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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny 
– tym razem tematyczny – nu-
mer „Dialogu Edukacyjnego”. 
Zaprosiliśmy do współpracy na-
uczycieli realizujących w  swoich 
placówkach edukację europej-
ską. Okazuje się, że z tą tematyką 

można z  powodzeniem zapoznawać wszystkich pod-
opiecznych: począwszy od dzieci w przedszkolu, a skoń-
czywszy na uczniach szkół ponadgimnazjalnych.
 Edukacja europejska była priorytetem w  ob-
liczu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dużo 
się wtedy o  tym mówiło i pisało. Tymczasem wyzwa-
nia, które stawiają przed nami problemy integracji, nie 
maleją. Teraz – gdy nie trzeba nikomu udowadniać, że 
warto było aspirować do Wspólnoty – potrzebujemy 
mądrych działań nastawionych na poznawanie i rozu-
mienie mieszkańców innych krajów. Miejmy nadzieję, 
że zaowocuje to wzajemną sympatią.
 Nauczyciele, którzy podzielili się z nami swoją 
wiedzą i  doświadczeniem, udowadniają, że problema-
tyka europejska jest atrakcyjna i daje wiele możliwości, 
zarówno w aspekcie wychowawczym, jak i w dydaktyce. 
Mamy tu opisane różne doświadczenia; z jednej strony 
projektowanie procesu dydaktycznego, a z drugiej prak-
tykę.
 Zwracam uwagę Czytelników na program Pani 
Renaty Domańskiej przeznaczony dla przedszkolaków. 
Autorka w sposób szczegółowy przedstawia w nim cele 
i tematykę zajęć poświęconych edukacji europejskiej dla 
najmłodszych oraz dołącza przykładowe scenariusze 
spotkań z dziećmi. Mogą być one źródłem interesują-
cych inspiracji.
 Innym ciekawym aspektem edukacji europej-
skiej jest astystentura. Pan Lucjan Zaporowski jest au-
torem interesującego artykułu, w którym opisuje wizytę 
asystenta z  Włoch. Warte uwagi Państwa są zarówno 
działania, jakie w  szkole podejmuje włoski gość, jak 
i praca polskich nauczycieli, a zwłaszcza pełne sympatii 
gesty wobec cudzoziemca. Natomiast Panie Aleksandra 
Zielonka i Ewa Leśnik opisują pomysły związane z wy-
mianą młodzieży.
 Poza problematyką europejską w kwartalniku 
są też inne interesujące materiały. Jeśli macie Państwo 
ciekawe pomysły, projekty, programy edukacyjne, albo 
też zechcecie podzielić się innymi przemyśleniami, 
łamy naszego czasopisma są do Waszej dyspozycji.

Roman Miruk-Mirski

Cnota zapomniana cz. 2 – Arete jako ludz-
ka doskonałość w działaniu.
M. Kapias

Szkolnictwo i oświata a globalizacja (neoli-
beralizm).
E. Karolczuk

Szkolne oraz przedszkolne kluby europej-
skie.
B. Łukoszek

Poznajemy państwa należące do Unii 
Europejskiej - projekt edukacyjno - wycho-
wawczy.
R. Domańska

„Uczenie się przez całe życie” Program 
Leonardo da vinci w Zespole Szkół Ekono-
micznych im. Oskara Langego w Wodzisła-
wiu Śląskim.
A. Zielonka

Asystentura comeniusa.
L. Zaporowski

Tydzień bibliotek - impreza dla przed-
szkolaków i dzieci klas młodszych szkoły 
podstawowej.
A. Maciaszek

Ekologia wokół nas.
E. Leśnik

Matura 2010.
J. Spyrczak

Wojewódzki konkurs dla nauczycieli na 
temat: Edukacja regionalna – wielokultu-
rowa w procesie globalizacji – Nowator-
skie rozwiązania edukacyjne w praktyce 
szkolnej.
M. Stachowicz-Polak

...02

...05

...13

...15

...40

...42

...45

...48

...49

...52



str. 2

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2-3 (09-10)/ 2010

„Jak żyć” – to pytanie towarzyszy rodzajowi ludzkie-
mu bodajże od początku jego istnienia. Sens ludzkiej 
egzystencji jest przecież fundamentem jego działania, 
rozwoju, a wreszcie i trwania w tym doczesnym świe-
cie. Ostateczne więc pojęcie tegoż sensu musi być od-
niesione do płaszczyzny moralnej. Taki tok myślenia 
może wydawać się nieco dziwny we współczesnym 
świecie zdominowanym hasłami pluralizmu, libera-
lizmu, utylitaryzmu i innych „–izmów”. Jednak żadna 
sfera działań człowieka nie jest wolna od moralności, 
przeciwnie każde świadome i wolne, a więc typowo 
ludzkie działanie, odniesione może być do obszaru 
dobra bądź zła.1 I właśnie w tym kontekście pytanie 
postawione na początku nabiera swoistego i  wielce 
wymownego brzmienia: Jak żyć po ludzku?, Jak żyć 
by być człowiekiem?, Jak realizować dobro a unikać 
zła? – oto fundamentalny problem ludzkiego istnie-
nia. Jego rozwiązania poszukiwali już nasi starożytni 
przodkowie, upatrując go m.in. w  trwałej postawie 
prawego i godnego życia, a więc w cnocie. 

 Niestety, bywa i tak, że „wielkie i ważne” sło-
wa z czasem tracą swą pierwotną siłę, a nawet wymo-
wę. Niesposób ich całkowicie wymazać z  użycia, ze 
słownika, ale można doprowadzić do ich dewaluacji – 
najczęściej z fatalnym skutkiem dla samego człowie-
ka. Podobny właśnie los spotkał termin „cnota”. Dziś 
słowo to pojmowane wielce opatrznie, wyśmiewa-
ne, budzące nieraz drwinę, zatraciło swój pierwotny 
nieskazitelny i fundamentalny charakter. A przecież 
w  minionych wiekach cnota stanowiła rdzeń nale-
żytego życia zarówno poszczególnego człowieka jak 
i  całych społeczeństw. Była integralną częścią etyki 
(aretologia), jednak z czasem nauka ta zaczęła coraz 
bardziej zapominać o swym posłannictwie, jakim jest 
uczenie mądrego i  dobrego życia.2 Na terenie etyki 
normatywnej coraz częściej cnota została zastąpiona 
pojęciami prawa, obowiązku, sumienia, a w środowi-
skach liberalnych problematyką wolności czy warto-
ści. 

 Pojęcie cnoty współcześnie staje się niefraso-
bliwym i ironicznym określeniem staroświeckiego ry-

1 Zob. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993, s. 40 – 44.

2 Zob. na ten temat T. Styczeń, Zarys etyki, cz. I, Lublin 1974; tegoż, 
Etyka niezależna, Lublin 1980.

goryzmu moralnego. Mimo to od kilkudziesięciu lat 
istnieje pewien stopniowy renesans aretologii. I cho-
ciaż powrót do zagadnienia cnoty odbywa się różny-
mi drogami, odwołując się do wielu współczesnych 
– można by rzec – mało tradycyjnych nurtów podej-
mujących refleksje nad moralnością, to jednak można 
mieć nadzieję, iż doprowadzi to do odkrycia nowych 
wartości płynących z uprawiania i lansowania zagad-
nień aretologicznych. Okazuje się, iż klasyczna myśl 
filozoficzna – w tym etyka Arystotelesa i św. Tomasza 
z Akwinu – wychodzi naprzeciw współczesnym pro-
blemom ludzkości i doskonale, chociażby w aspekcie 
wskazywania na istotę i  celowość podejmowanych 
działań tak indywidualnych jak i  społecznych, roz-
wiązuje moralne dylematy odwołując się do stosowa-
nia kultury cnoty. 

 Czym w takim razie jest cnota moralna (gr. 
άρετή, łac. virtus)? Najprościej rzecz ujmując jest to 
siła skłaniająca do działania i  to działania dobrego, 
czyli „stała zdolność woli człowieka do spełniania 
aktów moralnie dobrych.”3 Innymi słowy jest to war-
tość autoteliczna (sama w sobie) danej rzeczy, pewna 
doskonałość np. życiodajne promienie słońca, leczni-
cze właściwości lekarstwa, czy możliwość przekazy-
wania informacji przez telefon. Należy przy tym za-
uważyć, że powyższe cechy są w tych rzeczach stałe, 
niezależnie od prób wykorzystania ich np. przez złe-
go czy dobrego człowieka. Jednak właśnie z  samym 
człowiekiem sytuacja ta ma się nieco inaczej. Należy 
bowiem postawić pytanie o  to, czym jest ta swoista 
doskonałość przynależna człowiekowi. Arystoteles 
stwierdza, iż jest nią to, co odróżnia go od zwierząt 
– przede wszystkim chodzi tu o rozumność.4 Dzięki 
niej możemy podejmować racjonalne decyzje i  wła-
dać sobą a także doskonalić się. Cnoty zatem jawią się 
jako osobowe cechy człowieka (określane niejedno-
krotnie jako „władze duszy”), albo jako wewnętrzne 
czynniki usprawniające go w realizacji dobra lub zła 
moralnego. Przede wszystkim należy więc zaznaczyć, 
iż właśnie poprzez cnotę człowiek może być dobrym. 
Arystoteles powie przeto wyraźnie: „Cnota człowie-
ka jest pewną dyspozycją, przez którą człowiek sta-
je się dobry i  dzięki której dobrze wykonuje własne 

3 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 329.

4 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982, s. 20 – 21.

