DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Drodzy Czytelnicy!
Wiosenny numer
„Dialogu Edukacyjnego”
zawiera ciekawe artyku y,
które - mamy tak nadziej - wnios o ywcz
wie o do praktyki nauczycielskiej.
Z jednej strony
przypominamy interesuj ce koncepcje edukacyjne z czasów staro ytnych, a z drugiej - przybli amy nowoczesne teorie i ich zastosowanie w praktyce.
Polecam uwadze Pa stwa artyku doktora
Micha a Kapiasa o arteologii, czyli nauce o cnotach. Zaprzyja niony z naszym pismem filozof
obiecuje, e rozwinie swoje my li w nast pnych
numerach.
Koncepcje Platona i Arystotelesa usytuowane we wspó czesnym kontek cie pokazuj , w
jaki sposób nowa zdobycz cywilizacji, jak kiedy
cz owieka.
by o pismo, przeora a wiadomo
Dzisiaj znajdujemy si w okresie prze omu na podobn skal . Media elektroniczne, bez których nie
potrafimy si ju obej , zmieniaj nie tylko zewn trzn rzeczywisto , ale tak e istot naszej egzystencji. Pisz na ten temat doktor Bart omiej Knosala i pani Sabina Furgo .
W ostatnich latach coraz wi kszego znaczenia zaczyna nabiera pedagogika twórczo ci.
Pani Paulina Go dzik w artykule „Twórczo jako
metoda aktywizuj ca w procesie edukacji” podaje
„w pigu ce” podstawowe informacje na temat tej
interesuj cej dyscypliny oraz rysuje perspektywy,
jakie w zwi zku z tym otwieraj si dla dydaktyki.
Tej wypowiedzi towarzysz dwa teksty, które pokazuj , jak w praktyce wykorzysta twórcze my lenie
i dzia anie: na lekcjach matematyki (origami na
geometrii) i na lekcjach j zyka polskiego (techniki
dramowe).
Warte uwagi s tak e inne teksty zamieszczone w naszym kwartalniku.
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CNOTA ZAPOMNIANA – CZYLI ARETOLOGIA
W SŁUŻBIE USZLACHETNIANIA CZŁOWIEKA. CZ. 1
Michał Kapias
Dążenie do pełni człowieczeństwa to
wyzwanie jakie stoi przed każdym człowiekiem.
Droga ku owej pełni wiedzie m.in. przez
odpowiednie wychowanie. W jednym z archaicznych już podręczników szkolnych z XIX w. można
przeczytać: „Człowiek bez wychowania i nauki jest
jak dzikie drzewo, jak kwiat polny. Kwiatek ten
lubo piękny, woni nie ma; drzewo daje owoc, ale
cierpki. Dobrze wychowany człowiek jest podobny
szczepionemu drzewu, które słodki i smaczny
wydaje owoc”. 1 W tym kontekście pojawia się
pytanie jak „szczepić” człowieka, czyli jak go
uszlachetniać?
Z pewnością fundamentalną rolę w takim
procesie odgrywa poprawne wychowanie.
Poprawne – czyli oparte na prawdzie i dobru, tych
dwu konstytutywnych kategoriach, z których
wyrasta mądra wiedza i etyczne postępowanie.
Mądrość potrzebna jest po to, by wiedzieć jak
należycie kształtować człowieczeństwo. Dlatego
też w wychowaniu moralnym chodzi o to, by
człowiek osobiście realizował dobro, stanowiące o
realnej doskonałości osoby ludzkiej. 2 Doskonałość
należy w tym kontekście rozumieć jako zbiór cech
dodatnich, wzorowość, a nawet idealność – innymi
słowy najwyższy stopień rozwoju danej osoby,
zgodny z jej naturą lub gatunkiem. 3 Pełna
doskonałość przysługuje jedynie Bogu, w stosunku
do człowieka można co najwyżej mówić o
doskonaleniu się na miarę możliwości wynikających z jego struktury przyrodzonej.4 Zdobywanie
takiej pełni życia staje się celem i zadaniem każdego człowieka, realizowanym w jego ziemskiej

1

wędrówce poprzez rozwijanie swego intelektu,
woli, uczuć i pragnień. Nie uda się jednak takiego
stanu osiągnąć bez należytego moralnego
przygotowania.
Różnorodne procesy wychowawcze przybierają wielorakie formy, zadania i cele. Jednak
pośród nich winna przebijać się jedna zasadnicza
myśl. Otóż jeśli wychowanie jest kształtowaniem
ludzkiej osoby, to przede wszystkim trzeba znaleźć
odpowiedź na pytanie, jak modelować ów podmiot,
by stał się dobrym człowiekiem? Innymi słowy –
jak uczynić go w pełni ludzkim?
Działania takie w głównej mierze są
ukierunkowane na wytworzeniu w człowieku prawidłowej postawy względem swego życia, dzięki
czemu konstytuuje on swą osobowość. Chodzi o to,
by człowiek stawał się bardziej człowiekiem, by
bardziej „był” aniżeli „miał”. A dzięki realizacji
swej natury ma on nie tylko być z drugimi, ale
także dla drugich.5 Stan taki osiąga człowiek poprzez doskonalenie siebie na drodze zdobywania
cnoty moralnej. Jest to kategoria współcześnie niemal całkowicie zapomniana. Od wieków jednak
stanowiła niepodważalny fundament etyki w
procesie wychowania. Trzeba bowiem pamiętać, że
przecież „wychowywanie zwraca się w pierwszej
linii do władz pożądawczych, tj. do woli i do
uczuć, i im to właśnie ma nadać te różne
wewnętrzne sprawności do czynu, które nazywamy
cnotami. Zajmuje się także ono i działalnością
rozumu, ale nie jego funkcjami czysto poznawczymi, lecz tymi za pomocą których kieruje on
uczynkami i które z tej racji są ściśle związane z

F. A. E. Łukaszewski, Przyjaciel dziecka, Berlin 1873, s. 28.

2 Zob. K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, [w:]
tegoż, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991, s. 94.
3

Zob. W. Doroszewski red., Słownik języka polskiego, T. 2., Warszawa 1960, s. 291; S. Grabska, Doskonałość, [w:] A.
Zuberbier red., Słownik teologiczny, Katowice 1998, s. 129.

4

Zob. W. Słomka, H. Wejman, Doskonałość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Kraków 2002, s. 213. szerzej na ten
temat zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Londyn 1975, I, 4.1.

5

Zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż 02.06.1980, [w:] tegoż, Wiara i
kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym – Lublin 1988, s. 58.
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ziałalnością władz pożądawczych woli i uczuć.” 6
W tym kontekście nieodzownym jest
sięgnięcie do historycznego doświadczenia
minionych pokoleń w dziedzinie realizacji
aretologii, czyli nauki o cnotach. Przypatrując się
antycznym Grekom można zauważyć u nich swoisty związek pomiędzy samym pojęciem dobra –
pojmowanego jako należyte wykonywanie swych
obowiązków, a pojęciem cnoty (gr. άρετή) –
związanej z wyrobieniem w sobie trwałej
predyspozycji do realizacji danego dobra. 7 Widać
więc, że istnieje proste przełożenie obu pojęć. Stąd
też zasadnym wydaje się zastosowanie teorii cnót
w procesie wychowawczym.
Ucząc więc cnót, trzeba pamiętać, że są one
różne. Ich ilość jest podyktowana różnorodnością
czynów człowieka realizującego dobro moralne.
Arystoteles wskazując, na rozumną i wolitywną
zarazem naturę człowieka, wyróżnia dwie grupy
cnót. Pierwsza z nich – etyczna – obejmuje
sprawności woli, a więc dotyczy charakteru
człowieka. Składa się ze sprawiedliwości,
umiarkowania i męstwa. Te ostatnie trzy cnoty,
wraz z roztropnością, w refleksji aretologicznej
przyjęły nazwę cnót kardynalnych (łac. cardo –
zawias). Zasadniczo więc większość innych cnót
będzie pochodzić od powyższych. Do drugiej
grupy – dianoetycznej (umysłowej, poznawczej,
związanej z funkcją rozumu) – należą: mądrość,
intuicja, poznanie naukowe, roztropność i rozumne
wytwarzanie (sztuka).
Cnoty te odgrywają niezmiernie istotną
rolę w życiu każdego człowieka. Oprócz normowania obu władz człowieka (sfery rozumnej z wolitywną) regulują one także stosunki interpersonalne
oraz społeczne. Z kolei w wychowaniu człowieka,
ucząc się cnoty, każdy może w pełni urzeczywistnić siebie samego, skutecznie zmierzać do spełnienia siebie w pełnym wymiarze osobowym na
drodze do osiągnięcia i realizowania dobra godziwego, dobra na miarę swego bytu. A – co najważniejsze – nie jest ona przeznaczona dla wybranych
czy uprzywilejowanych, lecz jej moc jest powszechna.
Historia pojmowania jak też nauczania cnót
sięga – jak zostało to już wspomniane –
starożytności. Od tego czasu nie tylko rozwinęła się
wiedza na ich temat, czy też metody ich kwalifikacji, ale także sposób ich kształtowania, a dosadniej – wyuczenia u danego człowieka. Cnota
bowiem (rozwiązując antyczny spór) jest pewna
wiedzą, a jako taka może być zdobyta, można się

jej nauczyć. W ten sposób człowiek jest w stanie
realizować w swym życiu jakieś określone „porcje
dobra”. Innymi słowy: potrafi, gdy zajdzie taka
potrzeba, podjąć się konkretnego działania, by
uczynić konkretne, oczekiwane, czyli zasadne w
danej chwili dobro. Potrafi to uczynić, gdyż wie,
jakie dobro jest wymagane i jak go zrealizować.
Czym jednak jest cnota w swej istocie, jak
jest zhierarchizowana, jak się jej nauczyć, a także
jak wychowywać innych do jej zdobywania – te
pytania zostaną rozwiązane w kolejnych artykułach.
Bibliografia:
1. Grabska S., Doskonałość, [w:] Zuberbier A.
red., Słownik teologiczny, Katowice 1998
2. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury.
Przemówienie w UNESCO, Paryż 02.06.1980,
[w:] tegoż, Wiara i kultura. Dokumenty,
przemówienia, homilie, Rzym – Lublin 1988
3. Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty,
przemówienia, homilie, Rzym – Lublin 1988
4. Łukaszewski F. A. E., Przyjaciel dziecka,
Berlin 1873
5. MacIntyre A., Krótka historia etyki,
Warszawa 1995
6. Słomka W., Wejman H., Doskonałość, [w:]
Leksykon duchowości katolickiej, Kraków
2002
7. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna,
Londyn 1975
8. Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania
etyki chrześcijańskiej przy założeniach
systemu Maxa Schelera, [w:] tegoż,
Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin
1991
9. Wojtyła K., Zagadnienie podmiotu
moralności, Lublin 1991

dr Michał Kapias - pracownik naukowy Akademii
Ekonomicznej w Katowicach

6

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. 1, Lublin 1986, s. 344.

7

Szerzej na ten temat zob. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995, s. 34 – 45.
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ZMIANA FORM KOMUNIKACJI A PRZEMIANY
SYSTEMU EDUKACJI. O KONIECZNOŚCI
NOWEGO POJĘCIA WIEDZY
Bartłomiej Knosala

UWAGI WSTĘPNE
Czas obecny stawia przed wykształconą
osobą wyzwania szczególne. Wyzwania te
związane są ze zderzeniem kultur, które nastąpiło w
dwudziestym wieku: kultura druku, promująca
wartości wizualne, została skonfrontowana z
kulturą, tzw. wtórnej oralności transmitowanej
przez elektroniczne środki przekazu. Każda z tych
kultur formułuje odrębne, a nawet przeciwstawne,
wymagania nie tylko w sferze treści, które
wykształconej osobie mają być poddane do
intelektualnej absorpcji, ale przede wszystkim w
szczególnym dla każdej z wyżej wymienionych
kultur typie umysłowości.
Wydaje się, iż obecne przemiany, jakie
dokonują się w systemie edukacji, tylko w
ograniczonym stopniu uwzględniają istnienie
zależności między zmianami form komunikacji a
wyzwaniami stojącymi przed członkami współczesnych społeczeństw. Celem tego artykułu jest
zadanie pytania o typ umysłowości niezbędny dla
optymalnego uczestnictwa we współczesnej
kulturze. Pytanie takie musi zostać postawione w
kontekście opisanej przez Erica Havelocka,
Marshalla McLuhana oraz Waltera Onga historii
środków przekazywania informacji, gdyż tylko w
paradygmacie badawczym przyjętym przez wyżej
wymienionych uczonych można dostrzec
wewnętrzne powiązania między formą przekazu a
istotą wiedzy oraz metodami jej zdobywania. W
perspektywie zmian form komunikacji ukazuje się
również konieczność ponownego przemyślenia
niektórych z podstawowych pojęć kultury Zachodu
– należy zbadać czy dotychczasowe rozumienie
tego, czym jest wiedza i sztuka można pogodzić z
wyzwaniami, jakie przed wykształconą osobą
stawia społeczeństwo nieodległej przyszłości.

SŁOWO MÓWIONE I POEMATY HOMERA
JAKO ENCYKLOPEDIA
Wbrew dość powszechnemu przekonaniu,
obowiązującemu przynajmniej do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, cywilizacja europejska
nie jest nierozerwalnie związana z pismem. Eric
Havelock w swojej przełomowej książce pt.
Przedmowa do Platona (1963) zrekonstruował
sytuację komunikacyjną występującą w Grecji
starożytnej przed wprowadzeniem alfabetu fonetycznego. Studiując „Państwo” Platona, Havelock
zauważył, po pierwsze, iż osią tego dialogu „jest
atak na istniejące w czasach Platona instytucje
edukacyjne starożytnej Grecji”1, a po drugie, iż
centralnym punktem istniejącego w czasach
Platona greckiego systemu edukacyjnego była
poezja. Jak jest możliwe oparcie systemu
edukacyjnego na poezji i co to właściwie oznacza?
Havelock ustala, iż dla członków kultury oralnej –
a taka była kultura archaicznej Grecji - poezja
„dostarczała solidnego zasobu użytecznej,
praktycznej wiedzy, była rodzajem encyklopedii
etyki, polityki, historii i technologii – dziedzin,
które pełnowartościowy obywatel musiał opanować
jako podstawę swojego wykształcenia. Poezja nie
była wtedy tym, co my obecnie określamy jej
nazwą, była rodzajem wpajanej ludziom wiedzy
[indoctrination], którą dziś mieszczą książki i
rozprawy naukowe”2 . Musimy sobie bowiem
uświadomić, iż rozwinięta kultura nieznająca
jeszcze sztuki utrwalania najistotniejszych dla niej
treści przy pomocy pisma, musiała rozwinąć inne
metody pozwalające jej na przekazywanie
następnym pokoleniom świadomości zbiorowej i
zbiorowego systemu wartości. Jakie to były metody? Havelock pisze: „Jedyną dostępną technologię słowną, która zapewniała wierność i trwałość
przekazu, stanowiła rytmiczna organizacja słów w
zręcznych schematach frazeologicznych i

1

Eric A. Havelock, Przedmowa do Platona, przełożył i wstępem opatrzył P. Majewski, Warszawa 2007, s. 42.

2

Tamże, s. 58.
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metrycznych, które były zarazem na tyle swoiste,
by nie utracić raz nabytego kształtu”3 . Ta
„rytmiczna organizacja słów w zręcznych
schematach frazeologicznych i metrycznych” to
oczywiście poezja, pierwsze i jedyne narzędzie do
przekazywania tradycji w społeczeństwach
przedpiśmiennych. Konieczne dla kultur oralnych
oparcie wiedzy na poezji pociąga za sobą
wypracowanie określonego mechanizmu edukacji.
Havelock przestrzega, aby tego mechanizmu nie
identyfikować z instytucjami szkolnymi, „z układem uczniowie-nauczyciel, w którym ten ostatni
jest wyłącznym źródłem wiedzy mającej charakter
indoktrynacji, jak to ma miejsce w społeczeństwie
piśmiennym”4 . Należy również uważać, aby nie
przenosić schematu edukacyjnego, w którym punktem centralnym jest książka jako podstawowe
źródło wiedzy, gdyż, jak to było już powiedziane,
interesuje nas okres, w którym książka jeszcze się
nie pojawiła. Zatem jak wyglądał proces uczenia
się w kulturach oralnych? Przede wszystkim
„memoryzacja poetyckich form przekazu zależy od
stałej, powtarzalnej recytacji”. W praktyce oznacza
to, iż

Proces ten zachodzi we wszystkich grupach
wiekowych 5.

poezja istnieje i wywiera wpływ jako narzędzie
edukacji tylko wtedy, gdy jest wykonywana.
Wykonanie jej przez kitarzystę na użytek
wychowanka jest tylko częścią tego zjawiska.
Uczeń dorośnie i może zapomnieć. Jego żywa
pamięć musi być nieustannie stymulowana przez
środki nacisku społecznego. Gdy jest już dorosłym
człowiekiem, dzieje się to za każdym razem, gdy
dochodzi do powtórzenia treści tradycji podczas
uczt i uroczystości rodzinnych, w teatrze i na rynku
– a więc zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i
publicznych, wszędzie tam, gdzie recytuje się
poezję. Recytacje rodziców i starszych ludzi,
powtarzane przez dzieci i młodzież, tworzą całość
wraz z profesjonalnymi wykonaniami dokonywanymi przez poetów, rapsodów i aktorów. Wspólnota wchodzi w ten sposób w rodzaj nieświadomego paktu, którego celem jest zachowanie
żywotności tradycji i umocnienie jej w zbiorowej
pamięci społeczeństwa, w którym owa pamięć jest
tylko sumą pamięci poszczególnych jednostek.

Należało wczuć się w sytuację Achillesa, zidentyfikować się z jego gniewem bądź smutkiem.
Trzeba było samemu stać się Achillesem, jak stawał
się nim recytator, którego się słuchało. Dzięki temu
trzydzieści lat później można było automatycznie
powtórzyć słowa Achillesa albo słowa poety na
jego temat. Tak ogromna siła memoryzacji poetyckiej osiągalna była jedynie kosztem całkowitej
utraty obiektywności6 .

3

Tamże, s. 74.

4

Tamże, s. 75.

5

Tamże.

6

Tamże, s. 76.

7

Tamże, s. 77.

