjonalnie przygotowani do plastyki - jak i tych, którzy uprawiają ją z pasją i zamiłowania.
Sztuka, bowiem, spełnia wiele zadań. Dla jednych jest źródłem utrzymania, dla innych terapią, a dla wielu
celem i sposobem na Ŝycie. (K. Wojtas)

Wokalne prezentacje uczniów SP nr 6 podczas wernisaŜu „Koszalin i inne zakątki Polski” (fot. A.P.)
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TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA KOSZALIŃSKICH NAUCZYCIELI
„KOSZALIN I INNE ZAKĄTKI POLSKI”
- OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA MALARSTWA W GALERII „CENTRUM” - cd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goście wernisaŜu „Koszalin i inne zakątki Polski” (fot. A.P.)
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TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA KOSZALIŃSKICH NAUCZYCIELI
„KOSZALIN I INNE ZAKĄTKI POLSKI”
- OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA MALARSTWA W GALERII „CENTRUM” -cd.
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Tramwaje w dawnym Koszalinie - obraz Marii Modrzyńskiej z Koszalina - w Galerii „Centrum” (fot. A.P.)

Koszalińskie bociany na obrazie Bolesława Rosińskiego (fot. A.P.)
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TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA KOSZALIŃSKICH NAUCZYCIELI
„KOSZALIN I INNE ZAKĄTKI POLSKI”
- OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA MALARSTWA W GALERII „CENTRUM” - cd.
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Leśny pejzaŜ z wernisaŜu „Koszalin i inne zakątki Polski” (fot. A.P.)
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TWÓRCZOŚĆ LITERACKA KOSZALIŃSKICH NAUCZYCIELI
LIDIA NOWOSAD - WIERSZE O WIOŚNIE I PRZYRODZIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pogoda pod psem
Pada
Pochmurnieje
przemieszczanie powietrza
Ponuro
Pół przejrzyście
Przewietrzę pomysły
Przyjdzie poprawa
Przyszłość
podaruje pomyślność
Prognozuję
Przewiduję
Pragnę

Pogodowe przemyślenia

Polubiłam przeszłość
Przypieczętowana
Przemilczę przykrości
przemyślę
przeobraŜę przyszłościowo
Pokornieję
Pomysły pulsują
pląsają pociesznie
podbudowują postawę
przeobraŜają przeŜycia
Poprawa pogody
Przyjdzie....

Poezja dla oka - barwy letniego jeziora
(fot. M. Wardecki)
Bez majowy
Bzami zapachniał maj
Krzewy zakwitły biało i liliowo
Jest tak pięknie i wesoło
Świat wybarwił się kolorowo
Z zachwytu nad cudem natury
serce i oczy radość rozpiera
Urok bzów jest tak cudny
ich zapach aŜ dech zapiera
Zerwałam bukiet bzowy
Wstawiłam go do wazonu
Ozdabia tak pięknie pokój
Pachnie bzem w całym domu

Wiersz dla astmatyków
Porwę cię na łąkę pokrytą złocieniami
pobuszujemy w kwitnących trawach
NiewaŜne Ŝe kichamy oboje
śe zapiera nam oddech
Miłość nasza alergię pokona
Zrobimy orła we wschodzących łanach zbóŜ
Uwijemy wianki z polnych kwiatów
Upiększymy nimi skronie
Jak nimfy łąkowe zatańczymy
Miłość przywróci nam aktywność
Ogrzani sobą i promieniami słońca
Schłodzimy stopy w płynącym strumyku
Ostudzimy zapał i gorączkę serc
Nabierzemy siły do walki o nas
bez astmatycznego cięŜkiego oddechu

CóŜ więcej do szczęścia potrzeba
wystarczy powąchać kwiat bzu
zachwycić się jego pięknem
i cieszyć się majem do utraty tchu
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