CNOTA ZAPOMNIANA cz. 2 – ARETE JAKO LUDZKA DOSKONAŁOŚĆ W DZIAŁANIU

Michał Kapias
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działania”.5 W tym kontekście – odpowiednio – wada 
będzie pojmowana jako określona dyspozycja, przez 
którą człowiek staje się zły i dokonuje złych czynów. 

 Cnota u człowieka to pewien stan (gr. έξις – 
heksis, łac. habitus) jego należytego działania. Nie na-
leży jednak utożsamiać jej z uczuciami, gdyż te ostat-
nie człowiek doznaje, cnoty zaś są swoiście ludzkim 
usposobieniem, za które ponosi on odpowiedzialność. 
Jest to bowiem trwała dyspozycja, poprzez którą każ-
dy z  nas odnosi się w  sposób właściwy bądź nie do 
uczuć.6 Można powiedzieć, że przez cnotę tworzymy 
sami siebie, wybieramy sposób swego istnienia. Na-
bywając ją tworzymy w sobie trwały stan, dzięki któ-
remu możemy realizować dobro. W  tym kontekście 
rację ma Michel de Montaigne, gdy mówi: „Nie ma 
nic równie pięknego i godnego niż dobrze i należycie 
spełniać swą rolę człowieka”7 – i to jest właśnie cnota. 

5 Tamże, s. 57.

6 Zob. tamże, s. 52 – 55 n.

7 M. de Montaigne, Próby, Warszawa 1985, III, 13.

 Człowiek zatem żyjąc nabiera doświadcze-
nia, wyciskającego na nim piętno. Dzięki temu naby-
wa on swoistego wewnętrznego uposażenia, dyspo-
zycji (wspomniane już wcześniej heksis), która staje 
się cnotą. Dyspozycja ta, mająca charakter trwałości, 
staje się sprawnością do działania spełniającego wła-
ściwą naturę człowieka. W ten oto sposób realizuje on 
dobro, które każdy – pojmując w sposób ostateczny – 
nazywa szczęściem.8 Dlatego też wadą można nazwać 
działanie wbrew swej naturze, niszczące człowieka. 

 W  celu odpowiedniego ukształtowania tych 
dyspozycji, człowiek powinien kierować się zasadą 
„złotego środka”. Wspomniany już Arystoteles okre-
śla ją jako to, co „nie jest nadmiarem ani niedostat-
kiem.”9 Chodzi więc o  to, by żyjąc cnotliwie unikać 
wszelkich skrajności, które z  reguły są niewłaściwe. 
Kwestię tę prezentują poniższe przykłady:10 

8 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., s. 18 – 19.

9 Tamże, s. 56.

10 D. Gromska, Przypisy do Etyki, [w:] Arystoteles, Etyka 
nikomachejska, op. cit., s. 428-429.

zuchwalstwo

niewrażliwość

męstwo tchórzostwo

rozwiązłośćumiarkowanie

nadmierna nieustraszoność

nadmierna odwaga

nadmierne szukanie przykrości

niedostateczna dostępność
dla przyjemnści

nadmierna bojaźliwość

nadmierna brak

nadmierna żądza przyjemności

niedostateczna wytrzymałość 
na przykrość (odmówienia 
sobie przyjemności)

chciwość rozrzutnośćszczodrość

nadmierne branie

niedostateczne dawanie

nadmierne dawanie

niedostateczne branie
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Zdobycie i  lansowanie owej „złotej zasady” nie jest 
jednak takie proste, albowiem dobre postępowanie 
może być realizowane tylko w jeden sposób, błądzić 
zaś można na wiele sposobów. Cnota zatem plasuje 
się pomiędzy dwiema skrajnościami: nadmiarem 
i  niedoborem występującymi zarówno w  działaniu 
jak i w doznawaniu. Warto ponadto wspomnieć i to, 
że istnieją takie działania, które nie posiadają „środ-
ka”, gdyż same w sobie (wewnętrznie) są złe. Można 
do nich zaliczyć: zazdrość, morderstwo, czy cudzo-
łóstwo.

 Dzieje cnoty są długie i nierozerwalnie zwią-
zane z  kategorią dobra moralnego. Różnie też były 
one klasyfikowane w przeszłości. Historyczne mody-
fikacje i typologie cnót moralnych zostaną zaprezen-

towane w kolejnej części niniejszego cyklu.

Bibliografia:

1. Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993
2. Styczeń T., Zarys etyki, cz. I, Lublin 1974
3. Styczeń T., Etyka niezależna, Lublin 1980
4. Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974
5. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 

1982
6. Montaigne M. de, Próby, Warszawa 1985
7. D. Gromska, Przypisy do Etyki, [w:] Arystoteles, 

Etyka nikomachejska, Warszawa 1982

dr Michał Kapias - pracownik naukowy Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-
nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce oświatowej.

• Organizacja wypoczynku i bezpieczeństwa dziecka na przedszkol-
nym placu zabaw w świetle obowiązujących aktów prawnych.

• Wczesne nauczanie języka obcego - gry i zabawy w nauczaniu języ-
ka niemieckiego.

• Tablice interaktywne - obsługa i wykorzystanie na lekcjach przyro-
dy i geografii.

• Konwencja nowych form aktywności ruchowej.
• Harmonogram działań ewaluacji wewnętrznej w ramach wybrane-

go przez radę pedagogiczną obszaru.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Szkolnictwo i oświata nigdy nie są całkowicie nieza-
leżne od istniejącego systemu społeczno-ekonomicz-
nego i politycznego. W warunkach globalizacji i do-
minacji gospodarki wolnorynkowej szkoła staje się 
instytucją świadczącą usługi, uczniowie, ich rodzice 
i  studenci stają się „klientami” i  „konsumentami” 
usług edukacyjnych, a kwalifikacje, wydajność, zdol-
ność do pracy stają się „kapitałem ludzkim”. Bieżące 
cele szkolnictwa i nauki dodatkowo uwarunkowane 
są sytuacją na rynku pracy. Wzorem procesów w go-
spodarce, dokonywane są próby prywatyzacji eduka-
cji, szczególnie na szczeblu podstawowym i średnim. 
Do urynkowienia i prywatyzacji próbuje się włączać 
również państwowe szkolnictwo wyższe. Dąży się 
do ukształtowania czegoś, co nazywa się „akademic-
kim kapitalizmem”. Na kadrę wyższych uczelni, na-
dal w większości opłacaną z budżetu państwa, coraz 
natarczywiej wywiera się naciski, aby poszukiwała 
i  rywalizowała o  fundusze zewnętrzne. Studentom 
zmniejsza się stypendia socjalne płacone przez pań-
stwo, a  oferuje się kredyty, które będą sami spłacać 
po ukończeniu studiów i podjęciu pracy zawodowej. 
Pośrednio zmusza to studentów do wyborów kierun-
ków, które zapewnią lepiej płatną pracę, kosztem np. 
studiów na kierunkach humanistycznych. Lansu-
je się zindywidualizowaną i  uelastycznioną naukę, 
jakiej wymaga zderegulowany rynek od współcze-
snego pracownika, który ma stać się indywidualnie 
odpowiedzialny za inwestowanie w  swój „kapitał 
ludzki” i zarządzanie nim. Prywatni inwestorzy, pod 
pretekstem troski o  pieniądze „podatnika”, dążą do 
tego, aby mieli większe możliwości czerpania zysków 
z wydatków państwowych, przy jednoczesnym wpły-
wie na formę i treść kształcenia. W ten sposób dąży 
się do zatarcie granic pomiędzy uczelnią a biznesem, 
a  poprzez nadmierne eksponowanie nauki języków 
„obcych”, pomiędzy krajowym i międzynarodowym 
rynkiem „dóbr edukacyjnych”. Podobnie jak dąży się 
do standaryzacji wyrobów, aby stworzyć pozory rów-
nych szans w konkurencji, próbuje się standaryzować 
efekty nauczania, ujednolicać egzaminy, a  wiedzę 
i  umiejętności weryfikować przy pomocy wszech-
obecnych i wszystkomogących testów.

 Koszty postępu naukowo-technicznego 
w warunkach globalizacji są coraz wyższe i niewiele 
państw stać jest na finansowanie go. „W 1993 r. dzie-

sięć czołowych państw ponosiło ponad 84% global-
nych wydatków na badania naukowe i wdrożeniowe; 
kontrolowały one 95% patentów zarejestrowanych 
w USA w ciągu ostatnich dwu dziesięcioleci”1. Jedno-
cześnie wejście kapitału transnarodowego do peryfe-
rii powoduje upadek zaplecza naukowo-badawczego 
w tych krajach, co znajduje odbicie w mniejszym lub 
większym spadku ilości zgłaszanych patentów. W ra-
mach realizowanego przez transnarodowe korporacje 
w  peryferiach „drenażu mózgów”, trwa pozyskiwa-
nie przez nie wysokiej klasy specjalistów2. Poprzez 
wprowadzenie tzw. ochrony własności intelektualnej 
niejednokrotnie uniemożliwia się samodzielną pro-
dukcję krajom-peryferiom. „Podobnie jak inne kra-
je wysoko rozwinięte, Stany Zjednoczone same nie 
przestrzegały zasad, które obecnie próbują narzucić 
innym. W XIX w. USA odrzuciły roszczenia innych 
krajów do prawa ochrony ich własności intelektual-
nej, argumentując, że hamowałyby one nasz rozwój 
gospodarczy. Japonia postąpiła tak samo. Dziś samo 
pojęcie praw własności intelektualnej opracowa-
no tak dokładnie, by mogło ono służyć wyłącznie 
potrzebom silniejszych. Dokładnie tak samo, jak 
w przypadku pojęcia »wolnego handlu, które […] nie 
ma zastosowania do buntowniczych, nieprzyzwoicie 
rozkrzyczanych, zgłodniałych narodów i  może być 
stosowane jedynie przez bogaczy żyjących w pokoju 
na swych ziemiach”3.