Jakie były konsekwencje oparcia systemu
edukacji na poezji? Przede wszystkim w wyniku
wyżej opisanych mechanizmów edukacyjnych u
członków kultur oralnych wytworzył się określony
stan umysłu, który w swoich zasadniczych rysach
jest całkowicie odmienny od opartego na namyśle,
racjonalnego sposobu myślenia i działania,
charakterystycznego dla kultury opartej na piśmie.
Wytworzenie się tego stanu umysłu, który za
Havelockiem można nazwać „poetyckim” czy
„homerowym” stanem umysłu, związane było z
koniecznością zapamiętania takiej ilości informacji
zawartych w poematach Homera czy w dziełach
innych poetów, która pozwalała na osiągnięcie
zadowalającego efektu edukacyjnego. Havelock
zauważa, iż taka memoryzacja poetycka dokonywała się dzięki temu, iż osoba recytująca dany
utwór absolutnie utożsamiała się z jego treścią. W
„Przedmowie do Platona” czytamy o tym podstawowym warunku poetyckiej memoryzacji, co
następuje:

Tak długo jak podstawowym sposobem
przekazywania informacji było słowo mówione, a
system edukacji oparty był na poezji i poetyckiej
memoryzacji, zdolność do naukowego racjonalizmu, analizowania pojęć, klasyfikacji doświadczeń
oraz ich segregowania w sekwencjach przyczynowo-skutkowych była w dużym stopniu tłumiona.
Nawet później gdy pojawił się alfabet fonetyczny i
stopniowo stawał się podstawą kultury „stare metody przekazu i komunikacji kulturowej oraz odpowiadające im stany świadomości” wciąż istniały 7.

str. 5

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 1 (08)/ 2010

W aspekcie edukacyjnym czy wychowawczym
oznaczało to, iż celem nauczania w kulturze oralnej
nie było rozwinięcie przekonań samodzielnych,
lecz przechowanie cennego zbioru wierzeń i modeli
zachowania. Dopiero pojawienie się alfabetu
fonetycznego zapoczątkowało ciąg zmian, których
efektem było wytworzenie się cywilizacji pisma,
cywilizacji, której istotnymi elementami są: edukacja oparta na książce oraz stosowanie racjonalnych, naukowych sposobów myślenia, a wiec czynniki, które w znacznej mierze utorowały drogę
postępowi naukowo-technicznemu.
Oprócz wymogu emocjonalnego utożsamienia się z treścią przekazywanego utworu, o
którym pisaliśmy wyżej, wykonywanie literatury
ustnej w dobie kultur archaicznych wiązało się z
jeszcze innym aspektem, o którym trzeba wspomnieć, aby zrozumieć pojawienie się różnic nie
tylko w istocie wiedzy w zależności od zmian form
komunikacji, ale również w zmieniających się celach edukacji, jakie następowały wraz z rozwojem
kultury Zachodu. Tym aspektem jest charakterystyczne dla kultur oralnych przekonanie, iż „wartość
poznawcza przekazu jest identyczna z jego dosłowną kompozycją”8 . Alfred Gawroński komentując
badania Havelocka w swoim eseju pt. „Dlaczego
Platon wykluczył poetów z Państwa?” pisze, iż
powodem, dla którego członkowie kultur oralnych
nie potrafili odróżnić treści wypowiedzi od dosłownego układu semantyczno-rytmicznego nauczanych tekstów, było stosowanie przez archaicznych
twórców zasad tzw. mowy wzniosłej, czyli komponowanie swoich wypowiedzi zgodnie z prawami
rytmu i doboru wyrazów, quasirytualnymi formułami kompozycji zdań oraz sformalizowanymi
sposobami rozpoczynania i kończenia przekazu.
„Cechy te – pisze Gawroński - wyróżniają ją od
mowy potocznej i tym samym tworzą barierę
psychiczną, która uniemożliwia jednostce
słuchającej zastosowanie do słyszanego tekstu
takich wymagań logicznych, do jakich nawykła w
rozmowie. ‹‹Mowa wzniosła›› ma swoje reguły
kompozycji, które wywołują wrażenie, iż istnieje
też jakaś inna logika, zawarta w owym tekście,
szlachetniejsza i bardziej tajemnicza od logiki
obowiązującej w dialogu, wobec której trzeba być
uległym, przyjmując i zapamiętując tekst
dosłownie. Podstawową zasadą tego rodzaju
‹‹logiki›› jest to, że nie dopuszcza ona żadnej
możliwości parafrazy ani streszczenia” 9. Impulsem,

który spowodował przejście świadomoś ci na
poziom umożliwiający badanie treści wypowiedzi,
a więc w ostatecznym efekcie umożliwił myślenie
naukowe, było pojawienie się alfabetu fonetycznego. Alfabet fonetyczny zniósł konieczność
dokonywania poetyckiej memoryzacji, tym samym
sprawiając, iż została uwolniona ogromna ilość
energii intelektualnej, która w sytuacji komunikacji
oralnej była wykorzystywana do zapamiętywania
ważnych tekstów kultury. Nowa sytuacja komunikacyjna stworzona przez alfabet fonetyczny umożliwiła pojawienie się nowego narzędzia intelektualnego dociekania – dialektyki. Początkowo
dialektyka polegała na skłonieniu

8 A.
9

ALFABET FONETYCZNY, CZCIONKA
DRUKARSKA I RETORYKA
Alfabet fonetyczny i dialektyka oznaczały
kres zbiorowej, oralnej encyklopedii oraz znaczne
osłabienie sztuki pamięci. Później – co przedmiotem swych analiz uczynił Marshall McLuhan pojawienie się czcionki drukarskiej w XV wieku
jeszcze mocniej osłabiło oralny typ umysłowości,
wprowadzając nie tylko uniwersalną metodą naukową (mathesis universalis) jako właściwe
narzędzie wszelkich form myślenia i działania, ale
również zastępując ideał encyklopedycznego
wykształcenia specjalizacją oraz usuwając pewne

Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa, Warszawa 1984, s. 52.

Tamże, s. 50.

10

rozmówcy do powtórzenia już uprzednio
sformułowanego i wypowiedzianego zdania, przy
czym zakładano milcząco, że zdanie to jest z
jakiegoś powodu niezadawalające i że istotnie
wymaga przeformułowania. Jeśli poddawana w ten
sposób w wątpliwość wypowiedź dotyczyła
poważnych spraw kulturowych lub moralnych,
mogła być ujęta w formę poetycką, z użyciem
metafor i często rytmów. To oczywiście pociągało
za sobą chęć rozmówcy do emocjonalnego
utożsamienia się z nią i powtórzenia jej w
niezmienionej formie. Ale pytanie: ‹‹Co masz na
myśli? Powiedz to jeszcze raz›› nagle wyrywało z
przyjemnego stanu upojenia poetycką frazą czy
sugestywnym obrazem. Oznaczało konieczność
użycia innych słów, acz równoznacznych, które
przestałyby być poezją i stałyby się prozą. Wraz z
tym pytaniem i z próbą alternatywnej odpowiedzi
prozą przychodził przykry stan rzeczowego namysłu
nad istotą problemu 10.

E, Havelock, Przedmowa do Platona, s. 243.
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psychologiczne zdolności związane z umiejętnością
działania w sferze publicznej, zdolności, które do
momentu reformy systemu edukacji dokonanego
przez Piotra Ramusa były transmitowane w ideale
humanistycznego wykształcenia, zwłaszcza w sztuce retoryki.
Czcionka drukarska zmieniła również
sposób nauczania. McLuhan w eseju „Oko, dźwięk
i furia” (1954) tak opisuje proces przejścia od
średniowiecznego, opartego na rękopisach i słowie
mówionym modelu nauczania do modelu renesansowego, w którego centrum znajdowała się książka
drukowana:
Dziecko w średniowiecznej szkole swoje teksty
sporządzało pod dyktando. Następnie musiało
ułożyć sobie gramatykę, słownik i pomocniczy
podręcznik. Kiedy pojawiły się tanie, jednolite
drukowane teksty, wszystko się zmieniło.
Mechanizacja pisma dzięki taśmowej produkcji, tj.
ruchomej czcionce, upowszechniła czytelnictwo i
na drugi plan usunął się zwyczaj ustnej nauki11.
Dzięki czcionce drukarskiej zwiększyła się
efektywność i powszechność nauczania, jednak
skutkiem ubocznym, co McLuhan mocno podkreśla
w całej swojej twórczości, było mniejsze zaangażowanie emocjonalne w nauczane treści. We wspomnianym eseju McLuhan pisze:
pisanie na papierze czy na pergaminie wdrażało do
zupełnie innych umysłowych przyzwyczajeń niż te,
jakie łączą się z drukiem i książkami. Przede
wszystkim nie znano cichego czytania, zanim
gładkie, uporządkowane stronice druku nie
pozwoliły na szybkie ogarnięcie ich samym okiem.
Po wtóre, ze względu na trudność dostępu do
rękopisów czytelnik starał się zapamiętać możliwie
wszystko, co przeczytał. Prowadziło to do
encyklopedyzmu, ale zarazem w ustnej wymianie
poglądów rozporządzano od razu całą swoją
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wiedzą 12.
Według McLuhana drukowana książka
stworzyła podstawy dla indywidualizmu, pozwoliła
na ukonstytuowanie się pojęcia jednostki oraz
obywatela indywidualnego i niezależnego. W obszarze edukacji książka stworzyła typ samotnego
ucznia i badacza, a w sferze metod poszukiwania
prawdy zamieniła zasadę publicznej dyskusji na
zasadę prywatnej interpretacji. W końcu czcionka
drukarska doprowadziła do rozwodu między „literaturą i życiem” 13, zastępując społeczne, polityczne
i poznawcze funkcje sztuki nauką i techniką.
Różnica między celami edukacji w kulturze
słowa mówionego i manuskryptu a celami edukacji
w kulturze druku wyraźnie objawia się w odmiennych znaczeniach, jakie te dwie kultury przypisywały sztuce retoryki. W kulturze druku retoryka szybko traciła swoją pierwotną funkcję przygotowania retora umiejącego przemawiać publicznie i stawała się coraz węższą dziedziną, ostatecznie ograniczając się do problemu stylu14 . Nowa
edukacja, która pojawiła się w czasach nowożytnych, wyrugowała retorykę i na jej miejsce wprowadziła naukę logiki oraz nauki przyrodnicze. Żyjący na przełomie siedemnastego i osiemnastego
wieku włoski filozof Giambattista Vico, zauważył,
że ograniczenie kształcenie młodzieży jedynie do
metody kartezjańskiej (logiki) oraz nauk przyrodniczych sprawia, iż młodzi ludzie są pozbawieni
cnoty roztropności, co czyni ich niezdolnymi do
służby publicznej. Ponad to Vico zauważył, iż sama
logika oraz nauki przyrodnicze nie rozwijają tych
zdolności, które szczególnie przydają się podczas
działań w sferze społecznej: pamięci i wyobraźni.
Nauczanie młodzieży jedynie w dziedzinie logiki
czy przyrodoznawstwa kształtuje określony typ
osobowości – niezdolnych do działania w sferze
publicznej, odizolowanych naukowców. Postulat
Vica przywrócenia pierwotnej funkcji retoryki
można rozumieć jako próbę odzyskania ducha

11

M. McLuhan, Oko, dźwięk i furia, w: Kultura masowa wybór, przekład, przedmowa Czesław Miłosz, Kraków 2002,
s. 56.
12

Tamże.

13

Por. tamże, s. 54.

14 Transmitowana w sztuce retoryki umiejętność publicznego przemawiania w praktyce oznaczała umiejętność
skutecznego działania w sferze publicznej.
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kultury oralnej, w której zdolność do tworzenia
szczególnego przekazu słownego ma wymiar społeczny a nawet polityczny.
Podobnym duchem przeniknięte są prace
McLuhana. W eseju Cyceron i renesansowe
kształcenie księcia i poety McLuhan przedstawia
renesansowy ideał wykształcenia jako połączenie
antycznych ideałów docti poetae i docti oratoris
oraz wskazuje na przydatność takiego rodzaju
wykształcenia w epoce rosnącej komercjalizacji
społeczeństwa. Dzięki odkryciom geograficznym
do Europy napłynęły znaczne ilości złota, stwarzając pole korupcji, na którym odpowiednio wykształceni Książęta osiągali więcej perswazją i
negocjacjami niż zbrojną walką. Badania z zakresu
historii kultury przedstawione w tym eseju oraz w
pracy pt. „The Place of Thomase Nashe in the
Learning of his Time” zostały wykorzystane przez
McLuhana w jego historiozofii, w której epoka
współczesna, kształtowana przez elektroniczne
środki masowego przekazu, wymaga nowych określeń tego czym jest sztuka, wiedza oraz wykształcona jednostka.

systemów był system filozoficzny Kartezjusza,
który podzielił rzeczywistość na dwie odrębne,
niekomunikujące się ze sobą sfery: res cogitans i
res extensa. Taki podział nie pozostawił miejsca na
teoriopoznawczą i praktycystyczną funkcję sztuk
retoryki i gramatyki, które swoją pozycję we
wcześniejszych systemach wiedzy czerpały z
koncepcji logosu, zgodnie z którą świat natury oraz
świat społeczny był powiązany z człowiekiem
poprzez Logos, boski głos, którego częścią był
nasz, ludzki język 16. Drugi system to system
edukacji wprowadzony przez Piotra Ramusa, który
zgodnie ze słowami Waltera Onga stanowił
przykład niedoścignionego „logocentryzmu”. W
tym systemie Ramus przedstawił paradygmat
gatunkowy podręcznika wirtualnie każdej
umiejętności, który stanowił ukoronowanie zasady
naukowej analizy – wiedza została ograniczona do
umiejętności definiowania i dokonywania
podziałów17 . Dodatkowo Ramus zreformował
program studiów sztuk wyzwolonych, ustalając, iż
ogólną sztuką myślenia i sądzenia o wszystkich
rzeczach jest dialektyka, natomiast retoryka została
ograniczona do dobrego wysławiania a gramatyka
została określona jako sztuka mówienia poprawnego. Tym samym – jak sądzi np. McLuhan wielowymiarowe dociekanie prawdy charakterystyczne dla kultury literackiej, opartej na gramatycy
i retoryce, zostało wyrugowane przez podejście
naukowe, dążące do stosowania jednej metody we
wszystkich dziedzinach myślenia i działania.
Skutkiem ubocznym tych zmian była utrata istotnego wymiaru kultury zachodniej, który poprzez

SZTUKA, WIEDZA I WYKSZTAŁCONA
JEDNOSTKA
W
renesansie
aktywności
McLuhana
powstanie
oddzieliły

starożytności, średniowieczu oraz
pojmowano sztukę jako dziedzinę
człowieka bliską wiedzy 15. Zdaniem
oparcie kultury na druku umożliwiło
dwóch systemów, które skutecznie
sztukę od wiedzy. Jednym z tych

15

W Historii estetyki Władysław Tatarkiewicz w ten sposób przybliża starożytne i średniowieczne rozumienie sztuki:
„(…) starożytni rozumieli sztukę jako opartą na regułach umiejętność wytwarzania rzeczy. A skoro jest umiejętnością to
jest wiedzą; jest bliska nauce. Tylko nieliczni starożytni myśliciele, jak Arystoteles, usiłowali wykryć, co dzieli sztukę
od nauki. – Wieki średnie utrzymały to pojęcie sztuki, dopatrując się subtelnej różnicy między ars a scientia”. W.
Tatarkiewicz, Historia estetyki. Estetyka średniowieczna, Warszawa 1988, s. 263.

16

Opis zmieniającej się roli sztuk retoryki i gramatyki w systemie edukacji od starożytności do renesansu McLuhan
opisał w swojej dysertacji doktorskiej nt. The Place of Thomase Nashe in the Learning of his Time.
Por. M. McLuhan, The Place of Thomase Nashe in the Learning of his Time, Corte Madera 2006.
17 Por. Walter J. Ong, Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, przełożył i wstępem opatrzył J. Japola,
Lublin 1992, s. 181.
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system edukacji sztuk wyzwolonych, dostarczał
szczególnego rodzaju syntezy – była to synteza nie
tylko różnych gałęzi wiedzy, ale również pewnych
umiejętności związanych z aktywnością obywatelską.
Poczynając od wieku dwudziestego – sądzi
McLuhan - nastąpiło załamanie racjonalnej kultury
druku i powrót do wcześniejszych form myślenia i
odczuwania 18. Tym samym pojawiła się konieczność znalezienia nowej syntezy wiedzy i sztuki,
syntezy, która będzie podstawą nadchodzącego
społeczeństwa. Podobne przekonanie znajdujemy
również u Petera F. Druckera, który próbując przewidzieć kierunek przemian współczesnego społeczeństwa, wskazuje na potrzebę ponownego przemyślenia dotychczasowych zależności między
teorią i praktyką. Według Druckera przyszłe społeczeństwo będzie rozbite nową dychotomią wartości
i doznań estetycznych - dotychczasowa dychotomia
między „dwoma kulturami” – tj. między kulturą
literacką a naukową, ustąpi miejsca dychotomii
między „intelektualistami” i „menedżerami”,
„pierwszymi, zainteresowanymi słowem i ideami, i
drugimi – ludźmi i pracą”19. Zadaniem filozofii
oraz edukacyjnym wyzwaniem nadchodzącego
społeczeństwa będzie przekształcenie tej dychotomii w nową syntezę. Warto zauważyć, że tak sformułowany program reformy wiedzy miał swoją
prefigurację w tradycji cycerońskiej koncepcji wiedzy, gdzie dominująca rola retoryki zabezpieczała
stosowanych charakter „nauki” oraz encyklopedyczny ideał wykształcenia. W tradycji cycerońskiej
rozdźwięk między naukami humanistycznymi
(sztuka retoryki i sztuka gramatyki) a naukami
przyrodniczymi (quadrivium) nie był akcentowany,
gdyż w opinii Cycerona wymóg skutecznego działania oznacza konieczność poznania wszystkich
dziedziny wiedzy. Zwolennicy cycerońskiego modelu wiedzy oraz wykształcenia przejawiali za to
niechęć w stosunku do dialektyki, której traktowanie jako cel sam w sobie uważali za zagrożenie

dla ideału nauki stosowanej.
Wykształcona osoba współczesnego i przyszłego społeczeństwa stoi przed koniecznością
pogodzenia porządków, które dla kultury pisma
były porządkami wykluczającymi się. Rozumienie
tego, czym jest sztuka, wiedza i relacji tych
dziedzin do skutecznego działania w sferze
publicznej, było w dużej mierze uwarunkowane
przez nieuświadomione przeświadczenia dotyczące
samej komunikacji opartej na alfabecie fonetycznym lub druku. W kulturze elektronicznej sztuka
i nauki humanistyczne muszą odzyskać swoją pierwotną funkcję, związana z szeroko rozumianą praktyką społeczną. Rację ma Drucker, kiedy pisze, iż
obecnie wykształcenie humanistyczne nie umożliwia zrozumienia rzeczywistości oraz nie daje podstaw do kierowania rzeczywistością20. Rację ma
również wtedy, gdy postuluje stworzenie nowej
wiedzy, której zadaniem byłoby tworzenie wzajemnego zrozumienia, świata porozumiewania się, bez
którego nie może istnieć żadna cywilizacja21. W
sferze edukacji oznacza to postawienie nowych
wyzwań przed wykształconą osobą, jednak skuteczność ich realizacji będzie zależała od ponownego
przemyślenia tego, czym jest wiedza i sztuka.
System edukacji, jeśli ma przygotowywać do
uczestniczenia w społeczeństwie, które nadchodzi,
musi przede wszystkim zmienić dotychczas
obowiązujące definicje wiedzy i sztuki.
dr Bartłomiej Knosala - Politechnika Śląska w
Gliwicach

18 To przekonanie McLuhan opiera na wypracowanej przez siebie „fenomenologii komunikacji”, badającej zależności
między pojawianiem się nowych technologii komunikacyjnych a organizacją aparatu percepcyjnego, co w kontekście
założeń epistemologicznych przyjętych przez kanadyjskiego badacza mediów oznacza powiązanie ewolucji środków
przekazu z ewolucją zasad myślenia, odczuwania i działania. Podstawowa zasada tej „fenomenologii komunikacji”
opiera się na przyjęciu istnienia zmysłu wspólnego (sensus communis), który ulega różnym „przekształceniom” w
zależności od dominującego w danej kulturze środka przekazu. Słowo mówione oraz media elektroniczne poprzez
równomierne angażowanie całego aparatu sensorycznego zachowuję współgrę zmysłów, natomiast alfabet fonetyczny
oraz druk stymulują jedynie zmysł wzroku. Współgra zmysłów dostarcza jednoczesnego, mistycznego doświadczenia
świata, natomiast zmysł wzroku jest podstawą dla abstrakcyjnego, logicznego myślenia.
19

P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 14.

20

Por. P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, s. 173.

21

Tamże, s. 176.
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TECHNOLOGIA SPO ECZE STWA
INFORMACYJNEGO A SZKO A
„Na nic zda si nasza wiedza teoretyczna, je li nie potrafimy przekszta ci jej w czyn.”
Miko aj Gogol
Sabina Furgo

WPROWADZENIE
Tempo rozwoju technologii cyfrowej w
po czeniu z upowszechnieniem Internetu
wywo uje nies ychanie istotne i silne zmiany
mentalne w pokoleniu ludzi m odych (cyfrowych
tubylców). Edukacja szkolna, ta formalna zdaje si
uporczywie zmian nie zauwa a i na nie reagowa .
O wiata polska tkwi korzeniami w XIX-wiecznym
systemie edukacji, mimo rewolucji, która dokona a
si na rynku pracy m.in. w zakresie wymaga
stawianych pracownikom ery spo ecze stwa opartego na wiedzy, ery informacyjnej. Owe zmiany
wywo ane ró nymi czynnikami wymagaj równie
rewolucji w podej ciu do edukacji, procesu dydaktycznego, a przede wszystkim stawiania celów
przez ucznia, nauczyciela, placówk o wiatow .
Jak zatem wykorzysta technologi spo ecze stwa
informacyjnego (TSI) w edukacji, by wspiera rozwój ka dego ucznia, przygotowywa do ycia w
zmieniaj cym si spo ecze stwie i jednocze nie,
pos uguj c si TSI uczy jak si ni pos ugiwa ,
jak efektywnie wykorzystywa w procesie uczenia
si . Ka dy nauczyciel przedmiotów ogólnokszta c cych, zawodowych (nie chodzi tu o przedmioty
informatyczne czy nauczanie technologii informacyjnej) jest zobowi zany do odnajdywania p aszczyzn integracji TSI na swoim przedmiocie, a
jednocze nie przygotowanie metodyczne, dydaktyczne i pedagogiczne przysz ych nauczycieli do
ich wykorzystywania w przysz ej pracy.
TEORIE PEDAGOGICZNE (MODELE
PRZETWARZANIA INFORMACJI)
Wspó cze nie wielu pedagogów i dydaktyków odwo uje si do konstruktywizmu, który

postuluje wi ksze ni w klasycznym (behawioralnym) podej ciu zaanga owanie ucz cego si w
proces zdobywania wiedzy 1. W tej dobrze ugruntowanej teorii uczenia si i nauczania przyjmuje si ,
e studenci i uczniowie, aby efektywnie si uczy ,
powinni sami ustanawia cele nauczania oraz
samodzielnie konstruowa system u ytecznej dla
siebie wiedzy. Teoria konstruktywizmu opiera
uczenie si i nauczanie na rozwi zywaniu
autentycznych problemów w rzeczywistych kontekstach i wymaga od ucz cych si prowadzenia
wnikliwych bada , przewidywania alternatywnych
rozwi za oraz wspó pracy z innymi. Twórcy tego
kierunku podkre laj , e uczenie si w du ej mierze powinno polega na wspó dzieleniu wiedzy.
Ludzie najskuteczniej ucz si w interakcji z otoczeniem, aktywnie konstruuj w asn wiedz ,
wykorzystuj c wiedz ju posiadan . Nie rejestruj
informacji, ale buduj struktury wiedzy z dost pnych informacji. W konsekwencji konstruktywizm
akcentuje proces, w wyniku którego ucz cy si
tworz i rozwijaj w asn wiedz .2 W tym uj ciu
nauczyciel jest osob tworz ca rodowisko uczenia
si , nie za no nikiem i przeka nikiem informacji
oraz wiedzy.
Socjolodzy z Uniwersytetu ódzkiego
og osili raport na temat agresji w szko ach 3: wyniki
podstawówki dogoni y gimnazja w obserwowanym w ród uczniów poziomie agresji, które do tej
pory uchodzi y za najbardziej niebezpieczne.
Kolejny wniosek jest taki, i nudne lekcje wyzwalaj agresj . Wi cej agresji jest tam, gdzie nauczyciel prowadzi lekcj tradycyjnie, czyli wyg asza
wyk ad, a uczniowie s uchaj , notuj i odpowiadaj . Jest to klasyczna realizacja behawioralnej strategii pedagogicznej, której jednym z wa niejszych
celów jest ukszta towanie studenta czy ucznia.

Zob.: Hanley S., On Constructivism. 1994, http://www.towson.edu/csme/mctp/Essays/Constructivism.txt
(17.06.2002); Hein G.E., Constructivist Learning Theory. CECA International Committee of Museum Educators
Conference, Jerusalem, 15-22 October 1991. http://exploratorium.edu/IFI/resources/constructivistlearning.html
(17.06.2002); http://www.surrey.ac.uk/Education/re-enter/about.htm (18.01.2001).

1

Dylak S., Konstruktywizm jako obiecuj ca perspektywa kszta cenia nauczycieli. http://cen.uni.wroc.pl/teksty/
konstrukcja.html

2

3

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,5820478,Nudne_lekcje_wyzwalaja_agresje.html
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Obserwuj c praktyk pedagogiczn nauczycieli w
szko ach w zakresie wykorzystywania technologii
informacyjnej mo na sformu owa nast puj ce
hipotezy:

pracy w
Kluczow rol odgrywa umiej tno
zespole (chodzi o mno enie inteligencji a nie prac
jednostek), autoprezentacji (marketing osobisty i
przedsi biorcy), tworzenia planu roboczego (umiej tno planowania), pracy w Sieci (wykorzystywanie w praktyce TSI). Z jednej strony nowe uwarunkowania, oczekiwania i wymagania rynku pracy
oraz zadania stawiane przed pracownikami, a z
drugiej strony faktycznie nowe cechy ucznia ery
Web 2.0
Ucznia Web 2.0 cechuje: wspólnotowo , otwanatychmiastowo , sieciowo , personalirto
zacja, interaktywno . A zatem to ju nie jest ten
sam student co 10 lat temu, zmiany technologiczne
wywo a y zmiany o charakterze mentalnym, a tak e
zmiany w komunikacji, sposobie kontaktów, ich
nat eniu, wielo ci oraz sposobie prezentacji. Za
nowymi kompetencjami studenta rysuje si równie jego nowa rola, która wyznacza now rol dla
szko y i wyk adowcy.

1. TSI i multimedia mog wzmacnia behawioraln strategi nauczania.
2. Behawioralna strategia nauczania nie tylko
jest nieefektywna, ale zaczyna hamowa rozwój uczniów.
3. Szybko zmieniaj ca si otaczaj ca szko
rzeczywisto wymaga tego, by pracowa
nad tym, aby przyszli nauczyciele umieli pracowa konstruktywistycznie.
4. Trudno wzbudzi zainteresowanie ucznia
edukacj , nawet ucz c konstruktywistycznie,
ale nie wykorzystuj c TSI i multimediów.
W zmieniaj cej si rzeczywisto ci, która
wymaga ca o yciowej edukacji, behawioralna strategia nie spe nia i nie zaspakaja oczekiwa pracodawców i pracowników. Ka da z przywo anych
strategii (behawioralna i konstruktywistyczna) moe pos ugiwa si tymi samymi tre ciami nauczania, jednak pedagodzy stawiaj sobie inne cele i
wymagania ucz cym si w obydwu podej ciach do
procesu uczenia si .
MODEL ABSOLWENTA
Jak wiedz , jakie umiej tno ci, jakie
kompetencje ma posiada absolwent ko cz cy
szko w XXI wieku? Kompetencje kluczowe,
w procesie edukacji ucz cy
które powinni posi
si , zosta y zdefiniowane w Strategii Lizbo skiej.
Wyra nie koncentruj si one wokó umiej tno ci
ponadprzepmiotowych, ale istotnych z punktu
widzenia rynku pracy. W ród nich na szczególn
uwag zas uguj kompetencje informatyczne:
(wykorzystanie TSI w pracy, rozrywce, komunikacji i uczestnictwie w sieciach wspó pracy, uczeniu si , badaniach, wspieraniu kreatywno ci i innowacji) oraz umiej tno uczenia si (zdolno konsekwentnego i trwa ego uczenia si , organizowania
w asnego procesu uczenia si indywidualnie i w
grupie, wiadomo w asnego procesu uczenia si i
potrzeb, kluczowy czynnik to motywacja i wiara
we w asne mo liwo ci). Wymagania wspó czesnych pracodawców wyra nie koreluj z tak zdefiniowanymi kompetencjami kluczowymi. Rzadko
kiedy decyzj o przyj ciu do pracy podejmuje si
na podstawie dyplomu czy stopnia na nim.

SIE A TEORIE PEDAGOGICZNE
Spo ecznego Internetu Web 2.0 silnie
wspar rozwój m.in. komunikacji, autoprezentacji,
która jest bardzo wa nym czynnikiem procesu
uczenia si . Mo na zaobserwowa równie silne
powi zanie sposobu uczenia si , z fazami rozwoju
Internetu. Internet Web 1.0 wydaje si móg wzmacnia behawioryzm, natomiast Web 2.0 konstruktywizm.
BEHAWIORYZM
WEB 1.0
Sie umo liwia
techniczn czno
(connectivity)
Platforma
e-learningowa
Centralizacja
Ograniczenie
dost pu
Hierarchiczno ,
taksonomia
Sekwencyjno
dostarczania
Tekstowo
Statyczno
Mentor

KONSTRUKTYWIZM
WEB 2.0
Sie umo liwia spo eczn
wspólnot (collectivity)
Chmura, sie , archipelag (tagi)
Rozproszenie
Otwarto
Folksonomia (chmura tagów)
Równoleg o

i personalizacja

Multimedialno
Zmienno
Coach

Tabela 1 4: Charakterystyka porównawcza Web 1.0 i
Web 2.0 w kontek cie strategii pedagogicznych.

4 Tabela w du ej cz ci zosta a opracowana na podstawie prezentacji dr Patrycji Rudnickiej zaprezentowanej na
konferencji „Dni otwartych mediów”, U l, 18 listopad Katowice.
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Możliwości techniczne społecznego
Internetu Web 2.0 pozwalają w praktyce pedagogicznej wykorzystywać TSI dla wsparcia konstruktywistycznego procesu uczenia się. Umożliwia
tworzenie, kreowanie osobistego środowiska uczenia się (Personal Learning Enviroment -PLE)
wspieranego przez nauczyciela w roli facylitatora,
indywidualnego budowania struktur osobistej
wiedzy.

w ich twórczym wykorzystywaniu nadal pozostaną
tylko narzędziami. Zatem jak przygotować studentów - przyszłych nauczycieli nie tylko do świadomego posługiwania się TSI, ale równocześnie do
świadomego i efektywnego uczenia tych umiejętności innych. Ważne jest wyposażenie adeptów
zawodu nauczyciela w przygotowanie metodyczne
i pedagogiczne uwzględniające ten aspekt, zaś po
wtóre sami muszą doświadczyć w trakcie własnej
edukacji uczestnictwa w procesie edukacyjnym
posługującym się TSI.
Płaszczyzny integracji powinny obejmować zatem
proces: dydaktyki, komunikacji z uczniami i nauczycielami (np. pisemna, ustna), organizacji i administracji (np. naoczne, mieszane, zdalne).

W KIERUNKU NOWEGO MODELU
PEDAGOGICZNEGO
Rozwój społecznego Internetu, który wyzwala nowe możliwości technologiczne, również w
edukacji, nowe umiejętności i kompetencje studentów, zmiany na rynku pracy, przekształcenie się
społeczeństwa w społeczeństwo wiedzy wymuszają
nie tylko reformę, ale właściwe rewolucję w systemie edukacyjnym. Właściwie zastosowanie tylko i
wyłącznie strategii konstruktywistycznej dla osiągnięcia wyższej efektywności kształcenia bez
uwzględnienia możliwości społecznego Internetu
wraz z multimediami nie przyniesie oczekiwanych
rezultatów ze względu na zmianę sposobu percepcji, uczenia się młodego pokolenia określanego
mianem pokolenia Y, click generation czy cyfrowych tubylców. Wydaje się, iż dla skutecznego
przygotowania studentów do zmieniającego się
rynku pracy, uczestnictwa w życiu społeczeństwa
opartego na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego
oraz przygotowania do całożyciowej edukacji system edukacji wymaga nowego, opartego na innych
założeniach modelu edukacji, w którym istotną rolę
odgrywa nie tylko strategia pedagogiczna, ale i
społeczny Internet (który nadal szybko się zmienia
w kierunku Internetu semantycznego Web 3.0).
Nowy model pedagogiczny powinien uwzględniać
następujące założenia:
• od przemówienia (wykładu) do współpracy studentów w sieci,
• od ćwiczenia pamięci do ćwiczenia inteligencji
(student uelastyczniony, a nie ukształtowany),
• mniej planowych zajęć, więcej godzin konsultacji (uelastyczniony czas i miejsce uczenia
się),
• kształtowanie kompetencji w zakresie wykorzystywania w codziennym życiu technologii
społeczeństwa informacyjnego,
• od kształcenia studenta do kształtowania jego
samodzielności w samoorganizowaniu osobistego środowiska uczenia się.
Narzędzia technologii społeczeństwa
informacyjnego bez świadomego udziału człowieka
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KONKLUZJA
Wdrożenie jakiejkolwiek zmiany w szkole
zależy od nauczyciela. Obowiązujące w Polsce
standardy kształcenia nauczycieli dobrze odpowiadają wymaganiom nowoczesności. Są jednak tylko
dobrą bazą dla projektowania procesu kształcenia
odpowiadającego wyzwaniom szybko zmieniającego się środowiska. Dużym utrudnieniem są w tym
procesie narastające różnice między doświadczeniami i nawykami starszego i młodego pokolenia,
wynikające z okresu przełomu ery przedcyfrowej
(analogowej) i cyfrowej. Jednak to właśnie cyfrowe
technologie informacyjne odważnie i elastycznie
stosowane dają szanse na niwelowanie problemów
związanych z tempem zmian. Zdecydowanie należy położyć nacisk na doskonalenie nauczycieli,
którzy będą mogli sprostać wyzwaniom i wymaganiom stawianym przez społeczeństwo informacyjne.
Sabina Furgoł: nauczyciel-konsultant Regionalny
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w
Katowicach
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ROLA EWALUACJI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
Iwona Sobieraj
Wszechobecność zmian we współczesnym
społeczeństwie skłania nas do zadawania pytań o
właściwy kierunek przemian, refleksji nad ich
skutkami społecznymi, możliwościami wpływania
na nie. Zmianom podlegają także organizacje
społeczne, ich struktura, sposób funkcjonowania,
relacje z otoczeniem. Przekształcenia w organizacjach stają się ich permanentną cechą, a nieustanne
dążenie do rozwoju i udoskonalenia stanowi podstawowy wymóg przetrwania. Według Petera Druckera organizacje przyszłości, to nie te, które będą
potrafiły dostosować się do zmian, ale te które będą
liderami zmian.1
W tym artykule zarysuję znaczenie ewaluacji dla nowoczesnej organizacji. Spróbuję wskazać na to, w jakich obszarach funkcjonowania organizacji ewaluacja może stanowić czynnik dostosowujący organizację do zmian otoczenia i wzmacniający potencjał innowacyjny w organizacji.
Ewaluacja jako element praktyki społecznej pojawiła się już w latach trzydziestych XX
wieku w Stanach Zjednoczonych, początkowo jako
sposób oceny alternatywnych działań reformatorskich podejmowanych na gruncie edukacji, administracji publicznej i służby zdrowia. Później funkcjonowała w postaci określonych strategii poprawy efektywności działania różnego rodzaju organizacji i programów społecznych realizowanych w
Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych
krajach Europy Zachodniej. W Polsce szczególnie
intensywnie rozwija się praktyka ewaluacji programów realizowanych z funduszy europejskich. Początkowo ewaluacja stanowiła narzędzie kontroli
wykorzystania wybranych funduszy, obecnie stanowi obligatoryjny wymóg we wszystkich progra-

1

mach publicznych finansowanych ze środków UE.2
Ewaluacja obecnie definiowana jest najczęściej
jako „systematyczne badanie wartości lub zalet
jakiegoś obiektu” 3 Wraz z jej rozwojem ukształtowały się różne sposoby wykorzystania ewaluacji
w działaniach praktycznych oraz pojawiła się refleksja teoretyczna lokująca ewaluację na gruncie
nauk społecznych (szczególnie socjologii). W refleksji tej zwraca się uwagę na kilka istotnych kwestii,
które muszą zostać uwzględnione, jeśli nie chcemy
sprowadzać ewaluacji do biurokratycznej procedury oceny, czy kontroli, z czym jest jeszcze dość
często utożsamiana.
Po pierwsze jest to kwestia traktowania
ewaluacji przede wszystkim jako refleksji aksjologicznej, szczególnie w momencie projektowania
celów ewaluacji, pytań i kryteriów oceny. Już samo
pojęcie ewaluacja, pochodzące od angielskiego
evaluate w swoim rdzeniu zawiera pojęcie wartości
(value). Tymczasem ewaluacja, szczególnie w
praktyce działań administracji publicznej związanych z realizacją projektów unijnych, przybiera
często postać zbiurokratyzowanej kontroli odnoszącej się do realizacji narzuconych z góry, zestandaryzowanych kryteriów. Stosowanie działań rutynowych, jej formalizacja i brak dialogu powodują
utożsamianie ewaluacji jedynie z oceną i kontrolą.4
Po drugie, ewaluacja jest zawsze „sposobem uporządkowanego zdobywania i gromadzenia
wiedzy” i o jej jakości stanowi odpowiednie przełożenie metodologiczne procesu konceptualizacji i
właściwa realizacja badań empirycznych, oraz
umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału
badawczego.
Po trzecie, ewaluacja jest zarazem

Peter Drucker, Zarządzanie w XXI w, Warszawa 1999.