„Kapitał ludzki”

 Pojęcie „kapitał ludzki” zostało wprowadzo-
ne w latach 50, XX wieku przez amerykańskiego eko-
nomistę Theodora W. Schulza, a popularność zdobyło 

1 Henryk Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, 
Warszawa 2003, s. 114.

2 „Przykładem potwierdzającym ten proces są Stany Zjednoczone, 
gdzie w wyniku »drenażu mózgów« z całego świata, wśród osób ze 
stopniem naukowym doktora, 50% to obcokrajowcy, najczęściej 
przejmo wani razem z wynalazkami lub pomysłami, albo odkryciami 
na podstawie których, po wstałe patenty są własnością tego kraju, 
z tego najbardziej cenne są utajnione. I stąd opowia danie od wielu lat 
bajeczek jak to zagranicz ny kapitał przyniesie nam najnowocześniejszą 
technologię. Do innych krajów przenosi tech nologię nie najnowszą 
i dla swoich firm, a za patenty każe słono płacić likwidując wcześniej 
sektor badawczo rozwojowy danego kraju, tak jak to stało się w Polsce”. 
Krzysztof Lachowski, Sprzężenie zwrotne procesów globalnych, 
Transformacje  1-4 (47-50) 2006, s. 342- 343.

3 Noam Chomsky, Rok 501. Podbój trwa, Warszawa 1999, s. 179.
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w latach 80. Dzisiaj używają je politycy zarówno lewi-
cy, jak i prawicy, pracownicy akademiccy i działacze 
oświatowi.

 Rada Ministrów RP w  ramach Narodowej 
Strategii Spójności na lata 2007-2013 dnia 31 maja 
2006 roku przyjęła projekt, a  29 listopada Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. Program jest zgodny 
z dyrektywami Komisji Europejskiej i przewiduje wy-
korzystanie środków z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i środków krajowych. Stanowi on odpowiedź 
na wyzwania, jakie przed państwami członkowski-
mi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Program 
w pierwszej kolejności przewiduje, uczynienie z Euro-
py bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwe-
stycji i podejmowania pracy oraz rozwijanie wiedzy 
i  innowacji dla wzrostu, bardziej efektywnego wy-
korzystania zasobów pracy zwiększenia elastyczno-
ści rynku pracy i adaptacyjności pracowników, czyli 
w swych założeniach zakłada stworzenie warunków 
istotnych z  punktu widzenia efektywności inwe-
stowania kapitału. Nawet rozwój opieki zdrowotnej 
rozpatruje z punktu widzenia „czynnika determinu-
jącego jakość zasobów pracy”. W ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie można uzyskać 
dofinansowanie na przedsięwzięcia w sektorze rynku 
pracy, spójności społecznej, edukacji i szkoleń, admi-
nistracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz 
ochrony zdrowia.

 Program nie stawia sobie celu walki z  mar-
notrawstwem „kapitału ludzkiego”, jakim jest bezro-
bocie. Formułowanie jako celu tworzenia „większej 
liczby trwałych miejsc pracy”, co nie gwarantuje re-
alizacji zasady pełnego zatrudnienia. „Trwałe miejsca 
pracy” mogą być bowiem tworzone nawet w warun-
kach rosnącego bezrobocia, bezrobocia płynnego, czy 
zmian strukturalnych.

 Posługujący się z  akceptacją pojęciem „ka-
pitał ludzki”, rozumieją przez to istotne z  punktu 
widzenia wykonywania pracy możliwości zatrudnie-
niowe - wszystkie zdolności fizyczne (jak zdrowie, 
siła, kondycja, wytrzymałość), moralne (odwaga wy-
trwałość w dążeniu do celu, ambicje zawodowe), inte-
lektualne (wiedza fachowa, kreatywność), estetyczne 
(wrażliwość, dobry gust, uzdolnienia artystyczne), 
jak i te, które odgrywają znaczenie w kontaktach mię-
dzyludzkich (empatia, umiejętności pracy w  grupie 
i zdolności przywódcze). Te swoje możliwości zatrud-
nieniowe poszczególni pracownicy muszą wystawić 

na sprzedaż na rynku pracy oraz zaangażować się 
w  niezliczone procesy produkcyjne, których są wy-
konawcami. Poszczególni ludzie powinni sprzedać je 
za możliwie najwyższą cenę i na jak najlepszych wa-
runkach, czuwając jednocześnie nad utrzymaniem 
ich wartości lub nawet je zwiększać poprzez ciągłe 
dokształcanie, zdobywanie doświadczenia zawodo-
wego, awans zawodowy, korzystanie z  dóbr kultury 
i  rozrywek w  czasie wolnym, podtrzymywanie sto-
sunków towarzyskich z najbliższymi współpracowni-
kami. Każdy powinien działać niczym przedsiębiorca 
i zarządzać „kapitałem” w postaci własnej osoby, ro-
zumianej jako suma cech i zalet mających jakąś war-
tość rynkową.

 Alain Bihr, demonstrując swoja wrażliwość 
na problem wyzysku społecznego, pisał, że pojęcie 
„kapitał ludzki” dowodzi cynicznej postawy tych, 
którzy się nim posługują. Sugerują oni bowiem, że 
człowiek we wszystkich wymiarach swej egzystencji 
powinien uważać się za „centrum akumulacji pienią-
dza, na wzór kapitalistycznego przedsiębiorstwa”4. 
Wymusza to, by każdy zachowywał się jak kapitali-
sta-przedsiębiorca. Ci, którzy nie mogą znaleźć pra-
cy, muszą zrozumieć, że nie mają po prostu nic do 
sprzedania, lub nie potrafią się sprzedać. Zdaniem 
Alaina Bihra posługiwanie się terminem „kapitał 
ludzki” sprawia, że znikają z pola widzenia struktu-
ry społeczne, które odpowiadają za nierówny podział 
i niesprawiedliwe przywłaszczanie sobie efektów pra-
cy innych, a  w  warunkach globalizacji akumulacja 
bogactwa społecznego koncentruje się w rękach bar-
dzo wąskiej grupy społecznej. Gdyby nawet posługi-
wać się pojęciem „kapitał ludzki” w  odniesieniu do 
człowieka pracy, to jego wartość jest bez porównania 
mniejsza niż „kapitału ludzkiego” potomków warstw 
posiadających, a  z  biednego Południa jest mniejsza, 
niż z bogatej Północy. Człowiek pracy najemnej, któ-
ry zaczyna wierzyć, że jest dysponentem „kapitału 
ludzkiego”, na małą skalę, przestaje rozumieć mecha-
nizm kapitalistycznego wyzysku. Zaczyna wierzyć, że 
nie sprzedaje kapitałowi swojej siły roboczej (zdolno-
ści do pracy) i nie rozumie, że to jego praca przynosi 
zyski przewyższające jej wartość początkową, gene-
rując w  ten sposób wartość dodatkową i  zapewnia-
jąc kapitałowi zysk, że praca tworząc towary ulega 
alienacji. Pojęcie „kapitał ludzki” sugeruje, że jest on 
dynamiczny i, podobnie jak rzeczywisty kapitał, pod-

4 Alain Bihr, Kapitał… ludzki, Le Monde diplomatique 12(22) 2007 
r., edycja polska. Patrz również: Alain Bihr, Nowomowa neoliberalna. 
Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, Warszawa 2008, s. 29-32.



str. 7

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2-3 (09-10)/ 2010

lega reprodukcji rozszerzonej, tymczasem trudne wa-
runki pracy i praca ponad siły sprawiają, że „kapitał 
ludzki” ulega degradacji pomimo nabywania wiedzy 
i doświadczeń. Dlatego człowiekowi powyżej 50 roku 
życia, teoretycznie z  dużym „kapitałem ludzkim”, 
trudno znaleźć pracę. „Nazywać »kapitałem« to, co 
stanowi dokładne przeciwieństwo kapitału, a  zara-
zem bezwzględnie wyzyskiwane źródło jego potęgi 
[czyli praca – E.K.], to pozbawiać się możliwości zro-
zumienia, na czym polegają kapitalistyczne stosunki 
produkcji, to stawiać świat na głowie”5.

 Ci, którzy posługują się pojęciem „kapitał 
ludzki” odcinają się od usadowionych na niższych 
szczeblach drabiny społecznej. Trwają w ciągłej mo-
bilizacji i zdolności do konkurencji, do poświęcania 
się, do zacierania w swoim życiu granicy między cza-
sem pracy i czasem wypoczynku, do brania pracy „do 
domu”, do rezygnacji z  własnych pozazawodowych 
zainteresowań i  wszechstronnego rozwoju własnej 
osobowości. Realizując nieprzerwanie proces repro-
dukcji i akumulacji swego „kapitału ludzkiego”, prze-
noszą własne niespełnione marzenia na swoje dzieci, 
bez akceptacji ich rzeczywistych zdolności i  możli-
wości. Wierząc w moc swoich genów, odpowiedzial-
ność za „niepowodzenia” szkolne przerzucają na 
szkołę i  nauczycieli, podważają ich autorytet - roz-
rywają tym samym sojusz ludzi dorosłych, niezbęd-
ny w  wychowaniu młodzieży. Nierzadko, szukając 
wyjścia „z  twarzą” i usprawiedliwienia dla rezygna-
cji z  wytyczonych celów, wymuszają na poradniach 
pedagogicznych np. orzeczenia o  dysleksji i  ADHD. 
Zanika dydaktyczna relacja uczeń-mistrz, ustępując 
miejsca relacji konsument-producent, po spełnieniu 
której każdy idzie w  swoją stronę. Rola nauczyciela 
słabnie nie tylko ze względu na rozwój techniki infor-
macyjnej i środków przekazu, ale również ze względu 
na rozwijające się sprzeczności społeczne.