2

Stanisław Bienias, Proces ewaluacji w Polsce, Ewaluacja w województwie opolskim, Materiały z opolskiej
konferencji ewaluacyjnej „Ewaluacja Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym.” 6 kwietnia 2009.

3

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, Standards for Evaluations of Educational Programs,
Projects and Materials, McGraw-Hill, New York 1981, s. 12, za: L. Korporowicz, Ewaluacja w demokracji, w:
Diagnoza edukacyjna. Oczekiwania, problemy, przykłady, red: B. Nemierko, B. Majchowska, Legnica 1999, s. 174.

4

Leszek Korporowicz, Ewaluacja i społeczeństwo, w: Rozumienie zmian społecznych, Red. E.Hałas, TN KUL, Lublin
2001
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dyskursem pomiędzy różnymi zaangażowanymi w
nią aktorami społecznymi. Czasami stanowi pierwszy krok do rzeczywistego dialogu pomiędzy
uczestnikami wspólnych procesów społecznych,
członkami organizacji. Jej istotnym wymiarem jest
także wprowadzanie do świadomości społecznej
określonych ocen, sądów i wartości. To szczególnie
cenny wymiar ewaluacji w organizacjach i społecznościach wielokulturowych, w których potrzeba
dialogu międzykulturowego dotyczy niemal wszystkich sfer życia społecznego.
Po czwarte, ewaluacja może stanowić stymulator rozwoju, gdy prowadzi do uspołecznionej
refleksji, w której ujawnione zostają ważne dla
organizacji pytania, kwestie oraz rozwija się nakierunkowania na przyszłość świadomo ść dobra
wspólnego5.
Jedną z najważniejszych funkcji ewaluacji
jest dostarczenie wiedzy służącej rozwojowi i
zwiększaniu potencjału organizacji i jej działań.
Jednak sposoby „wykorzystania” tej wiedzy przez
organizację mogą być różne. Poczynając od formuły wprowadzenia nowych pojęć czy sposobów
obrazowania i rozumienia rzeczywistości społecznej do praktycznego jej wdrożenia poprzez zastosowanie w praktyce konkretnych rekomendacji z
ewaluacji. Kazimierz Frieske wskazuje również na
rolę ewaluacji z jednej strony w racjonalizacji działań w organizacji, z drugiej strony na znaczenie demokratyzacji procesów decyzyjnych6.
Ze względu na funkcje, jakie może pełnić
ewaluacja, wyróżnia się ewaluację formatywną, to
znaczy taką, która jest realizowana w fazie projektowania, bądź w czasie realizacji ewaluowanych
działań i możliwa jest zmiana i przeformowanie
programu pod wpływem zaleceń ewaluatora. I
ewaluację konkluzywną, która jest realizowana po
zakończeniu określonego projektu, działań i ma na
celu przede wszystkim ocenę tej realizacji pod
kątem przyjętych wartości, celów, kryteriów.
W zależności od przyjętej strategii ewaluacji, nacisk może być położony na różne z tych
elementów, oraz różne metody i czas dokonywania
ewaluacji.
Wyróżnia się więc ewaluację zewnętrzną –
której zleceniodawcą jest instytucja zewnętrzna
wobec podmiotu ewaluacji, także ewaluator jest
spoza organizacji ewaluowanej. Ta sytuacja
najczęściej utożsamiana jest z kontrolą, audytem, a

efekty ewaluacji w postaci raportu końcowego,
przekazywane są zlecającemu, który może bądź
nie, podzielić się jej wynikami z ewaluowaną organizacją.
Innym typem jest ewaluację wewnętrzną, w
której zleceniodawcą jest organizacja podlegająca
ewaluacji, natomiast ewaluatorem jest specjalnie
wyodrębniona jednostka wewnętrzna, lub organizacja spoza organizacji. W takim przypadku ewaluator zazwyczaj ściśle współpracuje z organizacją
podlegającą ewaluacji, nie tylko w trakcie jej realizacji, ale także, a nawet przede wszystkim w momencie ustalania projektu ewaluacji, jej celów,
pytań i kryteriów. Organizacja jest także odbiorcą
raportu ewaluacyjnego.
I trzeci typ ewaluacji to samoewaluacja,
która jest realizowana z inicjatywy organizacji i
przy pomocy jej pracowników, członków. Oni sami
ustalają jej cele, kryteria, wskaźniki oraz sposób
wykorzystania jej wyników. Ten typ ewaluacji ma
charakter ewaluacji rozwojowej, takiej która powinna charakteryzować organizacje przyszłości,
organizacje uczące się. W tego typu organizacjach
nieustanne dążenie do doskonalenia i rozwoju, poprzez stały proces ewaluacji swoich działań powinno stanowić element kultury organizacyjnej i kultury pracy.
Ze względu na czas realizacji ewaluację
można określić jako antycypującą lub inaczej (exante) czyli taką, która jest realizowana w fazie
projektwania jakichś działań, czy przedsięwzięcia.
Następnie ewaluacja interim i mid – term, która jest
prowadzona w czasie realizacji jakiegoś projektu
(np. w połowie) oraz ewaluacja ex-post, inaczej
taka która jest realizowana po zakończeniu jakiegoś
projektu.
Katarzyna Ornacka7 analizując aspekt aplikacyjny ewaluacji wskazała na możliwość osiągania synergii opartej na współdziałaniu i koordynacji
procesu ewaluacji. Zwróciła też uwagę na trzy
kwestie związane z praktyką ewaluacji:

5

1. Dążenie do poznania wielostronnego i niefragmentarycznego badania rzeczywistości
społecznej.
2. Znaczenie kontaktu poznawczego z badanym
obiektem w możliwie naturalnym kontekście.
3. Uwydatnienie istoty podejmowanych działań
i czynności oraz zwrócenie uwagi na

Por: Katarzyna Ornacka, Ewaluacja – między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003, s. 10.

6

K. Frieske, Nauki społeczne w służbie spraw publicznych – polskie tradycje, w: Środowisko i warsztat ewaluatora,
red. A. Haber, M. Szałas, Warszawa 2008, s. 18-19, 27.

7

Katarzyna Ornacka, Ewaluacja – między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003, s. 22.
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odpowiedzialność moralną za nie.
Ewaluacja odnosi się zawsze do konkretnych działań i konkretnych programów, jednak
jej zasadniczym celem jest przekształcanie kultury
organizacji, bo jedynie wtedy może osiągać trwałe
efekty w postaci zmiany postaw oraz wpływać na
normy i wartości grupowe. Kultura organizacji rozumiana jako „układ wspólnych podstawowych
założeń, które grupa przyswoiła sobie w trakcie
rozwiązywania problemów dostosowania się do
otoczenia i wewnętrznej integracji, dostatecznie
dobrze funkcjonujący, by go można by uznać za
zasadny, a zatem – którego należy nauczyć nowych
członków jako poprawnego sposobu postrzegania,
myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych
problemów.”8
Na pytanie: czy ewaluacja stanowi element
organizacji innowacyjnej, organizacji przyszłości
należy odpowiedzieć tak, pod warunkiem, że będzie elementem kultury organizacyjnej, a nie działaniem zewnętrznym, narzuconym organizacji
przez jednostki nadzorujące.
Organizacja przyszłości według P. Druckera powinna posiadać cztery podstawowe umiejętności:

nie tylko pracowników, ale także klientów
organizacji i otoczenia. S. Robins wskazuje
na konieczność upełnomocnienia pracowników poprzez powierzenie im nadzoru nad
tym co robią oraz branie odpowiedzialności
za własne działania, za wykonaną pracę i
podjęte decyzje. 10 W procesie ewaluacji do
dialogu o organizacji, jej działaniach wprowadza się nie tylko pracowników, ale też
środowisko społeczne w którym organizacja
funkcjonuje i przede wszystkim klientów i
beneficjentów jej działań. Dzięki temu organizacja zyskuje charakter bardziej otwarty i
wzmacnia się jej wrażliwość na sygnały z
otoczenia.
Ewaluacja stymuluje innowacyjność i zmiany
rozwojowe w organizacji, poprzez wskazanie
pożądanych kierunków przemian oraz słabych stron organizacji.
Ewaluacja otwiera i podtrzymuje dialog z
pracownikami organizacji, ułatwiając identyfikację problemów, a także usprawniając komunikację w przypadku kwestii problemowych. Ewaluator jako osoba bezstronna i niezależna może działać jako rozjemca i negocjator w organizacji.
Ewaluacja może także legitymizować zmiany
przyczyniając się do łagodzenia barier związanych z ich wdrażaniem. „Pracownicy organizacji mogą być katalizatorami zmian albo
mogą być poważną przeszkodą na drodze do
ich wprowadzania. Kierownicy stają wobec
konieczności stymulowania innowacyjności
pracowników i skłaniania ich do tolerancji
wobec zmian.”11
Ewaluacja pomaga w wytworzeniu kultury
organizacyjnej sprzyjającej zmianom.

• świadomego, zorganizowanego odrzucania
przeszłości,
• systematycznego doskonalenia wyrobów i procedur wytwórczych,
• pogłębionego wykorzystania sukcesu,
• systematycznego kreowania innowacji9.
Wszystkie te kwestie mieszczą się w obrębie pojęcia kultury organizacji, natomiast ewaluacja stanowi element nadający jej dynamikę. Nawet
najlepsza kultura organizacji, potrzebuje zmian, a
ewaluację, w szczególności autoewaluację, należałoby traktować jako generator zmian w kulturze
organizacji. Można tu wskazać kilka przykładów
tej funkcji:
1. Ewaluacja stanowi element upełnomocnienia

2.

3.

4.

5.

Według L. Korporowicza „znaczący dla
procesu ewaluacyjnego jest także samorealizujący,
nieinstrumentalny wymiar wiedzy jako wartości w
ponowoczesnej charakterystyce kultury pracy, co
bezpośrednio wpływa na dobór kryteriów

8

Kierowanie, red. James Stoner, Edward Freeman, Daniel Gilbert, Warszawa 2001, s. 189.

9

Peter Drucker, Zarządzanie w XXI w, Warszawa 1999

10

Stephen P. Robbins, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 28.

11

Stephen P. Robbins, op. cit, s. 29
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ewaluacyjnych, społeczną percepcję interakcji
ewaluacyjnych jako metody pozyskiwania i wartościowania wiedzy, następnie sposób dzielenia się
zdobytą i zweryfikowaną wiedzą. (…) Ewaluacja w
społeczeństwie wiedzy staje się funkcjonalnym elementem charakterystycznym dla ogólnego wzrostu
znaczenia refleksyjnego i analitycznego sposobu
realizacji wielu działań.” 12
Aby jednak wiedza o ewaluacji w organizacji była pełna, należy uwzględnić nie tylko możliwości, jakie stwarza, ale być także świadomym
ograniczeń, jakie wpływają na sam proces ewaluacji i użyteczność jej wyników. Według Eleantor
Chelimsky 13 są to po pierwsze ograniczenia wynikające z nieprzyjmowania do wiadomości lub ignorowania przez zamawiających wyników ewaluacji,
które są dla nich niewygodne, bądź nieoczekiwane.
Innym powodem, dla którego ewaluacja nie może
być pomocna, jest brak wystarczających badań,

które dawałyby wskazówkę, jak rozwiązać dany
problem społeczny. I kolejna kwestia to brak działań w postaci konkretnych decyzji wykorzystujących wyniki ewaluacji.
Ewaluacja w organizacji może być rozumiana także jako uniwersalna, choć niejednorodna,
strategia osiągania w działaniach organizacji wartości oczekiwanych społecznie. Obecnie ewaluacja
coraz częściej traktowana jest jako element kultury
organizacji i zasada umożliwiająca rozwój i samodoskonalenie organizacji. Uwzględniając złożone
zadania, jakie społeczeństwo informacyjne stawia
przed nowoczesną organizacją, szczególnie w zakresie kompetencji zarządzania informacjami i zarządzania wiedzą, ewaluacja może stanowić skuteczną strategię dostosowania organizacji do tych
wymogów.
dr Iwona Sobieraj - Politechnika Śląska

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie?
Nowe alternatywne metody prowadzenia zajęć
edukacyjnych na terenie i warunkach szkolnych.
• Program Ekozespołów i Ekoreporterów, czyli szkolna
kampania ekologicznego stylu życia.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl

12 Leszek Korporowicz, Interakcyjne aspekty procesu ewaluacyjnego, w: Środowisko i warsztat ewaluatora, red. A.
Haber i M. Szałas, Warszawa 2008, s. 85.
13 Eleonor Chelimski, Praktyka ewaluacyjna dzisiaj, w: Ewaluacja w edukacji, red. Leszek Korporowicz, Warszawa
1997, s. 246-249
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DRAMA W KSZTAŁCENIU UMIEJĘTNOŚCI
INTERPRETACJI UTWORU LITERACKIEGO
Eugeniusz Szymik, Karina Borowiec

Drama może się toczyć wokół jakiegokolwiek tematu, ale najwięcej możliwości sytuowania uczniów
w rolach stwarzają lekcje, na których omawia się teksty literackie.
„Granie ról jest chętnie stosowane w nauczaniu literatury. Rola może być użyteczna w różnych
momentach pracy z tekstem, służy pogłębianiu emocjonalnego odczucia jego treści. Zaprezentowanie
bohatera literackiego przez ciekawie zaaranżowaną rolę może posłużyć jako motywacja do przeczytania
tekstu. Jeszcze inną możliwością jest odegranie roli w trakcie analizy dzieła, w celu uwydatnienia pewnej
jego sekwencji itd.” 1.
Lekcje języka polskiego koncentrują się najczęściej na omówieniu konkretnego tekstu literackiego.
Bezpośrednia analiza i interpretacja tego tekstu oraz werbalizacja wniosków może przysporzyć wielu
uczniom duże trudności. Można je pokonać dzięki dramie. Drama bowiem, jako metoda zbliżona do
przekładu intersemiotycznego, uruchamia wyobraźnię. Na poziomie intuicyjnym odbiór tekstu literackiego
umożliwiają: rysunek, inscenizacja, muzyka. Metoda ta jest dobrym sposobem poszukiwania pozasłownych
sposobów konkretyzacji utworu, uwzględnia potrzebę manifestowania przez dziecko uczuć w formie
zachowań będących ekspresją różnych sztuk. Dopuszczane są różnorodne formy przekazu, związane z
aktywnością mimiczną, gestualną, korporalną, rysunkową. Stwarza to okazję do zaistnienia na forum klasy
wszystkim, nawet „przeciętniakom”, mającym problemy ze słownym przekazem tego, co czują, i często
tego, co wiedzą. Prosta stąd droga do kształcenia postaw etycznych, wprowadzania wartości
wychowawczych: potrzeby akceptacji, tolerancji, odmienności i indywidualności drugiego człowieka,
szacunku wobec innych, niż własne, przekonań.
„Uczestnictwo w dramie skłania do uważnej lektury, aby nawet znajomość szczegółów wykorzystać
do budowy pomnika, rzeźby, czy roli, jeśli się jest wykonawcą, lub omawiania efektów pracy kolegów, jeśli
jest się obserwatorem”2.
Strategia roli może być użyteczna w różnych momentach pracy z tekstem:
• po zapoznaniu się z tekstem – służy emocjonalnemu pogłębianiu jego treści;
• przed przystąpieniem do analizy – służy zainteresowaniu lekturą;
• w trakcie analizy – służy szczególnemu wzmocnieniu pewnego fragmentu.
Każde dzieło można odbierać refleksyjnie lub intuicyjnie, ale zrozumienie dzieła staje się pełne, gdy
łączy się z poznaniem formalnych wartości tej dziedziny sztuki. Lekcje dramowe czynią krok naprzód,
„odkurzają” lektury, pozwalają na nowe, pełniejsze ich odczytanie, ujęcie ich treści w aspekcie przeżycia i
doświadczenia. Drama jest sposobem uatrakcyjnienia lektury. Umożliwiając powiązanie problemów utworu
literackiego z doświadczeniami „ ja – autentycznego”, wyzwala w uczestnikach zajęć aktywność
intelektualną i emocjonalną. Sprawia, że odbiór dzieła literackiego jest bardziej autentyczny. Wejście w rolę
przybliża uczniom problemy bohaterów utworu, umożliwia odnalezienie w nich prawdy o innych i o sobie
samym.
Barbara Thieme 3 zwraca uwagę na formy pracy, które mogą być szczególnie użyteczne na lekcjach
poświęconych analizie i interpretacji tekstu, prowadzonych metodą dramy:
• wywiady z bohaterami lektur, które mają na celu przybliżenie postaci literackiej, zwrócenie uwagi na
różne jej aspekty osobowości;
• pomniki zmuszają uczniów do twórczego myślenia, wymagają też uzasadnienia danego gestu, mimiki,
postawy; szczególnie przydatne są przy charakterystyce postaci, czy też w celu zwrócenia uwagi na
mowę emocjonalną utworu lub utrwalenia pojęć abstrakcyjnych;
1

K. Pankowska: Edukacja przez dramę. Warszawa 1997, s. 47.

2

E. Ogłoza, E. Polański, E. Szymik: Drama na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII. Kielce 1997, s. 15.

3

B. Thieme: Metoda dramy na lekcjach języka polskiego. ”Oświata i Wychowanie” 1988, nr 13 , s. 44 – 46.
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• zabawa w rzeźbiarzy i tworzywo zacieśnia współpracę między dziećmi, rozwija wyobraźnię;
• próba zainteresowania lekturą przed jej przeczytaniem, np. przez prezentację ilustracji związanej z
tematyką utworu; uczniowie będą starali się wyjaśnić sytuację przedstawioną na obrazie;
• dopisywanie do haseł związanych z lekturą (np. imion bohaterów) jednowyrazowych skojarzeń,
dotyczących danego hasła;
• wykorzystanie intonacji głosu – uczniowie wypowiadają jedno proste zdanie w różnych intonacjach (np.
radośnie, ze złością, entuzjastycznie, nieśmiało); pozostali uczestnicy lekcji zgadują, z jakim typem
człowieka mają do czynienia; tego rodzaju zajęcia wzbogacają charakterystykę postaci poprzez
posługiwanie się głosem i mimiką, a także ćwiczą poprawny odbiór danej wypowiedzi;
• pantomima posiada dużą wartość poznawczą; stosować ją można np. już po omówieniu lektury, jako jej
podsumowanie;
• przedstawienie dwóch postaci literackich przez jednego ucznia – dziecko prowadzi improwizowany
dialog z samym sobą;
• mówienie o poezji i równoczesne ilustrowanie jej ruchem.
Stosowana w sposób przemyślany i zaplanowany drama ułatwia integrowanie na lekcjach literatury:
•
•
•
•
•
•

uczuć, działań i wiadomości,
myślenia, mówienia, przeżywania, działania, rozumienia,
nastawienia kognitywnego i emocjonalnego,
wiedzy o świecie, przeżywania świata i rozumienia sensu tego, co nas otacza, w czym się uczestniczy,
wchłaniania świata i uzewnętrzniania przeżyć,
intelektualizacji, refleksyjności z emocjonalnością, wyobraźnią, intuicją.