Szkoła a przemoc

 Od wielu lat słyszy się nawoływania do 
ograniczenia i  likwidacji przemocy szkolnej. Która 
daje znać o sobie jako przemoc szkoły nad uczniem, 
uczniów w stosunku do nauczycieli i przemoc między 
uczniami. Wszystkie  te rodzaje są ze sobą ściśle po-
wiązane i zależne. Wydaje się, że im więcej się o tym 
mówi, tym efekt jest gorszy. Można przypuszczać, że 
rozwój przemocy zależy od przyczyn leżących poza 

5 Alain Bihr, Kapitał… ludzki, jw.

systemem szkolnym lub ukrywanych głęboko w jego 
wnętrzu.

 Przemoc szkoły nad uczniem należy do ide-
alistycznych, duchowych i  pozornie najłagodniej-
szych form przemocy państwowej i  uwikłana jest 
w historię instytucji władzy państwowej. Balibar pi-
sze, że uczniowie są przekształcani w „sługi państwa” 
i przygotowywane do wypełnienia funkcji państwa, 
także tych związanych z przemocą i zagładą innych. 
Każdy proces edukacyjny jest sposobem włączenia 
jednostek w  „strukturę hegemonii”. „Polega on nie 
tylko na normalizacji podmiotów, ale na fabrykowa-
niu ich indywidualności tak, aby przeniosły wartości, 
ideały społeczeństwa […], proces ten powinien po-
legać na dekonstrukcji istniejącej indywidualności 
i konstruowaniu nowej”6. Szkoła „nawraca” uczniów, 
korzystając z obowiązku szkolnego zarówno w „auto-
rytarnej”, jak i „liberalnej” formie - „formy »liberal-
ne« są w rzeczywistości bardziej związane z przemo-
cą, ponieważ to samemu dziecku narzucają brzemię 
rozczłonkowania i scalania, żądając od niego, by było 
własnym chirurgiem, mechanikiem i katem”7.

Idealność i przemoc

 Balibar zwraca uwagę na paradoks związku 
przemocy i idealności. Z pozoru one wykluczają się. 
W rzeczywistości tak jednak nie jest. Splot przemocy 
i idealności może obracać się w okrucieństwo. „Prawo, 
bezpieczeństwo, edukacja: takie być może mogłyby 
być momenty dialektyki Ducha albo wzajemnej kon-
wersji przemocy we władzę i odwrotnie. […] w owej 
dialektyce, której rzeczywistość jest niezaprzeczalna, 
najważniejsza jest przede wszystkim niepewność jej 
granic czy też jej sensu”8.

 Istnieją sprzeczności zasad, wynikające z sa-
mego faktu ich istnienia. Ideał nie-dyskryminacji 
i  nie-przymusu pozostaje nieśmiertelny i  nieznisz-
czalny. Na głoszonych przez Rewolucję Amerykańską 
i  Wielką Rewolucję Francuską ideach, że „wszyscy 
ludzie rodzą się i pozostają równi i wolni”, powstały 
twory, które obfitowały w różnego rodzaju restrykcje, 
dyskryminacje i  instytucje autorytarne. Na wzrost 
agresji wpływ może mieć nawet sposób przekazywa-
nia wiedzy szkolnej. Karl Popper w referacie wygło-

6 Étienne Balibar, Trwoga mas, Warszawa 2007, s.

7 Tamże, s. 351-352.

8 Tamże, s. 352.
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szonym w 1947 roku „Utopia i przemoc” pisał, że każ-
da „nawet jednostronna próba stosowania łagodnej 
perswazji i odwoływania się do argumentów, o abso-
lutnej słuszności których jesteśmy święcie przekonani 
– wiedzie do stosowania przemocy. Pamiętajmy, jak 
wiele wojen religijnych prowadzono w  imię miłości 
bliźniego, ilu ludzi spalono na stosach w  imię rato-
wania ich dusz przed wieczystym piekłem. Nadzieja 
na rozumne opanowanie aktów przemocy płynących 
z nabożności i poczucia obowiązku okaże się złudna, 
jeśli nie zrezygnujemy w  sporach z  postawy autory-
tarnej i nie będziemy gotowi uczyć się od innych”9.

 Popper przewidywał, że zwycięstwo państw 
demokratycznych nad nazizmem w  czasie II wojny 
światowej, nie doprowadzi do zredukowania poziomu 
przemocy w  świecie, lecz przeciwnie, do pojawienia 
się nowych przejawów barbarzyństwa, które Bali-
bar woli nazywać okrucieństwem. Przykładem tego 
okrucieństwa było zrzucenie bomby atomowej przez 
USA przeciwko ludności cywilnej Hiroszimy i Naga-
saki, a nie przeciwko rzeczywistym wrogom. Możemy 
dodać, że w imię tych samych zasad wykonano nalo-
ty dywanowe na Drezno i  Hamburg, storpedowano 
Wilhelma Gustloffa z cywilnymi uciekinierami, do-
konano zniszczenia Afganistanu i  Iraku. Zapewne 
w trosce o te same zasady Stany Zjednoczone wydają 
na zbrojenia tyle, co reszta świata.

 Ktoś, kto widzi w  prawie antidotum na 
przemoc, uważa, że można ją zwalczać za pomocą 
sprawiedliwości, szacunku, miłości. Istnieje jednak 
„przemoc władzy” i  przemoc skierowana „przeciw-
ko władzy”, która przybiera formę „kontrprzemocy”. 
Władza musi być zdolna do użycia przemocy, aby 
zdusić materializujące się idee, niezależnie od tego 
czy idzie o  „Boga, Naród, czy Rynek”. Opozycja le-
gitymizując kontrprzemoc oskarża władzę o  totali-
taryzm, o  indoktrynację i  wychowywanie dla prze-
mocy. Kontrprzemoc służy z  kolei do legitymizacji 
przemocy władzy. „Każda wymagająca legitymizacji 
Gewalt powinna w  istocie sama jawić się jako kara 
bądź też stłumienie mocy zakorzenionych w naturze 
ludzkiej albo w określonych warunkach społecznych, 
albo w wierzeniach i ideologiach, mocy, które mogły-
by zakłócać lub zniszczyć idealny, pierwotnie pacyfi-

9 Karl R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 
1999, s. 592-593. „Nie sposób racjonalnie dyskutować z człowiekiem, 
który woli zastrzelić oponenta, niż zostać przez niego przekonanym. 
Innymi słowy: zachowanie racjonalne ma swe granice. To samo dotyczy 
tolerancji. Nie wolno bezwarunkowo akceptować zasady tolerancji wobec 
ludzi nietolerancyjnych”. Tamże, s. 593.

styczny, pozbawiony przemocy porządek bądź tylko 
zagrozić jego istnieniu”10. Przemoc władzy usprawie-
dliwia się jako „prewencyjna kontrprzemoc”. Dla-
tego Balibar pisze, że „przemoc, która towarzyszy 
sformułowaniu i wprowadzeniu w życie ideałów, jest 
z pewnością stopniowalna, ale nie ma stopnia zerowe-
go. A zatem nie istnieje nie-przemoc, o czym nie po-
winniśmy zapominać, kiedy występujemy przeciwko 
nadmiarowi przemocy w  jej najróżniejszych przeja-
wach”11.

Uniwersalizm a przemoc

 Każda terminologia i  definicja upowszech-
niana w  szkole, zawiera w  sobie element arbitralny. 
Propagowane wartości uniwersalne są wynikiem 
abstrakcji i pozostają w pewnej opozycji do rzeczywi-
stości i faktów, występują jednak jako realny element 
rzeczywistych stosunków społecznych. Propagowanie 
uniwersalizmu jakiejś religii rodzi fanatyzm wyzna-
niowy, poczucie wyższości własnej religii i  kleryka-
lizm. Propagowanie uniwersalizmu jakichś zachowań 
seksualnych, wyzwala agresję wobec mniejszości sek-
sualnych, powoduje ich gettoizację. Osiągana „nor-
malność” jest więc w  takich warunkach wynikiem 
nacisku i  przemocy ze strony uniwersalności, jest 
stanem równowagi pomiędzy uniwersalizmem, a dą-
żeniem do tożsamości jednostek. Jednym z paradok-
sów współczesności, na który zwraca uwagę Balibar, 
jest stwierdzenie, że współczesny rasizm związany 
jest z  głoszeniem uniwersalizmu i  globalizacji, cho-
ciaż wydaje się, że zjawiska te powinny się wykluczać. 
Dlatego naiwnością jest myślenie, że można zwalczyć 
rasizm wzywając do uniwersalizmu judeochrześci-
jańskiego lub okcydentalizmu w  poszczególnych 
dziedzinach. Rasizm i przemoc są jedną ze stron na-
uczanego uniwersalizmu.

Globalizacja

 Pojęcie globalizacji zawiera w sobie ukryte od-
wołanie się do wyobrażenia „centrum”, które podpo-
rządkowało sobie „peryferia” i „regiony zewnętrzne”, 
jedni globalizują a drudzy są globalizowani. W pro-
cesie globalizacji zaciera się rozróżnienie między 
większościami i  mniejszościami, które legły u  pod-
staw powstania świadomości i  państw narodowych. 
Pewne większości na jednym terenie, występują jako 

10 Étienne Balibar, Trwoga mas, jw., s. 349.

11 Tamże, s. 357.



str. 9

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2-3 (09-10)/ 2010

mniejszości na innym. Każda z grup walczy jednak 
o swoją tożsamość, widząc w niej warunek konieczny 
do realizacji swoich interesów. Rodzi to również róż-
nego rodzaju obawy wśród populacji „większościo-
wych”, które formułują strategię obrony zagrożonej 
tożsamości, będące „środkami oporu przeciwko uni-
wersalizmowi nierówności, nierówności jako formy 
uniwersalności”12. Wobec wszechobecności stosun-
ków towarowo-pieniężnych, wszechobecne jest po-
czucie zagrożenia, a wobec ich wszechmocy i własnej 
bezradności, wzrasta ochota do poszukiwania na-
rodowych wrogów i przeciwstawienia się im siłą. Ta 
chęć przeciwstawienia się im i ochrony własnej toż-
samości jest tak wielka i powszechna, że do wygene-
rowania wroga w szkole nie są potrzebne rzeczywiste 
powody, wystarczy marka noszonych ubrań, fryzura, 
sympatie dla określonego klubu sportowego, uzyski-
wane oceny, czy poprawność stosunków z nauczycie-
lem. Możliwy jest zatem np. antysemityzm bez Ży-
dów i antykomunizm bez komunistów, czy zagorzały 
i ostentacyjny katolicyzm i dewotyzm bez znajomości 
i  akceptacji podstawowych dogmatów wiary. Zdają 
sobie sprawę z tego niektóre partie polityczne, kiedy 
przylepiają innym etykiety, podsycają podziały po-
lityczne i  zachęcają do polowania na rzeczywistych 
i domniemanych wrogów.

 Przemoc szkolna jest ekstremalną formą par-
tykularyzmu i  zaprzeczeniem nauczanego w  szko-
le uniwersalizmu, ale jest też z  nim nierozerwalnie 
związana. Przemoc jest jednym ze środków – real-
nym i  urojonym – „zapobiegawczego wykluczenia”, 
przenoszenia i  załatwiania konfliktów społecznych 
na gruncie szkolnym. Szkoła nie ma jednak możli-
wości niwelacji istniejących konfliktów społecznych – 
nie wyeliminuje więc przyczyn przemocy. Konflikty 
na gruncie szkolnym rozwijają się wbrew szkole i jej 
działaniom.

Wykluczeni

 Niezależnie od dokonującego się rozwoju 
i  postępu globalizacji, ukształtowała się rzesza po-
nad miliarda ludzi wykluczonych, dla których glo-
balizacja jest synonimem biedy, upadku kraju i  de-
gradacji społeczeństwa. Poczucie wykluczenia jest 
szczególnie widoczne wśród młodzieży, dla której 
słowa „obywatelskość”, „demokracja”, „prawa czło-
wieka” są terminami pustymi. Szkoła nie przestanie 

12 Tamże, s. 384.

być areną przemocy, jeśli nie przestanie być areną 
wyścigu szczurów, przepustką do wyjścia z  rejonu 
wykluczonych i wejścia na szczyt drabiny społecznej, 
jeśli podstawą oceny będą osiągane wyabstrahowane 
„standardy” i wszechobecne testy, jeśli nad drzwiami 
do szkół będą wisiały hasła-„misje”, będące podstawą 
dyskryminacji części niepasujących do nich lub po-
szukujących własnej drogi życiowej - uczniów. Jakże 
często źródłem przemocy szkolnej są sami rodzice, 
którzy, co uważa się za normalne, wypominają dzie-
ciom, że ich utrzymują, i że w ich wieku ….

Granice

 Uczniowie nie lubią granic, a jeśli mają z nimi 
do czynienia, lubią je przekraczać. Zdaniem zwolen-
ników globalizacji, największym jej dobrodziejstwem 
jest zniesienie granic, co jest tożsame z  likwidacją 
spornych terytoriów. Tymczasem problem jest bar-
dziej złożony. Dla osoby bogatej, według Balibara, 
z bogatego kraju, granica jest formalnością, miejscem 
przekraczanym w biegu oraz potwierdzeniem jej sta-
tusu i tożsamości. Dla biedaka z ubogiego kraju jest 
często przeszkodą nie do przebycia, lepkim miejscem, 
do którego nieustannie się powraca po wydaleniu. 
Jego zdaniem, następuje dzisiaj „pomieszanie” gra-
nic politycznych, kulturowych, socjalno-ekonomicz-
nych. „Dzieje się tak dlatego, że niektóre granice nie 
są już usytuowane na granicach – w geograficzno-po-
lityczno-administracyjnym znaczeniu tego terminu 
– ale znajdują się gdzie indziej, wszędzie tam, gdzie 
są dokonywane selektywne kontrole […]. Na naszych 
oczach, i to już od dawna, pojawia się nowa wszech-
mocność granicy”13. Dla biedaka granica zaczyna się 
za progiem domu, w  którym mieszka. Dla ucznia, 
w świadomości którego, wszystkie konflikty społecz-
ne przybierają specyficzny wyraz, wrogiem może być 
kolega z  innej klasy, ławki lub innego rzędu ławek, 
bliżej lub dalej siedzący od nauczyciela albo z  innej 
szkoły. Szkolne mundurki nie mogą ukryć głównych 
przyczyn konfliktów społecznych, mogą być dla nich 
tylko prześwitującą woalką. Dla ucznia powodem 
wrogości do kolegów może być inny niż mundurek 
element zewnętrznego ubioru, albo to, co jest pod 
mundurkiem.

Dezerterzy

 Nie wyeliminuje się konfliktów w świadomo-

13 Tamże, s. 324.
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ści uczniów i  przemocy w  szkole, jeśli w  nauce bę-
dzie się stawiało za wzór i wzywało do naśladowania 
bohaterów, supermanów, übermenchów, a  później 
ich degradowało. Bohaterstwo rodzi antybohaterów. 
Żaden kraj nie będzie demokratyczny, jeśli nie stanie 
w  nim pomnik dezertera, by uczynić bohaterstwo 
prywatną sprawą obywatela. Uczeń zawsze stoi przed 
wyborem, czy w  obronie swej tożsamości i  przeciw 
uniwersalizmowi, być bohaterem, czy przeciwstawić 
mu się. Z pewnością zasługują na pomnik dezerterzy 
z armii hitlerowskiej, dezerterzy z armii amerykań-
skiej w Wietnamie, dezerterzy armii izraelskiej, od-
mawiający walki z Palestyńczykami lub łamania im 
rąk kamieniami i z wielu innych prowadzących wojny 
zaborcze i kolonialne oraz zaprowadzających „porzą-
dek”.

 W walce z przemocą szkolną nie ma co liczyć 
na środki masowego przekazu. Zdarzające się czystki 
etniczne, gwałty, tortury są eksponowane w telewizji. 
Nie należy jednak mieć złudzeń, że telewizja ujawnia 
okrucieństwo, które chciałoby pozostać w ukryciu – 
w rzeczywistości tworzy ona spektakl, który „stanowi 
element samego okrucieństwa”14.

Zero tolerancji

 W warunkach globalizacji osłabieniu socjal-
nej roli państwa towarzyszył wzrost jego represyjnych 
funkcji. W Polsce na początku kapitalistycznej trans-
formacji było ponad 45,6 tys. tymczasowo aresztowa-
nych i odbywających kary, a 2007 już ponad 76 tys. 
W  marcu 2007 r. w  więzieniach przebywało nawet 
91 331 osób, czyli 234 osadzonych na 100 tys. miesz-
kańców. Był to najwyższy (po Litwie, Łotwie i Esto-
nii) wynik w  Unii Europejskiej. Jeszcze gorzej było 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1997 roku na 100 
tys. mieszkańców było 648 osadzonych, a w roku 2006 
już 738. Współczynnik ten wzrósł w latach 1997–2006 
w Holandii z 87 do 128, w Belgii z 82 do 91, w Niem-
czech za rządów Schrödera z 90 do 95, we Włoszech 
z 87 do 104.

 Powrót większości współczesnych państw 
do większej represji karnej, zwłaszcza wobec bied-
niejszych części społeczeństw, jest więc struktural-
nie powiązany z  neoliberalnym kursem gospodar-
ki światowej. Przestępczość rośnie w  środowiskach 
pracowników niewykwalifikowanych i  imigrantów. 

14 Tamże, s. 354.

Deregulacja gospodarki, transfer bogactwa w  górę 
drabiny społecznej, wzrost dysproporcji i sprzeczno-
ści społecznych, prowadzą do wzrostu ingerencji pań-
stwa w życie obywateli słabszych ekonomicznie i po-
litycznie. Poczucie niepewności bytu kompensowane 
jest przez paternalistyczną siłę karzącego państwa. 
Państwo, uciekając się do represji wobec słabszych 
ekonomicznie warstw społecznych, chce pokazać za-
możnym grupom społecznym, że jest potrzebne i pa-
nuje jeszcze nad sytuacją, że tylko ono jest w stanie 
narzucić miejsca pracy bez standardów socjalnych, 
rozpatrywać sprawy szybko, bez procedur sądowych, 
przed „sądami 24-godzinnymi”. Niektóre partie zbiły 
kapitał polityczny na postulacie zwiększenia repre-
sji, rozbicia „układów”, przełamania „frontu obrony 
przestępców” i walki z  „liberalizmem” sądów i pro-
kuratur. Poprzez kryminalizację nędzy dąży się do 
narzucenia nisko płatnej pracy niechcącym jej niewy-
kwalifikowanym, do zdyscyplinowania nisko opłaca-
nych pracowników.