„Drama jako forma przejściowa między życiem a literaturą, wzmaga zarówno przeżycie i
zrozumienie dzieła i postaci literackich, jak i poprzez symulacyjne improwizacje, odtwarzające sytuacje z
literatury, pomaga lepiej zrozumieć życie, lepiej do niego się przygotować”4.
Znaczna część uczniów powie, że poezja w epoce internetu, filmu, telewizji, radia stała się
przeżytkiem. Uczniowie nie lubią utworów o tematyce poważnej, zatem czytanie poezji traktują często jak
stratę czasu, a nawet coś przygnębiającego. W naszej epoce wszystko musi być proste i jasne, dlatego poezja,
nasycona zwykle symbolami i metaforami, wydaje się uczniom zbyt trudna, niezrozumiała i niepotrzebna.
Nauczyciele niejednokrotnie borykają się z problemem, jak zainteresować uczniów pracą z liryką.
Aby przezwyciężyć bierność i apatię uczniów na lekcjach poświęconych analizie i interpretacji
tekstu poetyckiego, stosuje się techniki stymulujące uczniów do działania. Otwarta sytuacja na lekcji
literatury polega na postawieniu pytań dotyczących analizy i interpretacji jeszcze nieomawianego utworu
oraz ujęcie w formie pytań refleksji, jakie się czytelnikowi nasuwają. „Punktem wyjścia nie jest gotowa
interpretacja przygotowana przez nauczyciela na podstawie lektur znawców, lecz wrażliwość czytelnika,
odbiór tekstu, recepcja.” 5
Metody pracy z poezją skłaniają się ku intuicyjnemu i impresyjnemu czytaniu. Łączy się zatem dwa
elementy: słuchanie czytanych głośno, recytowanych bądź odtwarzanych z płyt wierszy ze swobodną nad
nimi dyskusją. Odbiór intuicyjny pozostaje w ścisłym związku z emocjonalnym przeżywaniem dzieła.
Wypowiedzenie własnego zdania pozwala na dowartościowanie ucznia we własnych oczach i może pełnić
rolę wzmocnienia pozytywnego.
W odczytywaniu poetyckich symboli pomaga metoda dramy. Uczniowie, odgrywając, prezentując
własne przeżycia związane z odczytaniem tekstu, docierają do sensu utworu. Drama poszerza i ćwiczy
wyobraźnię. poetycką, stymuluje do niecodziennych sposobów widzenia świata, pobudza do twórczości
poetyckiej. Drama uczy dla życia, nie dla literatury. Zdobywa serca i umysły młodych przez zaskoczenie,
przez nietypowe, burzące rytuał postępowanie. „W nauczaniu literatury każda dziwaczność będzie
usprawiedliwiona, jeśli służy przełamaniu niechęci do pisarza (...)”6 .
4

A. Dziedzic, M. Gudro: Drama w szkole podstawowej. Propozycje lekcji do podręczników Marii Nagajowej. Kielce
1998, s. 52.
5

S. Bortnowski: Jak uczyć poezji ? Warszawa 1991, s. 27.

6

Ibidem, s. 153.
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Na początkowych zajęciach dramowych należałoby zaproponować uczniom proste techniki
dramowe (np. ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, węchu). Przykładowo:
„Nasłuchiwanie”
Weźcie się za ręce, zamknijcie oczy, posłuchajcie tego, co dzieje się za wami w tym korytarzu.
Posłuchajcie dźwięków dochodzących z boiska.
Posłuchajcie dźwięków dochodzących z sąsiednich sal.
Po wykonaniu tego ćwiczenia zwróciliśmy się do uczniów z poleceniem: Otwórzcie oczy. Co sobie
wyobrażaliście w związku z dźwiękiem? Opiszcie, co słyszeliście. Po każdym zestawie ćwiczeń
przeprowadzamy klasową minidyskusję na temat wysłuchanych dźwięków. Ponadto każda z osób z klasy
indywidualnie rozmawia z sąsiadującą z nią osobą o usłyszanych dźwiękach.
„Wpatrywanie się”
Na hasło: „hej!” klaśnij w dłonie i popatrz na stojących blisko ciebie kolegów. Popatrz na ich wyraz twarzy.
Podobnie jak w przypadku ćwiczeń w słuchaniu, po każdym zestawie ćwiczeń może być przeprowadzona
rozmowa (ogólnoklasowa lub w parach).
Ć
wiczenia tego typu uczą grupę rozumienia własnych doznań, nazywania ich oraz próby
zrozumienia tego, co czują jej członkowie. Ponadto rozwijają zmysły, tak bardzo potrzebne w procesie
zapamiętywania pewnych faktów i zdarzeń.
Poniżej przedstawiamy przebieg zajęć dramowych w klasie szóstej szkoły podstawowej podczas
omawiania wiersza „Pudełko zwane wyobraźnią” Z. Herberta według ustalonego scenariusza, który
wypracowaliśmy w czasie kilkunastoletniej pracy, wykorzystując własne doświadczenia.
Jednocześnie podkreślamy, iż w naszej wypowiedzi nie omawiamy teorii dramy, która to teoria jest
znana, ale chcemy pokazać swoje scenariusze zajęć i przykładowe realizacje, czyli nawiązujemy do
własnych doświadczeń jako refleksyjni praktycy7.
Zbigniew Herbert: Pudełko zwane wyobraźnią
Temat lekcji: O zaklinaniu wyobraźni w wierszu Z. Herberta pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”.
Płaszczyzna wynikająca z kontekstu: określenie formy i tematu przekazu, sposobu oddziaływania na
adresata.
Płaszczyzna uniwersalna: miejsce wyobraźni w życiu człowieka, w lekturze, w sztuce.
Płaszczyzna osobista: jak ważna jest fantazja w moim życiu? Dlaczego lubię (lub nie lubię) coś
sobie wyobrażać?
Techniki dramowe: role dla uczniów zbiorowe: uczniowie w roli jasnowidzów, czarowników, także
w roli scenografów pomagających reżyserowi nakręcić film, tworzenie makiety; rola dla nauczyciela:
wprowadzenie umowy dramowej.
Przebieg lekcji:
Zabawa „słoneczko”.
Pisanie wszelkich skojarzeń związanych ze słowem „wyobraźnia”. Wybranie określeń najczęściej się
powtarzających, ułożenie „słoneczka”.

7

Terminu tego używa M. Taraszkiewicz, autorka książki Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu.
(Rozdz. 2. Notes refleksyjnego praktyka). Warszawa 1999, s. 19 i następne.
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wytwór wyobra ni

zobaczy w wyobra ni

WYOBRA NIA

kto jest pozbawiony wyobra ni

imaginacja

marzenia

fantazja

przedstawia sobie w my lach to,
czego si nie widzia o, to, czego si
pragnie
dzia a na wyobra ni

widzie co oczyma wyobra ni

brak wyobra ni

Odczytanie wiersza, swobodne refleksje uczniów.
Z. Herbert: Pude ko zwane wyobra ni
Zastukaj palcem w cian –
z d bowego klocka
wyskoczy
kuku ka
wywo a drzewa
jedno i drugie
a stanie
las
za wistaj cienko –
a pobiegnie rzeka
mocna ni
która zwi e góry z dolinami
chrz knij znacz co –
oto miasto
z jedn wie
szczerbatym murem
i domkami ó tymi
jak kostki do gry
teraz
zamknij oczy
spadnie nieg
zgasi
zielone p omyki drzew
wie czerwon
pod niegiem jest noc
z b yszcz cym zegarem na szczycie
sow krajobrazu.
Analiza tytu u.
Prezentacja pude ka - pozytywki. Umo liwienie uczniom dotykania, ogl dania, stukania,
przesuwania (nie mog jednak go otworzy ).
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Wnioski:
Pudełko: przedmiot, rzecz, konkret.
Wprowadzenie umowy dramowej.
Wyobraźcie sobie, że jesteście jasnowidzami. Skierujcie wzrok na pudełko i powiedzcie, co jest w środku.
Po wypowiedziach każdego ucznia prezentacja pozytywki.
Wnioski:
Wyobraźnia: zdolność, umiejętność, coś nieokreślonego, abstrakt.
Kontynuacja roli.
Jesteście nie tylko jasnowidzami, potraficie również czarować. Pewnego dnia przyszła do was pewna
osoba i poprosiła o przepis na otrzymanie piątki z klasówki. Ułóżcie dla niej zaklęcie. Porównajcie wasze
zaklęcia z wierszem:
zastukaj palcem w ścianę
zaświstaj cienko
chrząknij znacząco
zamknij oczy
Określenie formy gramatycznej czasowników: 2. os., l. poj., tryb rozkazujący
Wyjście z roli.
Świetnie spisaliście się jako czarownicy. Teraz przed wami trudniejsze zadanie. Podzielcie się na
pięć zespołów. Będziecie scenografami, którzy pomagają reżyserowi nakręcić film. Spośród zebranych
przedmiotów (nauczyciel odkrywa rekwizyty) wybierzcie te, które mogą stać się elementami scenografii.
I. grupa: kawałki drewna, zegar z kukułką, fotografia ptasiego gniazda, obraz lasu,
II. grupa: mapa topograficzna Polski, fotografie gór,
III. grupa: malarstwo kubistyczne, ilustracja z baśni przedstawiająca zamek, fragment średniowiecznej
zabudowy miasta, klocki, kostki do gry,
IV. grupa: ilustracje drzew z koronami przypominającymi płomyki,
V. grupa: zdjęcie rozgwieżdżonego nieba, wieży z zegarem.
Budowanie makiety z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów.
Wnioskowanie: obrazy w wierszu, w wyobraźni są niezwykłe, baśniowe, wyraziste, kolorowe,
różnorodne, zaskakujące.
Czy w moim życiu posługuję się wyobraźnią?
Propozycja pracy domowej: Przygotuj instrukcję do uruchomienia wyobraźni, użyj czasowników w
trybie rozkazującym.
dr Eugeniusz Szymik - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
mgr Karina Borowiec - nauczycielka j. polskiego w Miejskiej Szkole Podstawowej w Piekarach Śląskich
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PRACA MŁODEGO NAUCZYCIELA Z UCZNIEM
O GŁĘBOKIEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PSYCHOFIZYCZNEJ - PIERWSZY KONTAKT
Barbara Grzyb

Wśród osób upośledzonych umysłowo
około 20% tej populacji stanowią uczniowie z
głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
Charakteryzując tę grupę upośledzenia należy
zaznaczyć, iż nie tworzy ona jednorodnej klasyfikacji, gdyż ujawniające się zróżnicowania
umiejętności funkcjonalnych wynikają najczęściej
z natężenia poszczególnych zaburzeń. 1
Zdaniem J. Pileckiego, S. Olszewskiego i
T. Żurek do grupy osób upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim należą zarówno osoby pozostające na poziomie odruchów bezwarunkowych,
które nie wykazują żadnych form aktywności celowej, jak i osoby nawiązujące kontakt, wykonujące proste polecenia i czynności samoobsługowe.2
Wielu autorów, między innymi O. I.
Lovaas, J. Pilecki, E. M. Minczakiewicz czy M.
Orkisz twierdzi, że osoby z upośledzeniem głębokim mają jednak pewne cechy wspólne, takie jak
opóźnienie intelektualne, trudności w komunikacji
werbalnej, zaburzenia w sferze społecznej czy percepcyjno – motorycznej.
Zdaniem M. Orkisz wszystkie dzieci z
poważnymi problemami rozwojowymi powinny jak
najwcześniej uzyskać fachową pomoc, wsparcie i
możliwość nauki. 3 Jednak kierunek tej pomocy zależny jest od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, jak również zaburzeń sprzężonych. Różnice
wynikające ze stopnia uszkodzenia i niepełnosprawności, są główną podstawą do wszelkich od-

działywań rewalidacyjnych, które odnoszą się nie
tylko do pedagogów specjalnych. Najczęściej jest
to logopeda, rehabilitant, terapeuta widzenia
(tyflopedagog), surdopedagog, psycholog, pedagog
szkolny. Nie bez znaczenia są również wskazania
lub przeciwwskazania wydane przez lekarza specjalistę i poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Refleksją nad opieką i kształceniem tych
dzieci zajmuje się wiele dyscyplin naukowych,
jednak każda z nich patrzy na osobę upośledzoną
umysłowo przez pryzmat swojej specjalności.4
Właśnie dzięki tym zróżnicowanym poglądom i
opiniom, możemy ustalić ich preferencje, umiejętności i ograniczenia, co pozwala na prognozowanie i kontrolowanie rozwoju we wszystkich sferach.
Każdy nauczyciel zajmujący się uczniem
niepełnosprawnym otrzymuje wiele dokumentów
na temat stanu i umiejętności dziecka. Najważniejszym jest orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dokument ten określa
nie tylko charakter upośledzenia umysłowego czy
zakres zdolności poznawczych, ale też wyznacza
kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych,
wynikających ze wskazań do pracy.
Bardzo często rodzice dostarczają nauczycielowi prowadzącemu dokumentację medyczną
lub zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka dotyczące głównie niepełnosprawności. Wszystkie dokumenty charakteryzujące aktualny stan ucznia są

1

J. Pilecki, S. Olszewski, T. Żurek, (2000): Zasady i metody pracy z osobami głębiej upośledzonymi umysłowo, [w:]
Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, pod red. J. Pileckiego,
Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

2

Ibidem, s. 12.

3

M. Orkisz, (2000): Dlaczego edukacja, [w:] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik
dla nauczycieli. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Warszawa.