 Dyskurs nad pogodzeniem reguł rynkowych 
z narastającymi problemami społecznymi, doprowa-
dził do powstania programu i praktyki „zero toleran-
cji”. Jest on programem propagacji rasizmu, neorasi-
zmu, nietolerancji i przemocy szkolnej. Daje on siłom 
porządku wolną rękę w agresywnym represjonowaniu 
drobnej przestępczości, aby wyprzeć żebraków i bez-
domnych z  centrów do złych dzielnic. Program ten 
wychodząc od ludowych mądrości zakłada, że konse-
kwentnie zwalczając drobne wykroczenia zaradzi się 
poważnym przestępstwom. „Cel reformy: uspokoić 
przestraszone klasy średnie i wyższe – te, które cho-
dzą do wyborów – za pomocą permanentnego nęka-
nia biednych w przestrzeni publicznej (w parkach, na 
ulicach, dworcach, w autobusach, w metrze, itp.). Do 
celu prowadzą trzy środki: zwiększenie stanu osobo-
wego i wyposażenia jednostek policji, decentralizacja 
operacyjnej odpowiedzialności i  scedowanie jej na 
komisarzy dzielnicowych wraz z  ilościowym okre-
śleniem zadań oraz wprowadzenie systemu informa-
tycznego (z centralną bazą danych, dostępną w kom-
puterach samochodów patrolujących). Pozwalają 
one na stałą obecność sił porządkowych i na prawie 
natychmiastową interwencję. Skutkuje to surowym 
stosowaniem prawa wobec pomniejszych wykroczeń, 
takich jak pijaństwo, hałasowanie, żebractwo, nie-
obyczajność, groźby pospolite oraz innych zachowań 
aspołecznych związanych z bezdomnymi”15.

15 Loïc Wacquant, Więzienia nędzy, Warszawa 2009, s. 27.
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 Rozmywa się granice między małoletnimi 
i  dorosłymi sprawcami przestępstw, wprowadza się 
solidarną odpowiedzialność karną lub cywilną ro-
dziców za czyny dzieci. W  Anglii zniesiono zasadę 
doli incapax (niezdolność do przestępstwa) w stosun-
ku do dzieci od 10 do 13 roku życia, wprowadzono 
godzinę policyjną dla dzieci poniżej 10 lat oraz do-
puszczono ograniczenie wolności w stosunku 10-lat-
ków oraz pozbawienie wolności 12-latków z  powo-
du „zachowań aspołecznych”. W  Kencie utworzono 
w 1998 roku pierwsze w Europie więzienie dla dzieci. 
„Pojęcie »zero tolerancji« rozprzestrzeniło się w pro-
cesie metastazy z  dziedziny policyjnej i  penalnej na 
kolejne sfery: dyscyplinę stosowaną w rodzinach, au-
tomatyczną ekspulsję licealistów, którzy przynieśli do 
szkoły broń, zawieszanie zawodowych sportowców, 
którzy dopuścili się przemocy poza areną, ścisłą kon-
trolę narkotykowej kontrabandy w  więzieniach, ale 
także w  bezwzględnym ściganiu rasistowskich ste-
reotypów lub stosowania sankcji wobec niesfornych 
pasażerów samolotów, surowości w przypadku dzieci 
nieprzypiętych pasami bezpieczeństwa, parkowania 
na ulicach handlowych czy zniszczeń w parkach pu-
blicznych”16. Na czarną listę trafiają drobni dilerzy 
narkotyków, prostytutki, żebracy, włóczędzy, gra-
ficiarze, jeżdżący na rowerze bez dzwonków, pijący 
rodzice i niewiedzący jak się zachować w miejscach 
publicznych.

 W Nowym Jorku i USA, gdzie najpierw prze-
testowano program „zero tolerancji”, występuje stał 
wzrost liczby osób osadzonych w więzieniach. Jeszcze 
w latach 70-tych, gdy liczba więźniów spadła do 380 
tys., debatowano o  karach zastępczych i  ogranicze-
niu kary więzienia do „najbardziej niebezpiecznych 
przestępców” (15%), o  możliwości „kraju bez wię-
zień”. Wraz z triumfem neoliberalizmu w gospodar-
ce, liczba więźniów nieustannie rośnie. W 1995 było 
już 1,5 miliona więźniów, a w 1998 ponad 2 miliony. 
Ujawnił się też silnie rasistowski charakter społeczeń-
stwa amerykańskiego. Od roku 1989 ponad połowa 
skazanych to Afroamerykanie, chociaż stanowią oni 
jedynie 12 % społeczeństwa, i  wykazuje tendencję 
wzrostową. W latach 90-tych dla ponad 55 milionów 
osób założono kartoteki policyjne (1/3 dorosłej mę-
skiej populacji), a  po 2001 roku, antyterrorystyczna 
psychoza sprawiła, że powstało ponad 700 tys. kar-
totek osób podejrzanych o terroryzm. Gdyby wszyst-
kich więźniów zebrać w jednym mieście, stanowiłoby 

16 Tamże, s. 37.

ono czwarte miasto USA, a cały system penitencjarny 
w 1993 roku zatrudniał ponad 600 tys. pracowników, 
co czyniło z niego trzeciego pracodawcę, zaraz za Ge-
neral Motors, i siecią marketów Wal-Mart. „Nomi-
nalne wydatki penitencjarne wzrosły w latach 1979-
1989 o  95%. W  tym samym czasie budżety szpitali 
były zamrożone, wydatki na licea spadły o 2 %, a na 
opiekę społeczną o  41%. Ameryka zdecydowała, że 
wybuduje dla swoich biednych zakłady karne zamiast 
przychodni, żłobków i  szkół. […] stan Nowy Jork 
zwiększył wydatki karceralne o 76 % i obciął wydatki 
na uniwersytety o 29%”17. Niedoinwestowanie funkcji 
socjalnych państwa, prowadzi do przeinwestowania 
funkcji represyjnych. We Francji w  1984 było 4 tys. 
osób skazanych za posiadanie lub handel narkotyka-
mi, a w 1994 już 24 tys. W tym czasie średnia wymie-
rzona kara wzrosła z 9 do 20 miesięcy. W 1988 roku 
skazani za narkotyki stanowili 14 % wśród uwięzio-
nych, a  w  1992 już 21 % i  przekroczyła liczbę osób 
skazanych za kradzieże. Podobna tendencja wystę-
puje we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Holandii. W USA w 1995 roku 6 
na 10 skazanych znalazło się w  więzieniu za posia-
danie lub handel narkotykami. „We wszystkich tych 
krajach rozbudowa więzień w ostatnich latach służyła 
niemal w całości absorpcji toksykomanów”18, zwłasz-
cza z uboższych dzielnic.

 W Polsce na 294 826 osądzonych przestępstw 
ściganych z oskarżenia publicznego, 68 962 stanowiły 
popełnione przez prowadzących pojazdy na drodze 
w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odu-
rzającego. Przestępstw tych było więcej niż kradzieży 
(28  676) i  kradzieży z  włamaniem (15  534). Władze 
polskie prowadzą radykalną walkę z  przestępstwa-
mi drogowymi, choć wiadomo, że jedynie od 7-10% 
wypadków jest popełnionych przez osoby w  stanie 
nietrzeźwym, co automatycznie oznacza ich winę, 
by jednocześnie ukryć swoją nieudolność w budowie 
dróg i odpowiedzialność za śmierć na drogach około 
40 osób każdego tygodnia. W Polsce zatrudnionych 
w  służbie więziennej było w  roku 1990 ok. 20 tys. 
osób, w 2000 już ponad 23 tys., a w 2007 już ponad 
26,5 tys. W latach 2000-2007 liczba nauczycieli wię-
ziennych spadła z 208 do 194, a liczba łóżek szpital-
nych z 1344 do 1137.

 

17 Tamże, s. 88.

18 Tamże, s. 113.
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 Zaostrzenie polityki karnej na krótką metę 
prowadzi do zmniejszenia bezrobocia. W  dłuższej 
perspektywie czasowej czyni praktycznie byłych 
więźniów niezdolnymi do znalezienia pracy na nasy-
conym rynku pracy, zakłóca ich rozwój edukacyjny, 
matrymonialny, zawodowy, rodzinny. Bezrobotnym 
łatwiej jest trafić do aresztu tymczasowego, częściej 
mogą liczyć na wyższy wyrok, rzadziej na wyrok 
w zwieszeniu, grzywnę, skrócenie kary lub zwolnie-
nie warunkowe. Więźniowie i byli więźniowie wpa-
dają w  „spiralę penalnej pauperyzacji”. Nawet we 
Francji 60 % wychodzących z więzienia pozostaje bez 
pracy, 12 % nie ma mieszkania, a ponad ¼ nie dys-
ponuje żadnymi pieniędzmi. Ubożeją także rodziny 
skazanych. Stąd dyskusje o konieczności zaostrzenia 
wyroków wobec „recydywy”. Czas odrzucić idealiza-
cyjny mit o wyłącznie resocjalizacyjnej funkcji zakła-
dów karnych.

 Loïc Wacquant pisze, że więzienia stały się 
ważnym elementem w  zarządzaniu nędzą. „Rozrost 
amerykańskiego państwa penalnego i  postępujący 
upadek sektora publicznego oraz deregulacja nie sto-
ją bynajmniej w  sprzeczności z  projektem neolibe-
ralnym. Stanowią raczej negatyw, ujawniający jego 
prawdziwą naturę – polityka kryminalizacji nędzy 
jest niezbędnym dopełnieniem narzucania niskich 

płac jako obowiązku obywatelskiego oraz reformy 
programów socjalnych w  kierunku restryktywnym 
i punitywnym”19.