4

J. Ochał, J. Szwiec, (2000): Diagnoza umiejętności funkcjonalnych, [w:] Edukacja uczniów z głębokim
upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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tylko wskazówką dla nauczyciela, którego zadaniem - na etapie poznania ucznia - jest opracowanie
diagnozy pedagogicznej. Najczęściej ma ona formę
opisową i składa się z tych umiejętności, które
ujawniają się w życiu codziennym. 1 Opis dziecka
zawarty w diagnozie powinien być napisany prostym językiem, zrozumiałym zarówno dla innych
nauczycieli zajmujących się uczniem, ale także dla
rodziców. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż
nauczyciel, zanim podejmie się opracowywania
diagnozy, powinien spędzić z uczniem trochę
czasu, gdyż okres wakacji to długi okres nieobecności dziecka, w którym mogły ujawnić się
nowe umiejętności, ale też regres w sferze poznawczej lub percepcyjno - motorycznej.
Ważnym elementem tej fazy przygotowań
jest kontakt z rodzicami ucznia. Bardzo często to
oni jako pierwsi dostrzegają istotne zmiany w rozwoju dziecka i dostarczają cennych wskazówek.
Jednym z zasadniczych zadań pedagoga
specjalnego jest uświadomienie rodzicom, iż są
partnerami naszych oddziaływań i wszelkie
czynności nakierowane na dziecko to obopólne
zobowiązania wynikające z opieki nad nim, jak
również są to koincydencyjne dążenia do uzyskania
jego niezależności i przyszłej zaradności życiowej.
Zdaniem M. Łobockiego współdziałanie
nauczycieli i rodziców ma wiele zalet. Wśród nich
najważniejsze są wspólne działania wpływające na
harmonijny rozwój dziecka, a także na jego postępy
w nauce i zachowaniu. Relacje te stwarzają również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i
rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych
za wielostronne kształcenie uczniów.2
Ustalenie wszystkich umiejętności ucznia
głębiej upośledzonego nie są sprawą prostą. Nauczyciel może ułatwić sobie zadanie dokonując
oceny dziecka za pomocą narzędzi badawczych
takich jak kwestionariusze do oceny umiejętności
komunikacyjnych, wzrokowych, słuchowych,
percepcyjno – motorycznych. Dokonanie takiego
badania daje pewność, iż zaobserwowane zdolności
są na tyle ukształtowane, iż pozwolą na opracowanie indywidualnego programu nauczania, który

będzie rzetelny i ściśle dostosowany do umiejętności ucznia.
Diagnoza pedagogiczna w końcowej części
powinna również zawierać wskazania do dalszej
pracy. Jest to bardzo istotny punkt, gdyż ułatwia on
opracowanie celów ogólnych w programie nauczania.
Indywidualny program zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych dla ucznia z głębszą niepełnosprawnością składa się z punktów zasadniczych, do
których należą:

1

• wstęp – dla kogo opracowany jest program,
• założenia wstępne – jaki jest cel programu,
• zadania programu – co ma rozwijać i usprawniać,
• treści programowe,
• realizacja treści - forma opisowa usprawnianych funkcji i rodzaj ćwiczeń z wytypowaniem celów ogólnych i szczegółowych.
Zgodnie z zasadą indywidualizacji program nauczania jest ściśle dostosowany do umiejętności i
potrzeb ucznia, ale powinien również wybiegać
nieco ponad możliwości dziecka w celu rozwijania
nowych umiejętności i sprawności.
Kolejnym i bardzo ważnym dokumentem
jest zeszyt lub karta obserwacji ucznia. Każdy wychowanek, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ma indywidualnie opracowaną kartę, w której
nauczyciel zapisuje jego osiągnięcia, porażki, regres lub wydarzenia znaczące. Rozporządzenie z
dnia 30 stycznia 1997 r. precyzyjnie określa zasady
organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, ale również i rodzaj prowadzonej dokumentacji. Bardzo dokładnie opisuje sfery, które wymagają obserwacji w razie jakichkolwiek zmian w zakresie:
• dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchowa),
• małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo – ruchowa, manipulacja),
• napędu – aktywności niekierowanej (własnej),

J. Ochał, J. Szwiec, (2000): Op. cit., s. 8.

2

M. Łobocki, (1985): Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa, s.
7.
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• koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej, w zabawie, w zadaniu; czas koncentracji),
• współdziałania (w różnych sytuacjach; czas
współdziałania),
• opanowania nowych umiejętności (tempo,
trwałość, stopień trudności),
• dominującego nastroju i emocji,
• gotowości do kontaktów (rodzaj, kierunek),
• umiejętności w zakresie samoobsługi,
• udziału w czynnościach porządkowych,
• zachowaniach trudnych (opis zachowań oraz
sytuacji, w których występują, reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu).1

doskonalenia umiejętności nabytych i rozwijania
nowych.
Praca z dzieckiem głębiej upośledzonym
jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczyciela,
ale również dla jego rodziców. Każdego dnia
pojawiają się nowe, dotąd nieznane nam sytuacje i
okoliczności, które mają wpływ na jakość ich życia. Zadaniem nauczyciela specjalnego jest nie
tylko nieść pomoc dziecku, ale również i jego rodzinie. Poprzez wsparcie wspólnie budujemy przyszłość dziecka, a w szczególności jego niezależność.
Praca młodego nauczyciela z uczniem
specjalnej troski - ich pierwszy kontakt, to sytuacje
szczególne. Ujawniają się wtedy zarówno oczekiwania, ale także chęć sprawdzenia się w roli wychowawcy czy terapeuty. Ta początkowa konfrontacja zdobytej wiedzy i umiejętności z praktyką
nauczycielską bardzo często rzutuje na dalszą
karierę zawodową. Dlatego tak ważne jest dobre
przygotowanie teoretyczne, znajomość metod pracy, zaburzeń w funkcjonowaniu dzieci ich potrzeb,
różnorodności postaw rodzicielskich wobec samego dziecka i niepełnosprawności, ale również miłość i zaangażowanie do wykonywanego zawodu.
Aby ułatwić i zrozumieć funkcjonowanie
ucznia głęboko upośledzonego chce zaprezentować
konspekt zajęć, opracowanych i przeprowadzonych
wspólnie z Panią mgr A. Łazińską.

Zeszyty czy arkusze obserwacji są niezwykle ważnym dokumentem postępów ucznia, to
nie tylko wskazówki, ale również informacje o
dynamice rozwoju i aktywności dziecka.2 Realizacja programu edukacyjnego to między innymi
wcześniejsza wiedza o dziecku, która najczęściej
wynika z zaobserwowanych i odnotowanych umiejętności.3 Właśnie na tych spostrzeżeniach budujemy przyszłe diagnozy, opinie i opracowujemy
bądź modyfikujemy indywidualne programy nauczania. Ważne jest więc, by reakcje dziecka, jego
upodobania, czasami nieodkryte dotąd umiejętności
lub reakcje na określone zdarzenia udokumentować
w postaci zapisu w zeszycie obserwacji. 4
W pracy pedagoga specjalnego liczy się nie
tylko wiedza, ale również jego umiejętności organizacyjne. Doświadczony pedagog nie pracuje
tylko jedną metodą. Z opinii moich koleżanek wynika, iż każdego dnia na zajęciach z dziećmi głębiej
upośledzonymi wykorzystują one szereg metod,
łącząc je w pewne sekwencje, dzięki którym są w
stanie stymulować ucznia we wszystkich zaburzonych sferach. Należy jednak pamiętać, iż nic nie
zastąpi stymulacji w naturalnym środowisku. Biodynamicznie zmieniające się środowisko naturalne
dostarcza najbogatszego materiału poznawczego,
ale przede wszystkim angażuje wszystkie zmysły w
celu jak najpełniejszej gnozy otoczenia. Należy
jednak pamiętać, iż w takich okolicznościach każda
sytuacja zadaniowa wymagać będzie uwzględnienia indywidualnych preferencji dziecka w celu
1
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KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYNO - WYCHOWAWCZYCH
Nauczyciel prowadzący: ......................................................................................................................................
Data zajęć: ............................................................................................................................................................
Temat zajęć: Z zimą wkoło jest wesoło
Uczeń: ............................ (np.) sprzężone zaburzenia rozwojowe, upośledzenie głębokiego stopnia, epilepsja)
Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Cel główny zajęć: wielozmysłowe poznanie śniegu i lodu
Komunikowanie ucznia o przebiegu zajęć:
• określenie rodzaju zajęć (werbalne) oraz wskazywanie przedmiotów (symbole jednoznaczne) – oddziałujące jako typowy bodziec sygnałowy, ułożenie tzw. kalendarza konkretów:
o
o
o
o
o

śnieg, lód = polisensoryczne poznanie,
oliwka, krem = masaż,
szczoteczki NUK = stymulacja logopedyczna,
papier = zabawa,
talerzyk, łyżeczka = nauka żucia i jedzenie (czekoladka z nadzieniem miętowym).

ANEKS – 1
Do zajęć wytypowano dwa rodzaje wierszy (nr 1 i nr 2). W przypadku zimy łagodnej czytamy wiersz oznaczony nr 2.
Wiersz nr 1 „Zima”

Wiersz nr 2 „Zima, zimie nie równa”

Taka zima to jest zima
rzeki w brzegu mróz zatrzymał,
biały ten i tamten brzeg,
co dzień pada śnieg, śnieg, śnieg, śnieg.
Sroka na gałęzi skrzecze,
że twardnieje lód na rzece.
Gdy idę aleją lip,
słyszę śniegu skrzyp, skrzyp, skrzyp.
Z roześmianą dzisiaj twarzą
sprawdzam kartki kalendarza.
Mamy styczeń zima już,
a na dworze mróz, mróz, mróz.

Taka zima to nie zima
śniegu nie ma mróz nie trzyma,
plac się zmienia w staw dla żab.
z dachów ciągle kap, kap, kap.
Rano deszcz w południe deszczyk
i wieczorem pada jeszcze.
W nocy nie przychodzi mróz,
słychać wody plusk, plusk, plusk.
Już o zimie nie pamiętasz
choć wskazuje ją kalendarz.
Styczeń – wszyscy mówią nam,
deszcz zaprzecza pam, pam, pam.
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Wst pna

Cz
lekcji
ogniwa

Zwi kszenie
poczucia
bezpiecze stwa
poprzez
wprowadzenie
parasola, jako
elementu
ograniczaj cego
przestrze
badawcz - „Little
room”

Powitanie ucznia

Docelowe cele
lekcji
Czynno ci nauczyciela

Wprowadzenie ucznia na sal terapeutyczn - rytua powitania ucznia: za piewanie piosenki
powitalnej: Tekst piosenki:
„Witaj Pawe x2
Jak si masz, x 2
Wszyscy Ci witamy,
Wszyscy Ci kochamy,
B d w ród nas x 2 (na melodi „Panie Janie...”)
,Roz o enie parasola i za piewanie piosenki:
„Mój parasol okr glutki lubi mnie/ lubi mnie, Chroni mnie przed niegiem mokrym/ lubi mnie/ lubi
mnie,
Schowam pod nim wszystkie smutki,
Dzisiaj bawi si ”.
Nauczyciel zapala lampk zapachow :
a) zapalenie lampki zapachowej (zima – zapach mi ty)
b) wymówienie imienia dziecka, zwrócenie uwagi na zapach i cechy ognia tj. ciep y, jasny,
Zaj cia wspomagane wierszem:
„ wiate ko, wiate ko w druje i przed Pawe kiem si znajduje” – ucze mo e dotyka brzegi
ciep ej lampki.
c) pocieranie d oni dziecka mi towym olejkiem
W trakcie masa u nauczyciel mówi wiersz do ucznia:
„Olejek, olejek pachn cy mam,
Metoda Porannego Olejek, olejek kr y tu i tam.
kr gu
O jak przyjemnie, o jak mi o,
z tym olejkiem si zrobi o.”

Metody pracy

Parasol w kolorze
bia ym, olejek mi towy,
lampka zapachowa,
czekolada z nadzieniem
mi towym, niebieska
wieczka, materac, koc,
papierowe kulki
niegowe,

rodki dydaktyczne
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G ówna

Przygotowanie
ucznia do
zako czenia zaj

Usprawnianie i
doskonalenie
umiej tno ci
wokalizowania
Stymulacja twarzy
– Ustno –
twarzowa terapia
regulacyjna
wed ug Castillo –
Moralesa.

Przeniesienie
ucznia na materac

Doskonalenie
sprawno ci
manualnej -zabawa
„Bia e kule”

Usprawnianie
percepcji
wzrokowej oraz
koordynacji
s uchowo –
wzrokowej

Wprowadzenie do
tematu
wierszykiem
„Zima”
Dzia ania
poznawcze:
polisensoryczne
poznanie niegu i
lodu jako symboli
zimy.

Nauczyciel przenosi ucznia na materac
Prowadz cy zaj cia delikatnie dotyka buzi dziecka i opowiada o masa u twarzy porównuj c go do
spadaj cych p atków niegu (ucisk do 10) - wykonanie masa u w a ciwego wed ug metody:
a) wskazanie ma ej szczoteczki – zapowied niewerbalna, po czona z komunikatem s ownym:
„Masa buzi”,
b) wiczenia wst pne tzw. „cisza motoryczna”
c) cz
w a ciwa – stymulacja neuromotorycznych punktów twarzy:
- punkt dna jamy ustnej,
- punkt podbródka
- punkt wargi górnej
- punkt g adzizny
- nast pnie parzyste punkty neuromotoryczne:
- punkt k ta oka,
- punkt skrzyde ka nosa,
- punkt k ta ust,
- punkt wacza
Elementy masa u wewn trznego jamy ustnej (policzki, dzi s a)
Zapalenie niebieskiej wieczki, krótka obserwacja i zagaszenie wiat a (zdmuchni cie przez
ucznia).
Nauczyciel zapala niebiesk wiec - w ciszy obserwuje wiat o wraz z uczniem i prosi by dziecko
je zdmuchn o – wspomaganie ucznia.
W trakcie wiczenia mówi wierszyk:
„ wie si wieczko, jasno wie , zaraz Pawe zdmuchnie ci .”
Za zdmuchni cie wieczki cz stujemy ucznia czekoladk mi tow
(delikatne stukanie y eczk o talerzyk)

Prowadz cy zaj cia czyta krótki wierszyk „Zima” – aneks 1
Nauczyciel przysuwa dziecku miseczk i razem dotykaj jej brzegów.
Wskazanie miseczki ze niegiem (lodem) – okre lenie s owne „ nieg” (lód).
a) polisensoryczne poznanie tj. - dotykanie,
Prowadz cy zaj cia wspólnie z uczniem wk ada r ce do miseczki i dotykaj niegu, lodu.
Nauczyciel delikatnie dotyka lodem ust dziecka (sta a obserwacja i nadzór zachowa ucznia),
Metoda zabawowa - smakowanie – lizanie lodu, dotykanie warg dziecka,
(elementy metody - ogl danie pod wietlonego-niebieskiego lodu.
F. Affolter)
Prowadz cy zaj cia demonstruje dziecku pod wietlony niebieski lód i delikatnie przesuwa go w
pozycji horyzontalnej od lewej do prawej (informujemy werbalnie ucznia o wykonywanych
Metoda ustnoruchach). Nauczyciel siada przed uczniem i wspólnie ugniataj papierowe kule (wspomaganie
twarzowej terapii czynno ci ucznia) – ugniatamy 5 -7 kul i delikatnie odk adamy na kolana ucznia. Za pomoc
regulacyjnej wg.
suszarki rozwiewamy konfetti i rozsypujemy zrobione wcze niej kule.
Castillo Moralesa Czynno ci:
Nauczyciel opowiada wiersz z usprawnianiem dotykowym:
Elementy metody „Pada nieg” – dotykamy delikatnie palcami twarz dziecka i obsypujemy je bia ym i niebieskim
„Porannego
konfetti
kr gu”
„Wieje wiatr” – wiatr wykonujemy za pomoc suszarki i rozwiewamy konfetti,
„Bia e kule daje wiat” – obsypujemy ucznia wykonanymi kulami z papieru.
Zako czenie zabawy piosenk „Zima z a”

Metoda
polisensorycznego
(wielozmys owego
) poznania zjawisk
i przedmiotów

Niebieska wieca,
mi towa czekoladka,
talerzyk, y eczka,
niebiesko-bia y wachlarz.

Krem, oliwka,
szczoteczki NUK,
chusteczki higieniczne,
r kawiczki.

Bia y, mi kki papier,
suszarka, konfetti,
magnetofon, p yta CD z
piosenk „Zima z a”

nieg, lód, 2 miski, lód,
latarka, klocki
tyflologiczne (w razie
roztopienia lodu,
stymulacj prowadzimy
za pomoc niebieskiej
p ytki)
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Wnioski

Wady

Zalety

Elementy metody
relaksacyjnej

........................................................................
Podpis opiekuna sta u

Magnetofon, p yty CD,
parasol, niebieska
poduszka.

........................................................................
Podpis dyrektora SOSW
(osoba hospituj ca zaj cia)

Nauczyciel przygotowuje ucznia do zako czenia zaj , przygasza wiat o, uk ada ucznia na
niebieskiej poduszce pod parasolem i w cza muzyk relaksacyjn
Nauczyciel informuje ucznia komunikatem werbalnym
„Koniec zaj ”
Prowadz cy zaj cia piewa piosenk na po egnanie:
Tekst piosenki:
egnaj Pawe x2
Bywaj zdrów x2
Dzi si ju egnamy
Lecz si znów spotkamy
Wkrótce ju x 2 (na melodi „Panie Janie…”)

Konspekt opracowano na podstawie schematu J. Ochenduszko (1997).

........................................................................
Podpis nauczyciela sta ysty

Ocena
skuteczno ci
zaj

Ocena lekcji

Ko cowa

Po egnanie ucznia

Relaksacja
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TWÓRCZOŚĆ, JAKO METODA „AKTYWIZUJĄCA”
W PROCESIE EDUKACJI
Paulina Goździk

Współczesny świat wyklucza stagnacje i
zatrzymanie. Naczelnym hasłem naszych czasów
stały się postęp, rozwój, zmiana, ruch. W takich
warunkach nie każdy czuje się swobodnie, nie każdy potrafi odnaleźć się w świecie ciągłych zmian i
przeobrażeń. Dlatego człowiek powinien być wyposażony w takie cechy osobowościowe i umiejętności życiowe, które byłyby dla niego drogowskazem pośród zawiłych ścieżek współczesnego
świata. Tylko wyobraźnia i myślenie wyzwolone ze
stereotypów i schematów warunkują wzrost i postęp w każdej dziedzinie życia. Tylko otwartość i
elastyczność umożliwiają adaptację do nowych warunków zmieniającej się rzeczywistości.
Człowiek, czy chce, czy nie, musi uzupełniać otrzymywane ze świata bodźce, musi formować swój obraz świata, wrażenia bowiem nie są
kompletne i uformowane, wymagają scalenia. Ta
twórczość, którą uzupełniamy otrzymywane z zewnątrz dane, jest powszechna i nieunikniona. Rzec
można, że człowiek jest skazany na twórczość. Nic
bez niej nie mógłby poznać ani zrobić.
„Człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza
się do powtarzania, naśladowania, gdy daje coś z
siebie i od siebie. Tak rozumianej twórczości jest
wiele: nie tylko w tym, co człowiek ze światem robi i co o nim myśli, ale też w tym, jak świat widzi. I
nie może być inaczej.” „Twórczość stanowi panaceum na obsesyjną konsumpcję, bierność, łatwy
hedonizm i nieograniczony kult techniki. Twórczość pozwala na przekraczanie granic, jakie wyznacza
ludziom postawa konsumpcyjna, dzięki niej –
twierdzi Bogdan Suchodolski – człowiek realizuje
istotne wartości wzrostu i rozwoju, i jednocześnie
nie poświęca samego siebie na ołtarzu przemian.
(...) twórczość jest również pojednaniem pracy i
zabawy – godzi postawy homo faber i homo ludens. Postawa twórcza ukazuje możliwość takiego
życia, w którym człowiek oddaje swe siły wartościom, a jednocześnie urzeczywistnia samego siebie.
Dzięki twórczości - powtarza Suchodolski za Rollo
Mayem - z odwagą przyjmujemy ryzyko dające
nam wolność - jest to wolność, która nie przeraża i
nie ciąży. Twórczość likwiduje obawy i lęki, niweluje samotność, w twórczości człowiek odnajduje
drogę do wspólnoty i jednocześnie akceptuje swoją
wolność.
Twórczość - konkluduje Suchodolski - jest
najwyższą formą działania wśród ludzi. Ale zaraz