 Poprzez program „zero tolerancji” następuje 
eufemizacja państwa jako organizatora kolektywnej 
przemocy w celu kontynuacji negatywnych tendencji 
społecznych oraz utrzymania uległości warstw zdo-
minowanych w obrębie formalnie demokratycznego 
ustroju, będącego wyrazem kompromisu powstałego 
w  wyniku dwóch wieków zmagań społecznych. Po-
działy społeczne zostają zastąpione przez techniczno-
moralne oparte na kompetencji i odpowiedzialności. 
Dobrze się stało, że po odejściu Romana Giertycha 
zapomniano o  jego obcym polskiej tradycji „Rzą-
dowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa 
w szkołach i placówkach” z 2007 roku „zero tolerancji 
dla przemocy w szkole”. Ale źle się stało, że go kry-
tycznie nie przewartościowano.

dr Edward Karolczuk - konsultant RODNiIP „WOM” 
w Rybniku

19 Tamże, s. 96.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.

• Opiekun praktyk pedagogicznych w szkole.
• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
• Wykorzystanie europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie 

się przez całe życie” w działaniach dydaktycznych i doskonaleniu 
nauczycieli.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Pierwsze szkolne KLUBY EUROPEJSKIE powstały 
w Portugalii, skąd idea ta przeniosła się do całej Euro-
py. W Polsce pierwsze kluby zaczęły powstawać na po-
czątku lat 90. Kluby te działają podobnie jak różnego 
rodzaju koła zainteresowań. Zajmują się one, jak sama 
nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Euro-
pie - państwach, historii, geografii, sztuce, integracji 
europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów 
szkoły (wychowanków przedszkola), a także rodziny, 
znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. 
Uczę dzieci, młodych ludzi, aktywności, tolerancji, 
szacunku dla różnic kulturowych i odmienności in-
nych narodów, umiejętności poszukiwania informa-
cji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów. 

 Aby działalność klubu przyniosła jak naj-
lepsze efekty, muszą one same poszukiwać instytucji 
i partnerów chętnych do współpracy. Kluby europej-
skie działają we wszystkich rodzajach szkół - szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach, a ostatnio bardzo 
często w  przedszkolach, we wszystkich wojewódz-
twach - zarówno w wielkich miastach, jak i w małych 
wsiach.

Jak założyć Klub Europejski

 Pomysł na powołanie klubu może wyjść od 
dyrektora szkoły czy przedszkola od nauczyciela, 
a także uczniów Na początku najważniejsze jest zna-
lezienie grupy dzieci zainteresowanych tematyką eu-
ropejską oraz nauczyciela, który będzie się opiekował 
klubem. Organizacja klubu i  jego pracy zależy wy-
łącznie od założycieli. To oni decydują o treści statu-
tu, o tym, w jaki sposób klub będzie funkcjonował, co 
będzie robił, kiedy będą odbywały się spotkania, czy 
klub będzie miał motto czy nazwę. 

Główne cele działania klubu to:

• kształtowanie poczucia jedności europejskiej 
poprzez propagowanie wiedzy o Europie,

• przygotowanie do życia i pracy w zjednoczonej 
Europie.

 Jedyną formalnością, którą należy spełnić 
przy powołaniu klubu, jest uzyskanie zgody dyrekto-
ra. Pomysł powołania klubu oraz program działania 

należy przedstawić na posiedzeniu Rady Pedagogicz-
nej. Wtedy wszyscy nauczyciele zostaną poinformo-
wani o  rozpoczęciu działalności klubu i  będą mogli 
służyć pomocą, wiedzą pomysłami. Klub powinien 
posiadać własną salę lub wydzielony kącik. Sala taka 
może być wizytówką klubu, a zarazem miejscem, gdzie 
prowadzone byłyby zajęcia o  tematyce europejskiej. 
Można w niej prezentować osiągnięcia klubu, wyko-
nane prace, materiały informacyjne, plakaty, wystawy 
tematyczne. Gdy klub zostanie już powołany, należy 
zgłosić jego powstanie do baz danych szkolnych klu-
bów europejskich (bazę prowadzi Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej). Aby zgłosić klub, wystarczy 
wypełnić ankietę zgłoszeniową. Kluby, które są tam 
zarejestrowane, objęte są prowadzonymi przez UKIE 
działaniami informacyjnymi. Dzięki prowadzonej 
bazie danych łatwiej nawiązać współpracę wymienić 
doświadczenia z innymi klubami.

 Główne zadanie klubów to pogłębianie wie-
dzy europejskiej. Można to osiągnąć poprzez organi-
zowanie różnych działań i akcji wewnątrz klubu, ale 
również w  placówce, w  której działa lub w  miejscu 
zamieszkania. Działania szkolnych klubów europej-
skich polegają na:

• przygotowaniu albumów i wystaw tematycznych,
• organizowaniu konkursów wiedzy o Unii, ob-

chodów Dnia Europejskiego i poszczególnych 
państw europejskich, „dyskotek europejskich” 
i ,,balów przebierańców”,

• wystawianiu mini – sztuk,
• organizowaniu wieczorów poezji, baśni europej-

skich,
• sporządzaniu plakatów,  
• przeprowadzaniu wykładów tematycznych i de-

bat,
• przygotowaniu „półki europejskiej” w szkolnej 

bibliotece i tworzeniu teczek lub albumów tema-
tycznych na podstawie zbieranych informacji,

• redagowaniu tablicy informacyjnej (gazetek 
ściennych),

• poszukiwaniu grup wsparcia w środowisku lo-
kalnym, instytucjach centralnych, organizacjach 
pozarządowych o ogólnopolskim zasięgu oraz 
partnerów i sponsorów (władze samorządowe, 
lokalne kręgi biznesowe),

SZKOLNE ORAZ PRZEDSZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE
Barbara Łukoszek
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• współpracy z mediami, uczestniczeniu w impre-
zach o tematyce europejskiej,

• nawiązaniu współpracy z innymi klubami 
(wymiana korespondencji, materiałów informa-
cyjnych, doświadczeń, organizowanie wycieczek, 
spotkań, wspólnych przedsięwzięć),

• nawiązaniu współpracy z klubami z innych 
państw europejskich.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych 
wydanych przez Urząd Komitetu Integracji Europej-
skiej.

Barbara Łukoszek – doradca metodyczny, koordyna-
torka projektu dotyczącego Unii Europejskiej, który był 
realizowany w  przedszkolach powiatu raciborskiego 
w roku szkolnym 2003 / 2004

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Kircholm 1605. Aktywizujące metody pracy w trakcie zajęć na lek-
cji historii.

• Realizacja zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i eduka-
cji wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej.

• Harmonogram działań ewaluacji wewnętrznej w ramach wybrane-
go przez radę pedagogiczną obszaru.

• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących 
aktów prawnych.

• Papierowe plecionki - kolorowe liście z różnymi motywami graficz-
nymi.

• Wykorzystanie mas modelarskich w  realizacji dodatkowych go-
dzin rejestrowanych.

• Dyskalkulia - rozpoznawanie i  usuwanie przyczyn trudności 
w uczeniu się matematyki.

• Propagowanie zdrowego i  aktywnego stylu życia oraz program 
walki z nadwagą.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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I. Założenia i źródła projektu.

 Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przyszłość każdego „ obywatela świata” leży w rękach młodych lu-
dzi. Dajmy im szansę stać się prawdziwymi Europejczykami. Aby to uczynić konieczne jest uświadomienie im 
prawdy o naszych sąsiadach bliższych i dalszych należących do Unii Europejskiej. Odpowiednia edukacja już 
na poziomie przedszkola to swoisty rodzaj pomostu, łączącego to, co świadczy o odrębności danego dziecka, 
z tym co zyskuje ono poprzez wiedzę czy kontakt z dziećmi innych narodowości. Odpowiednio dobrane treści 
wprowadzone już w edukacji przedszkolnej, pozwolą na kształtowanie nowej, innej świadomości społecznej 
i wychowanie „małego Europejczyka” świadomego własnych korzeni, z zachowaniem pełnej tożsamości naro-
dowej oraz respektującego prawa człowieka. Wyposażenie małych dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności 
przystosowania się do życia w integrującej się Europie ułatwi im afirmację własnych wartości z jednoczesnym 
poszanowaniem ludzi o odmiennej kulturze, tradycji i obyczajach.
 Poniższy projekt został opracowany po to, aby dzieci poznały charakterystyczne elementy kultury, kra-
jobrazu i ciekawostki turystyczne państw należących do Unii Europejskiej. Podczas realizacji projektu przybli-
żono dzieciom problematykę związaną z Unią Europejską na poziomie dostosowanym do wieku odbiorcy.

II. Realizację projektu poprzedziły zajęcia mające na celu:

• budzenie zainteresowań tradycjami i miejscowym folklorem,
• nabywanie poczucia przynależności narodowej w myśl zasady „ od bliższego i znanego do mniej znanego”, 

odwołując się do dziecięcych przeżyć, spostrzeżeń, wiadomości i zainteresowań.

 W czasie realizacji projektu korzystałam z informacji z różnych źródeł m.in. z internetu, encyklope-
dii powszechnej, geograficznej, multimedialnej, „Niezwykłe podróże po świecie Miki Geo” wydane przez De 
Agostini Polska, materiałów edukacyjnych „Unia bez tajemnic” wydane przez Pełnomocnika Rządu do spraw 
Informacji Europejskiej oraz „ Unia Europejska – wszystko, co musisz wiedzieć” – Tomasza Panfila.
 Dobór i układ treści zawartych w tym programie odpowiada założeniom podstawy programowej.