też dodaje trzeźwo: idea twórczości może organizować ogromny zakres ludzkiego działania i życia,
ale nie może go organizować wyłącznie i w całości.
Potrzebne są dyrektywy inne niż twórczość, np.
idea miłości bliźniego.
Proces tworzenia ujmowany w kategoriach
twórczej pracy na przestrzeni życia jednostki jest
procesem długofalowych zmian, w których aktywność twórcza wpływa na osobę twórcy, jej przeżywanie, doświadczanie świata, jej poglądy, sposób
percepowania rzeczywistości i samego siebie. Aktywność twórcza to nie tylko “wytwarzanie” dzieł,
to proces skomplikowanych przemian, jakim ulega
twórca i jego życie.
Klasyczny system kształcenia prowadzi do
uformowania się biernej osobowości, nastawionej
na przyjmowanie gotowych rozwiązań, w modelu
podmiotowym natomiast rozwijana jest samodzielność uczącego się. Uczący się niejako jest zmuszany do nieustannego podejmowania decyzji i poszukiwania nowych i własnych rozwiązań.
Celem dzisiejszej edukacji powinno być
zatem kształcenie i wychowanie człowieka twórczego, otwartego, samodzielnego i odważnego,
umiejącego we właściwy sposób dostosować się do
zmieniających się warunków życia, zdolnego do
krytycznej refleksji nad sobą i nad światem.
We współczesnych pedeutologicznych koncepcjach kształcenia nauczycieli podkreśla się rolę
i znaczenie twórczości. W sferze nauczania i wychowania zagadnienie twórczości jest rozpatrywane
nie tylko jako możliwość, lecz także jako konieczność. Twórczość staje się niezbędną potrzebą i
trwałym elementem pracy nauczyciela, pozwala
pokonywać i skutecznie eliminować bariery, powstrzymuje działania zrutynizowane oraz wzbogaca
nauczycielską osobowość a także stosunki łączące
go z innymi. [Szmidt, 2005; 114]
Pomimo tego że twórczość stanowi obecnie
przedmiot wielu badań naukowych, pozostaje
wciąż terminem „bez-definicji”. „Twórczość jest
zagadką, paradoksem, niektórzy mówią, że sekretem” – twierdzi angielska uczona Margaret Boden.
[w: Szmidt, 2005; 48]
Etymologia słowa „twórczość” sięga czasów starożytnych. Pierwotnie tylko dla bogów i
działalności boskiej zarezerwowane było pojęcie
„twórczości”. Później przymioty twórczości przypisywano wyłącznie jednostkom wybitnym.
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Obecnie zaś pojęcie to dotyczy wszystkich, którzy
w swej działalności, świadomie lub nie, przekształcają i kreują rzeczywistość. Nauka posiada
dziesiątki definicji twórczości, jednakże do powszechnego użycia nie weszła żadna z nich. Istotnym
czynnikiem utrudniającym badaczom trafne zdefiniowanie tego pojęcia jest jego paradoksalna
natura. „Twórczość wymaga bowiem od twórcy zaangażowania, ale i niezależności, polega na wytwarzaniu rozwiązań, ale też na ich ocenie, nie jest tym
samym co inteligencja, ale też nie jest gatunkowo
różna, wymaga głębokiej wiedzy, ale i uwolnienia
się od jej ograniczeń, wymaga przekraczania norm
społecznych, ale społeczeństwo jest w stanie ją tolerować (...). Na jednym biegunie mamy rutynę
akademizmu, na drugim zaś kaprysy dziwacznej
ekspresji, na jednym twórczą reinterpretację tradycji, na drugim – twórczość nową, odrzucająca
tradycję” [Szmidt, 2005;49].
Ponieważ zagadnienie twórczości weszło
na stałe do terminologii pedagogicznej, powstała
nowa dziedzina naukowa określana mianem „pedagogiki twórczości”. Warto szczególną uwagę skierować na jej aspekt personologiczny (podmiotowy)
skupiający uwagę na poszukiwaniu odpowiedzi na
pytanie o cechy charakteryzujące twórców lub cechy tzw. osobowości twórczej. Czy istnieje jeden
syndrom cech osobowości twórczej i czy można
mówić o specyficzności cech składających się na tę
osobowość? Oto istotne pytania na które próbują
odpowiedzieć badacze rozwijający ten wymiar
twórczości. Założenia dotyczące warunków, w których odbywa się proces twórczy prowadzą do
wniosków, iż kształtowanie postaw twórczych
uczniów jest niemożliwe w tradycyjnej szkole, której nie obce są jeszcze takie niedoskonałości jak;
encyklopedyzm, przewaga problemów zamkniętych nad otwartymi, nadmierna rywalizacja i dominacja ocen zewnętrznych, nagromadzenie myślenia i wyobraźni odtwórczej, pamięci mechanicznej i zachowań konformistycznych, hamowanie
wyobraźni, myślenia intuicyjnego. Mankamenty te
można niwelować wprowadzając nowe zasady tzw.
dydaktyki twórczości, której wyznacznikiem jest
między innymi, różnorodność metod stosowanych
podczas zajęć twórczego myślenia i działania, oto
kilka z nich:

• Obudzenie zdolności abstrahowania – wyróżnianie charakterystycznych cech, dostrzeganie
podobieństw i różnic pomiędzy obiektami;
• Stymulowanie zdolności skojarzeniowych –
dokonywanie skojarzeń nietypowych, odległych. Dostrzeganie i wyróżnianie skojarzeń,
które zaskakują, są rzadkie w grupie;
• Stymulowanie myślenia przez analogie – dostrzeganie podobieństw między przedmiotami, i
utożsamianie danych przedmiotów z innymi
(łatwość w odnajdywaniu jednych przedmiotów w drugich);
• Pobudzanie myślenia dedukcyjnego – tworzenie wyobrażeń, dostrzeganie niezwykłych konsekwencji, zachęcanie do snucia domysłów (co
by było, gdyby ...);
• Stymulowanie zdolności transformowania –
przekształcanie, zamienianie przedmiotów;
• Kształtowanie zdolności do metaforyzowania –
nadawanie znanym obiektom nowego metaforycznego znaczenia.

• Ćwiczenia i zadania otwarte (mające więcej niż
jedno rozwiązanie) – proponowane zadania
pobudzają zdolność do generowania wielu pomysłów na rozwiązanie tego samego problemu,
im więcej pomysłów tym lepiej. Tego typu ćwiczenia sprzyjają rozwijaniu płynności, oryginalności i giętkości myślenia;
• Pobudzanie myślenia pytajnego;
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We wszystkich sferach kompetencji nauczyciela, potrzebnych do podejmowania zadań edukacyjnych, niezbędne są umiejętności twórczego
myślenia i działania, czyli kompetencje kreatywne,
inaczej „indywidualne zdolności do podejmowania
twórczej aktywności w różnych sytuacjach społecznych i niespołecznych”. [Ligęza, Piotrowski, 1989;
78] Osoba twórcza, to ktoś, kto w szczególny sposób postrzega świat, widzi zjawiska ze wszystkimi
ważnymi, ale też mało ważnymi szczegółami. Osoba potrafiąca myśleć abstrakcyjnie. Osobę twórczą
cechuje otwartość umysłu i tolerancja na dwuznaczności oraz brak sztywności myślenia. Ponadto
niezależność i odwaga. Taka osoba potrafi być nonkonformistyczna, wystawiając się na sprzeciw i
opór mniej twórczych ludzi, mniej obawiająca się
niepowodzeń, gdyż akceptuje sama siebie i jest
zdolna wyrazić własne myśli i poglądy. Potrafi podjąć działalność całkiem nową, która może być
uznawana za niepopularną lub ryzykowną, obce jej
jest na ogół obserwowanie siebie z pozycji widza
czy krytyka, posiada także zdolność do integrowania przeciwieństw, łączy ze sobą w jedność to, co z
pozoru oddzielne a nawet przeciwstawne [Szmidt,
2003; 269]
Z psychologicznego punktu widzenia każdy człowiek posiada wewnętrzne siły twórcze, każdy posiada predyspozycje do twórczego myślenia i
działania, kreatywnego rozwiązywania zadań, kreowania siebie w otaczającej rzeczywistości. Jednostka od momentu przyjścia na świat musi mieć jednak warunki umożliwiające zaspokojenie potrzeby
kreowania poprzez wzmocnienie dążenia do tworzenia i samorealizacji. Zasadniczą role pełni zatem
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edukacja, gdyż to właśnie, zmierzający ku kreatywności proces wychowawczy i dydaktyczny może
spowodować, ze wszystko nabierze ruchu zacznie
się rozwijać, a postawa konformizmu i bezmyślnej
uległości zostanie u każdego człowieka zastąpiona
twórczą aktywnością. (Gloton, 1985;12] Dlatego
też trening twórczości można i warto potraktować
w znaczeniu szerszym, nie tylko jako stymulowanie określonych operacji intelektualnych i zdolności poznawczych, ale przede wszystkim jako rozwijanie i ćwiczenie zachowań twórczych oraz jako
usprawnianie zdolności wyrażania myśli i uczuć w

wybranym języku sztuki i ekspresji. W takim rozumieniu trening twórczości zyskuje wymiar budowania indywidualnego doświadczenia, przeżywania
i rozumienia siebie i świata, obserwacji i refleksji.
Tak pojmowany trening twórczości obejmuje niemal wszystkie sfery aktywności życiowej człowieka, począwszy od komunikacji interpersonalnej,
poprzez rozwijanie zdolności poznawczych, znajdując zastosowanie nawet przy pracy ze stresem.
Paulina Goździk – nauczycielka j. francuskiego w
Zespole Szkół Nr 2 w Żorach

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do
realizacji zajęć o profilu tanecznym.
• Warsztaty terenowe w zakresie edukacji przyrodniczej,
kulturowej, krajobrazowej.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl

str. 31

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 1 (08)/ 2010

METODA ORIGAMI NA LEKCJACH GEOMETRII
Zofia Drewniok

Jestem nauczycielem matematyki i od 18 lat staram si zach ca uczniów do poznawania poprzez
zabaw zawi o ci tego przedmiotu. Origami jako sztuka uk adania papieru jest w tym procesie bardzo
pomocna. Dzi ki zaj ciom warsztatowym prowadzonym przez metodyka Gliwic pani Ew Jarawk
pozna am i zacz am stosowa metod origami na lekcjach geometrii w Szkole Podstawowej nr 29 w
Gliwicach. Dzisiaj podziel si znajomo ci
WYKONANIA CZWORO CIANU FOREMNEGO METOD ORIGAMI MODU OWEGO.
Do wykonania modelu czworo cianu foremnego potrzebna jest umiej tno
równobocznych.

wykonywania trójk tów

POWSTAWANIE TRÓJK TA RÓWNOBOCZNEGO

Krok 1
Z ó kartk na pó wzd u d u szego boku.

Krok 2
Prawy górny róg zagnij w ten sposób aby punkt A
znalaz si na linii zagi cia.

A
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Krok 3
Prawy dolny róg zagnij tak aby punkt B znalaz
si na boku trójk ta powsta ym po kroku 2.

Nr 1 (08)/ 2010

Krok 4
Lewy dolny róg zagnij do równo ci z bokiem.

B

A

A

B

Trójk t równoboczny jest ju gotowy.

Uczniowie mog sprawdzi , e dwusieczne katów, wysoko ci, symetralne boków i rodkowe pokrywaj si .
Dzi ki temu atwiej zapami taj te w asno ci dla trójk ta równobocznego.
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WYKONANIE MODELU CZWORO CIANU FOREMNEGO
Z CZTERECH TRÓJK TÓW RÓWNOBOCZNYCH.
Krok 1
Trójk t równoboczny zegnij wzd u wysoko ci na
pó i ponownie rozprostuj. Czynno t powtórz dla
wszystkich wysoko ci.

Krok 2
Ka dy wierzcho ek zagnij do równo ci ze rodkiem
przeciwleg ego boku.

Krok 3
Powsta y w ten sposób cztery trójk ty równoboczne
z zaznaczonymi wysoko ciami i na o one na siebie.
Rozprostuj form .

Krok 4
Przetnij trzy wysoko ci w zewn trznych trójk tach i
poprzez zak adanie lewych stron utwórz kieszonki do
których b dziesz wsuwa prawe strony pozosta ych
modeli.
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Krok 5
Pami taj wszystkie cztery ciany wykonaj
identycznie.
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Krok 6
Odegnij powsta e w ten sposób skrzyd a wiatraczka
w drug stron .

Krok 7
Wsu wszystkie skrzyde ka do kieszonek.

Czworo cian foremny jest gotowy. Mo na teraz wykona pi kn dekoracj i utrwali poznane sposoby
tworzenia bry metod origami modu owego.
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Fot. Czworo cian foremny i inne bry y wykonane z tych samych modu ów
ród o: wykonanie w asne
mgr Zofia Drewniok - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 29 w Gliwicach
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BAŚŃ JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW POZNANIA
RZECZYWISTOŚCI I PRAW NIĄ RZĄDZĄCYCH
Jolanta Spyrczak

Echo po rzece ciągle płynie –
Leniwa łódź śni w złotej trzcinie –
Lecz życie jest też snem jedynie.
Tak brzmią ostatnie słowa baśni o przygodach Alicji. Na ekranach kin pojawił się właśnie
obraz Tima Burtona „Alicja w krainie czarów”.
Film nawiązuje do dwóch powieści Lewisa
Carrolla: „Alicji w Krainie Czarów” oraz „Po
drugiej stronie lustra”. W historii kina jego twórcy
wielo-krotnie sięgali do tych dzieł. Film Burtona to
piąta już adaptacja baśni - niebaśni, angielskiego
wykła-dowcy matematyki.
Twórcy filmów zazwyczaj swobodnie korzystają z tekstu literackiego. Nader często dodają i
odejmują, łagodzą i zmieniają wymowę pierwowzoru. Pomijane są wątki oraz zmienione akcenty.
Jedni bohaterowie są uwypuklani, inni nie pojawiają się wcale w kadrach filmowych.
Jako pierwszy przeniósł na ekran zaczarowany świat Alicji brytyjski reżyser Cecil Hepworth
w 1903 roku. Film był niemy, w kinie grał taper.
Projekcja trwała 8 minut. Dla nas, dzisiaj, to film
krótkometrażowy, ale w tamtych czasach to była
superprodukcja. Porównać ją można do projekcji w
3D. Porównywalne są też wkłady finansowe. Czas
trwania filmu też był na owe czasy ogromny.
Pamiętajmy, że projekcja pierwszych filmów trwała
3 - 4 minuty. Dlatego też gdy film pojawił się na
białym ekranie w październiku 1903 roku, był wielkim wydarzeniem sezonu.
Walt Disney do tekstu o Alicji sięgnął w
roku 1951. Powstał wtedy niezapomniany film
rysunkowy, w którym wygląd postaci wzorowany
był na ilustracjach Johna Tenniela.
Rewelacyjną adaptacją „Alicji w Krainie
Czarów” był musical Emile Ardolino z roku 1982,
z muzyką Elizabeth Swados. Rolę Alicji w nim
zagrała Meryl Streep. Film był nominowany do
nagrody Emmy.
W kinematografii polskiej także sięgnięto
po tekst sławnego profesora matematyki. W roku
1980 Jacek Bromski i Jerzy Gruza napisali scenariusz, a następnie wyreżyserowali na jego podstawie film muzyczny. Muzykę skomponował do niego Henri Seroka, a za kamerą stanął Witold Sobociński. W rolę Alicji wcieliła się Sophie Barjac, a
Białego Królika zagrał Jean-Pierre Cassel. Film
wszedł na ekrany wiosną 1982 roku. Niestety,

czasy nie były sprzyjające i ta bardzo ciekawa adaptacja mignęła przez ekrany kinowe i została zapomniana.
Dzisiaj, przy zgaszonych światłach i rozświetlonym ekranie, możemy zobaczyć dwudziestą
piatą adaptację baśni o Alicji. Ale Alicja nie jest już
małą dziewczynką z opaską we włosach. Jest młodą dziewiętnastoletnią kobietką, wkraczającą w dorosłe życie. Nie pamięta przygody z dzieciństwa,
ale po raz wtóry ulega czarowi Białego Królika z
zegarkiem w kamizelce. Znów spotyka mieszkańców Krainy Czarów – zwariowanego Kapelusznika, uśmiechniętego Kota z Cheshire, Pana Gąsienicę, piękną Białą Królową i jej mściwą starszą
siostrę - Czerwoną Królową.
W rolę Alicji wcieliła się Mia Wasikowska,
a w rolę Szalonego Kapelusznika Johnny Depp. Za
kamerą stanął Dariusz Wolski, a jednym z dyrektorów artystycznych jest Todd Cherniawsky. I to
tyle śladów polskości w tym filmie.
Należy pamiętać, że pierwsi polscy tłumacze tekstu, zarówno Antoni Marianowicz, jak i
Maciej Słomczyński, zapisali „Przygody Alicji w
Krainie Czarów”. A dosłowne tłumaczenie „Alice’s
Adventures in Wonderland” znaczy „Przygody Alicji w Krainie Dziwów”. Bo świat, w który wpada
Alicja jest pełen dziwów, nierealności, ale nie ma w
nim czarów, magów czy złych mocy. To świat surrealizmu, gdzie w golfa gra się nie kijkami, ale ptakami. To miejsce, w którym gdy prosisz pół filiżanki herbaty, to gospodarz rżnie filiżankę na pół,
dopiero wtedy do niej nalewa.
Czy to sen? A może inaczej zadamy pytanie: czy to tylko sen? Urok snów polega na tym, że
obowiązujące prawa fizyki są tam łamane w zachwycająco nieoczekiwany sposób.
Na początku XX wieku Wernic doradzał
rodzicom, aby nie czytali baśni małym dzieciom.
Uważał, że amoralna atmosfera i nieistniejąca rzeczywistość mogą wpływać na wytwarzanie się zbyt
wybujałej wyobraźni. A wybujała wyobraźnia może
być niebezpieczna dla zdrowia psychicznego. Obecnie uważa się, że wyobraźnia jest pomocna w myśleniu twórczym, w poszukiwaniu nowych rozwiązań, w innowacyjności. Świat baśni uczy wyrażać,
nazywać i uświadamiać sobie uczucia. A nazwane
uczucia pozwalają i dzieciom, i dorosłym radzić
sobie z emocjami.
Zapewne pamiętacie Państwo Królewskie-
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go Gońca, który odsiaduje karę w więzieniu. Jego
proces zacznie się dopiero w przyszłą środę, a przestępstwo popełni oczywiście na samym końcu.

Alicja dowiaduje się, że jest tylko jedną z rzeczy,
co się śni królowej.

- A jeżeli go nie popełni? - pyta Alicja.
- To tym lepiej - odparła Królowa.
- Ale nie tym lepiej, że został ukarany. – odpowiedziała Alicja.
Wartościami, które występują w utworach
baśniowych są dobro, piękno, szlachetność, wrażliwość na los ludzi i zwierząt. Baśnie umacniają
wiarę dziecka w dobro i sprawiedliwość, w sensowność poświęcenia. W utworze Carrolla jest taki
szczególny moment, gdy w trakcie procesu królowa zawołała:
- Najpierw wyrok, a potem werdykt!
Alicja oburzyła się
- Bzdura i nonsens! Co za pomysł, żeby najpierw
wydawać wyrok! Jesteście zwyczajną talią kart i
tyle!
Rzeczywistość ukazywana w baśniach jest
zgodna z myśleniem dzieci. Pomaga zrozumieć
świat i siebie. Pomaga w utrwalaniu pozytywnych
zachowań i przenoszeniu ich w dorosłe życie.
Starsza siostra głównej bohaterki mówi: Alicja
kiedy sama będzie już dorosłą ko-bietą, zachowa
po wszystkie dojrzałe lata proste i kochające serce
z lat dziecinnych.
Wprowadzając ład i porządek, baśń pokazuje, jakie reguły rządzą światem. W tej kwestii
baśń o Alicji jest niedościgniona w historii literatury. Jest przewrotna i niepodobna do innych opowieści dla dzieci. Ład i porządek świata jest
odwrócony i zaskakujący. Na przykład wtedy, gdy
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- Przecież wiesz, że nie jesteś prawdziwa.
- Gdybym nie była prawdziwa - odrzekła - to nie
mogłabym płakać.
„Alicją w Krainie Czarów” i „Po drugiej stronie
lustra” są oczarowani mali i duzi czytelnicy. Czar
tych książek nie słabnie z biegiem lat. Na czym
polega ich fenomen? Otóż przenoszą nas w świat
filozofii, zadają pytania z logiki, teorii czasu, teorii
liczb. Stawiają pytania. Młody człowiek znajdzie
opowieść wyjętą z zapamiętanych snów. Dorosły
czytelnik, chłonąc baśniową atmosferę, zastanowi
się nad życiem, mijającym czasem i przewrotnością
natury ludzkiej Bo podsumowując, prostota patrzenia dziecka, z czasem przeradza się w chęć
pełniejszego zrozumienia otaczającego nas świata.
Wpadając w króliczą norę zapadamy się w nierealność jaźni. W nierzeczywistość wspaniałych
dziwności malowanych pięknymi kolorami.
- Czy widzieliście kiedyś Nikogo?
- Czy możecie sobie przypomnieć, co się wydarzy
w tygodniu, który nastąpi po najbliższym?
Patrząc i słuchając opowieści o przygodach
Alicji, znajdziemy odpowiedź na te pytania. Zanurzmy się zatem w świat pełen magicznych roślin,
mówiących zwierząt, nierzeczywistych postaci.
Świat z pograniczna snu i jawy. A słowa Walta
Disney niechaj będą przewodnikiem: Jeśli potrafisz
o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
Jolanta Spyrczak - konsultant RODNiIP ”WOM” w
Rybnik
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„S ÓW KILKA O POTRZEBACH CZYTELNIKÓW”
Adam Kapias

Biblioteka pedagogiczna, aby mog a prawid owo spe nia funkcj informacyjn winna antycypowa
potrzeby swoich u ytkowników, przewidywa kierunki zmian i rozwoju oraz przygotowywa rodki i metody ich zaspokojenia. W celu ich zdiagnozowania prowadzi si badania potrzeb u ytkowników, wykorzystuj c rozmaite narz dzia badawcze: ankiety, wywiady etc. O rosn cym znaczenia badania potrzeb u ytkowników wiadczy rosn ca liczba publikacji na ten temat. Potrzeba informacyjna wpisuje si w poj cie potrzeby poznawczej rozumianej jako wewn trzny stan organizmu. Istniej te silne powi zania pomi dzy innymi
rodzajami potrzeb a potrzeb informacyjn . Zmniejszenie luki informacyjnej w poszczególnych zakresach
umo liwia zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb ludzkich. Warto wspomnie , e oczywistym jest,
i biblioteka pedagogiczna nie jest w stanie udziela „informacji totalnej”. Jednak zauwa y trzeba rosn ce
obszary udzielanej przez biblioteki informacji. W poprzednich latach by a to prawie wy cznie informacja
naukowa za w latach ostatnich do czy a do nich informacja techniczna, ekonomiczna, dydaktyczna czy
wreszcie obywatelska i publiczna. Najnowsz za tendencj obejmuj c powszechnie system biblioteczny
jest umo liwienie informacji „codziennego u ytku”. Internet dost pny ju dzi w prawie ka dej bibliotece
sieci bibliotek pedagogicznych subregionu zachodniego Województwa l skiego informuje prawie o wszystkim. U ytkownik przychodzi do biblioteki jako instytucji spo ecznego zaufania. W zwi zku z tym bibliotekarze powinni robi wszystko, aby tego zaufania nie zawie . Nadal kluczow funkcj informacyjn biblioteki jest udost pnianie informacji na potrzeby nauki i dydaktyki. W ten sposób rozumiana dzia alno
informacyjna realizuje si poprzez dostarczanie zasobów wiedzy w postaci ksi ek, czasopism i zasobów
elektronicznych. Buduj c spo ecze stwo informacyjne powinni my zacz od zrozumienia potrzeb informacyjnych czytelników (nauczycieli, studentów), procesu ich budzenia si , prób wyra ania i d no ci do ich
zaspokojenia.
Badania potrzeb u ytkowników w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku prowadzono
dotychczas sporadycznie i wyrywkowo. W roku 2009 badano potrzeby informacyjne nauczycieli, studentów
i innych u ytkowników bibliotek sieci bibliotecznej PBW w Rybniku z fili w Wodzis awiu l skim i
Raciborzu. Badania obj y prób 332 osób, co stanowi o 9% wszystkich zarejestrowanych czytelników.
Badania prowadzili pracownicy merytoryczni w/w placówek.
ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ W RÓD CZYTELNIKÓW PBW W RYBNIKU I JEJ
FILII W RACIBORZU I WODZIS AWIU L SKIM
Badania ankietowe przeprowadzono od pa dziernika do grudnia 2009 r. W ankiecie wzi o udzia
332 osoby, co stanowi oko o 9% wszystkich zarejestrowanych w roku 2009 czytelników (3664). Ankieta
by a anonimowa i zawiera a 11 pyta .
Wykres I
Nauczyciel
Nauczyciel dokszt. si - studiuj cy
Student uczelni poza Rybnikiem
Ucze szko y redniej
Inny

37
35
153
0
15
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Wykres II
Kobieta
M czyzna

Wiek od 19-57 lat

290
42

Pytanie 1
Katalogi kartkowe
Kartoteki
Zestawienia bibliograficzne
Ksi gozbiór podr czny
Katalog komputerowy dost pny w bibliotece
Katalog on-line
Pomoc - porady bibliotekarza

90
33
65
45
245
171
112

Pytanie 2
Zbiory dostosowane do potrzeb czytelnika
Zbiory niewystarczaj ce
Zbiory aktualne
Zbiory nieaktualne
Inne opinie

217
89
77
4
4

Pytanie 3
Tak
Nie
Nie mam zadania
Propozycje

289
11
33
1

Pytanie 4
Literatura fachowa
Czasopisma
Zbiory multimedialne
Literatura pi kna/beletrystyka
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27
100
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Pytanie 5
Lekcje biblioteczne
Konkursy czytelnicze
Spotkania autorskie
Warsztaty
Inne propozycje

39
63
92
112
8

Pytanie 6
Wypo yczanie ksi ek
Korzystanie z ksi gozbioru w czytelni
Dzia alno informacyjna biblioteki
Kopiowanie materia ów bibliotecznych
Wypo yczenia mi dzybiblioteczne
Wystawy, gazetki
Zestawienia bibliograficzne
Strona www
Inne

313
145
20
158
15
14
62
129
0

Pytanie 7
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeci tnie
S abo
le

242
83
6
1
0

Pytanie 8
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeci tnie
S abo
le

249
73
8
2
0

Pytanie 9
Raz na tydzie lub cz ciej
Kilka razy w miesi cu
Raz na miesi c
Raz na kilka miesi cy
Raz w roku
Rzadziej

69
148
88
25
0
1
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Pytanie 10
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Propozycje

178
137
10
0
2

Pytanie 11
Tak
Nie
Inne opinie

319
6
3

Badania czytelników prowadzono od pa dziernika do grudnia 2009 roku, maj c jednocze nie
wiadomo , e istnienie silnej, rozproszonej sieci bibliotek innych typów, nieuwzgl dnionych w badaniach
mo e da niekompletny obraz tematu. Interesowa a nas opinia nauczycieli i studentów o Bibliotece w ró nych aspektach jej dzia alno ci - od statusu zawodowego czytelnika, poprzez zró nicowanie p ci, róde
informacji oferowanych przez bibliotek , ocen jako ci oferty czytelniczej, poziomu zadowolenia z proponowanej ofert, braków w ród ach informacji, ocenie potrzeb i oczekiwa w zakresie form dzia alno ci,
wiedzy i kompetencji pracowników bibliotek, poziomu obs ugi czytelnika (uprzejmo , yczliwo , zaanga owanie), cz stotliwo ci odwiedzin, dostosowania godzin pracy do potrzeb u ytkowników czy poziomu
zadowolenia z oferty. Badaniami obj to 332 nauczycieli i studentów subregionu rybnickiego. Ankietowanie
przeprowadzano w czasie pracy bibliotek w Rybniku, Wodzis awiu l skim oraz Raciborzu. Jak wida
uwzgl dnienie w badaniach nauczycieli i studentów i innych u ytkowników podnosi ogólny poziom satysfakcji, zw aszcza z oferowanych przez Bibliotek us ug elektronicznych - dost pu do czasopism i baz
elektronicznych, katalogu on-line (od 2009 roku) i informacji o nich.
Jak wynika z bada dotycz cych statusu zawodowego naszych czytelników (wykres I) najwi ksza
ilo korzystaj cych z zasobów bibliotek pedagogicznych stanowi studenci uczelni spoza Rybnika, w nast pnej kolejno ci studenci uczelni rybnickich i dalej nauczyciele ró nych specjalno ci, nauczyciele dokszta caj cy si oraz uczniowie szkó rednich i wreszcie inni zarejestrowani czytelnicy. W ród czytelników
najwi ksz grup stanowi kobiety (290 osoby, co stanowi 87%) a pozostali to m czy ni (42 osoby, co
stanowi jedynie 13% ankietowanych czytelników).
Badania dotycz ce róde informacji oferowanych przez biblioteki (pytanie 1) wskazuj , e najcz stszym ród em informacji oferowanych przez biblioteki s katalogi komputerowe dost pne w bibliotekach (245 osób, co stanowi 32% ankietowanych), katalogi on-line (171 osób, co stanowi 22% ankietowanych), pomoc i porady bibliotekarzy (112 osób, co stanowi 15% ankietowanych), nast pnie katalogi
kartkowe (90 osób, co stanowi 12% ankietowanych), z zestawie bibliograficznych korzysta o 65 osób, co
stanowi o 9% ankietowanych za z ksi gozbioru podr cznego korzysta o zaledwie 45 osób (6% ankietowanych) i kartotek 33 osoby, co stanowi o najmniejszy odsetek korzystaj cych (4%).
Wysoko zosta a oceniona jako oferty bibliotecznej (pytanie 2). Na poziomie 55% (217 osób)
oceni o, e oferowane zbiory s dostosowane do potrzeb u ytkowników za uznanie, e zbiory s nieaktualne poda y jedynie 4 osoby, co stanowi 1% ankietowanych).
Bardzo wysoko oceniono te (pytanie 3) prezentowan w bibliotekach jako informacji o zbiorach (289 osób tj. 87% ankietowanych) a tylko 11 osób (3% ankietowanych) wypowiedzia o si negatywnie
na w/w temat.
W toku bada okaza o si , e na (pytanie 4) obejmuj ce wyst puj ce braki w ród ach informacji
bibliotek 39% respondentów wskaza o, i wyst puj braki w zbiorach multimedialnych i a 35% respondentów w zbiorach literatury fachowej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii natomiast
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najmniejsze braki oceniono w zakresie literatury pięknej i beletrystyki (16% respondentów) i fachowych
czasopism (15% respondentów).
Interesujący wynik (pytanie 5 badań osiągnięto w zakresie oczekiwanej przez czytelników
działalności biblioteki) jaką są warsztaty biblioteczne (36% respondentów) a następnie spotkania autorskie
(29% respondentów) i w dalszej kolejności konkursy czytelnicze (20% respondentów). Najmniejsze
oczekiwania dotyczyły lekcji bibliotecznych (12%) i inne propozycje (3% respondentów).
Z opinii respondentów wynika też, że na pytanie 6 – ok. 37% respondentów korzysta z
wypożyczalni książek, 18% z działalności poligraficznej oferowanej przez biblioteki, 17% z księgozbioru
czytelni zaś 15% ze strony WWW. Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem spotkały się zestawienia
bibliograficzne (7%), wystawy i gazetki (2%) oraz wypożyczenia międzybiblioteczne (2%).
Stosunkowo wysoko (pytanie 7) oceniono też wiedzę i kompetencje pracowników bibliotek
uznając je za bardzo dobre (73%) i dobre (25%). Tylko 2% respondentów z dezaprobatą wyrażał się na ten
temat.
W podobny sposób oceniono (pytanie 8) tzw. poziom obsługi czytelnika uznając go za bardzo dobry
(75%), dobry (22%) zaś wyników „słabo” czy „źle” nie uzyskano wcale.
Okazało się też, że na pytanie 9 dotyczące częstotliwości korzystania z biblioteki okazało się, że
korzysta kilka razy w miesiącu zaś 27% raz na miesiąc a ok. 21% raz na tydzień lub częściej korzysta z
biblioteki.
Na pytanie 10 dotyczące właściwego dostosowania godzin pracy biblioteki do potrzeb czytelników
okazało się, że w przeważającej większości (54%) respondentów jest zadowolonych i 42% raczej zadowolonych z godzin pracy bibliotek. Niewielki 3% - towy odsetek respondentów raczej nie jest zadowolonych
z istniejącego stanu rzeczy w tym zakresie.
Odpowiedzi na pytanie 11 wykazały, że prawie 100% respondentów biorących udział w badaniu jest
zadowolonych w całej pełni z oferowanych przez sieć biblioteczną usług.
Z przedstawionych powyżej danych wysnuć można wniosek, że nauczyciele i studenci są
zadowoleni, i to w niemałym stopniu, z poziomu usług, z którymi są najlepiej zaznajomieni. Cieszy nas, że
doceniają nowoczesną bazę, organizację pracy i kulturę obsługi w bibliotekach. W ciągu ostatnich 5 lat
uległy one całkowitej reorganizacji i modernizacji, i jak widać, zostało to przez czytelników zauważone.
Wyraźnie też widać, że z wielu proponowanych przez Bibliotekę usług elektronicznych, zwłaszcza
nowoczesnych, nauczyciele i studenci korzystali w dużym zakresie, co jest pochodną zakończenia w roku
2009 Programu komputeryzacji zbiorów sieci bibliotecznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Rybniku, w strukturach którego funkcjonują biblioteki pedagogiczne subregionu
rybnickiego.
Czy wyniki te winny być podstawą zmiany naszej polityki bibliotecznej? Raczej nie. Zapewne
jednak wiele jest do zrobienia w sferze zwiększenia ilości oferowanych zbiorów do dyspozycji czytelników.
Postulat ten, przede wszystkim ze względów finansowych, nie może być zrealizowany w stopniu
zadowalającym naszych czytelników. Sądzimy, że problem ten przestanie istnieć po powstaniu wewnętrznej
sieci intranetowej oferującej nauczycielom i studentom podręczniki sieciowo w postaci zdigitalizowanej.
Istnieje też potrzeba budowy komputerowej bazy czasopism fachowych czy budowy szerokopasmowego
dostępu do sieci Internet. Zdecydowanie też - o kilkanaście stanowisk - zwiększyła się liczba przeznaczonych dla użytkowników komputerów z dostępem do Internetu. Planuje się uruchomienie też bezprzewodowego dostępu dla czytelników z własnymi komputerami.
UWAGI KOŃCOWE
Z głównej Biblioteki Pedagogicznej w Rybniku korzystać mogą tylko posiadacze ważnej elektronicznej karty bibliotecznej zarejestrowanej w systemie LIBRA. We wszystkich grupach respondentów
badania prowadzono nie na terenie PBW Rybnik oraz filii w Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu w trakcie
godzin pracy, prowadzonych zajęć dydaktycznych, warsztatów czy szkoleń organizowanych dla nauczycieli.
Niektóre wyniki badań skłaniają też do postawienia tezy, że być może potwierdzają tylko znaną skądinąd
opinię, że wśród np. studentów, zwłaszcza początkowych lat, występuje prawie wyłącznie tzw. czytelnictwo
wymuszone i że traktują oni bibliotekę jak "bar szybkiej obsługi", z którego chcą szybko, tanio i
bezproblemowo skorzystać. Sytuacja ta zmienia się nieco na ostatnim roku studiów.
Reasumując, przeprowadzane badania dały nam tylko powierzchowny obrazu oczekiwań i
preferencji naszych czytelników. Być może w przyszłości należałoby je prowadzić raczej wśród stałych
czytelników badanej Biblioteki - a pytania winny szczegółowo rozpracowywać jakiś konkretny, wybrany
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aspekt jej pracy, a nie dotyczyć całej gamy usług. Również zawężenie grup respondentów przy jednoczesnym ograniczeniu obszaru badań pozwoliłoby na uzyskanie wiarygodnych wyników na temat rzeczywistych oczekiwań i preferencji poszczególnych grup czytelników i mogłoby stanowić podstawę do
ewentualnej weryfikacji działań konkretnej biblioteki dla wybranej grupy jej użytkowników.
Biblioteka, mimo że nie może zaspokoić wszystkich potrzeb użytkowników, gdyż od biblioteki
wymaga się również efektywności, jako instytucja usługowa spełnia oczekiwania swoich klientów w określonym zakresie, prowadząc ciągły dialog z czytelnikiem.
mgr Adam Kapias v-ce dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Podstawy gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej.
(Projekt objęty patronatem MEN).
• Pierwsza pomoc medyczna zgodnie z najnowszymi
standardami ERC.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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