Cele ogólne: 

• Budzenie zainteresowań tradycjami i miejscowym folklorem.
• Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
• Zapoznanie z pojęciem Unii Europejskiej i jej celami.
• Poznanie historii Unii.
• Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.
• Poznanie tradycji i obyczajów państw należących do Unii.
• Rozbudzanie tożsamości europejskiej.
• Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury 

masowej.

Cele operacyjne:

• Dziecko zna nazwę i charakterystyczne obiekty swojej miejscowości.
• Dziecko rozpoznaje herb swojego miasta.
• Dziecko zna charakterystyczne cechy i nazwę swojego regionu.

POZNAJEMY PAŃSTWA NALEŻĄCE DO UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT 
EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY

Renata Domańska
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• Dziecko zna zwyczaje obrzędy i tradycje charakterystyczne dla swojego regionu.
• Dziecko rozumie pojęcia ojczyzna, Polska; zna symbole narodowe.
• Dziecko potrafi wyjaśnić, co to jest Unia Europejska.
• Dziecko wie, ile krajów należy do Unii.
• Dziecko wymieni (6 – 15) krajów należących do Wspólnoty Europejskiej.
• Dziecko zna symbole Unii (flaga, hymn, waluta).
• Dziecko zna słowa i melodię hymnu europejskiego.
• Dziecko wymieni kilka charakterystycznych ciekawostek z poznawanych państw UE.
• Dziecko potrafi przywitać się w języku poznawanych państw.
• Dziecko  wymieni charakterystyczne dla danego państwa produkty.
• Dziecko zna potrawy charakterystyczne w danym państwie.
• Dziecko rozpoznaje i nazywa charakterystyczne budowle państw należących do Unii.  

III Formy i metody realizowania projektu:

Metody:

• słowna – opowiadanie, prezentacja, historyjki obrazkowe, śpiew,
• oglądowa – pokaz, obserwacja,
• czynna – rysowanie, malowanie, oklejanie, taniec, zabawy ruchowe.

Formy:

• grupowa jednolita,
• indywidualna zróżnicowana,
• zespołowa jednolita i zróżnicowana.

 Zajęcia zaplanowano 2 – 3 razy w tygodniu systematycznie przez cały rok oraz spontanicznie podczas 
pracy całodniowej w nadarzających się konkretnych sytuacjach.

IV Treści programowe.

Obszary edukacyjne - Treści programowe Sprawności, umiejętności i wiadomości
Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowo-
ścią:

• poznanie własnej miejscowości,
• znajomość adresu;
• rozpoznawanie i nazywanie charakterystycz-

nych obiektów,
• poznanie herbu swojego miasta.

Dziecko:

• zna nazwę swojej miejscowości,
• zna adres zamieszkania,
• nazywa charakterystyczne obiekty swojej miej-

scowości,
• rozpoznaje herb swojego miasta.
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Obszary edukacyjne - Treści programowe Sprawności, umiejętności i wiadomości
Historia i osobliwość regionu:

• poznanie własnego regionu,
• poznanie tańca i ubioru regionalnego,
• gromadzenie eksponatów w kąciku regional-

nym,
• kultywowanie typowych dla własnej miejscowo-

ści zwyczajów, obrzędów i tradycji,
• zapoznanie dzieci z wytworami sztuki ludowej,
• aktywne uczestnictwo w poznawaniu tradycji i 

zwyczajów wiążących się z różnymi obrzędami 
i świętami.

• zna nazwę swojego regionu,
• wymieni charakterystyczne cechy swojego re-

gionu; zatańczy trojaka.
• zna zwyczaje, obrzędy i tradycje charaktery-

styczne dla swojego regionu.

Nabywanie poczucia przynależności narodowej:

• wyjaśnienie znaczenia słów: Polska, Polacy, 
ojczyzna, 

• zapoznanie z flagą, godłem oraz nazwą stolicy,
• słuchanie hymnu narodowego,
• poznanie tańca narodowego.

• rozumie pojęcia Polska, ojczyzna,
• rozpoznaje flagę, godło Polski, 
• wie, jak nazywa się stolica Polski,
• wie, czym są symbole narodowe,
• rozpoznaje hymn narodowy,
• umie zatańczyć poloneza.

Poznajemy historię Unii Europejskiej i jej symbole:

• zapoznanie dzieci z pojęciem Unia Europejska,
• słuchanie historii o powstaniu UE,
• poznanie głównych celów UE,
• poznajemy symbole UE,
• słuchanie hymnu europejskiego.

• wyjaśni własnymi słowami, co to jest Unia 
Europejska,

• zna historię powstania UE,
• wymieni cele UE,
• zna flagę UE, nazwę wspólnej waluty,
• zna słowa i melodię hymnu europejskiego,
• wie, kto był twórcą muzyki do hymnu.

Bliższe poznanie niektórych państw należących do 
Unii Europejskiej:

• słuchanie mitów, opowiadań i ciekawostek o 
krajach należących do Wspólnoty Europejskiej,

• słuchanie bajek, baśni autorów pochodzących z 
krajów Unii Europejskiej,

• gromadzenie ilustracji, pocztówek, albumów 
dotyczących państw UE,

• rozpoznawanie i nazywanie charakterystycz-
nych obiektów wybranych państw.

• zna mit pt. „Europa“ i mit  „O Ariadnie“,
• chętnie wypowiada się na temat poznawanych 

krajów,
• zna niektóre bajki, baśnie H. Perraulta i J.CH. 

Andersena,
• ma potrzebę poznawania nowych miejsc, zdo-

bywania nowych informacji,
• rozpoznaje i nazywa niektóre obiekty charakte-

rystyczne dla danego państwa np.: wieżę Eiffla, 
krzywą wieżę w Pizie, Katedrę Notre - Dame,

• buduje z klocków lego Legoland,
• wie, jaki kraj symbolizują wiatraki.
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Obszary edukacyjne - Treści programowe Sprawności, umiejętności i wiadomości
Poznawanie ich tradycji i obyczajów:

• poznanie tańca charakterystycznego dla wybra-
nego państwa,

• poznanie słów powitania w językach poznawa-
nych państw,

• poznawanie charakterystycznych potraw i pro-
duktów;

• poznawanie strojów narodowych wybranych 
państw UE,

• poznawanie tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia.

• poznaje zwyczaje i tradycje charakterystyczne 
dla innych krajów,

• wie, z jakiego kraju wywodzi się taniec flamen-
co,

• wie, w jakim kraju obchodzi się święto October-
fest;

• zna tańce innych narodów,
• potrafi zatańczyć taniec duński „Rodzinny 

krąg”,
• potrafi przywitać się w językach wybranych 

państw,
• zna charakterystyczne potrawy wybranych 

państw,
• zna produkty pochodzące z danego kraju,
• rozpoznaje stroje narodowe wybranych państw,
• porównuje stroje innych państw z polskim stro-

jem narodowym,
• zna tradycje świąteczne wybranych państw,
• zauważa podobieństwa i różnice w tradycjach 

świątecznych różnych państw.
Budzenie uczuć przyjaźni, życzliwości i szacunku 
wobec innych narodów:

• słuchanie wierszy, opowiadań na temat życia 
ludzi w innych krajach.

• akceptuje odmienność ludzi innych krajów,
• odnosi się z szacunkiem do problematyki doty-

czącej poznawania życia ludzi innych narodów.

V Spodziewane efekty:

• Wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą integracji europejskiej.
• Przygotowanie dzieci do odbioru informacji prezentowanych przez media.
• Budowanie więzi, wyszukiwanie podobieństw i różnic kulturowych.
• Kształtowanie tolerancji wobec odrębności kulturowej i religijnej.
• Budzenie uczuć przyjaźni, życzliwości i szacunku wobec innych narodów.   

VI Przykładowe tematy zajęć:

• Co to jest Unia Europejska?
• Poznajemy korzyści związane z przystąpieniem Polski do UE.
• Znam hymn Unii Europejskiej.
• Flaga Unii Europejskiej i państw członkowskich.
• Tradycje, obyczaje państw Unii.
• Zabytki i ciekawa miejsca państw UE.
• Zwiedzamy państwa należące do Wspólnoty.
• Jakie zwierzęta żyją w Finlandii?
• Dzień mody europejskiej.
• Poznajemy tańce narodowe państw Unii Europejskiej.
• Nauka tańców.
• Poznajemy i przyrządzamy potrawy charakterystyczne dla państw UE.
• Stroje narodowe państw Unii – prace plastyczne.
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• Legoland w Danii – budowanie z klocków lego.
• Wieża Eiffla, Krzywa Wieża – budowanie z klocków i różnorodnych materiałów.
• Olimpiada sportowa – skąd się wywodzi?
• Góra Olimp – tworzenie góry z kartonów i masy papierowej.
• Owoce Hiszpanii, Grecji, Włoch – wykonanie z masy solnej i papierowej pomarańczy, cytryn, winogron.
• Kwiat Holandii – wykonanie tulipanów techniką origami.
• Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej.

VI Ewaluacja:

• Program artystyczny „ Wiosenna wędrówka po Europie”.
• Konkurs „ Co już wiemy o Unii Europejskiej?”.

Przykładowe konspekty
Temat dnia: Poznajemy symbole Unii Europejskiej.

Grupa dzieci sześcioletnich
Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z symbolami Unii Europejskiej: flaga, hymn, waluta, maskotka Syriusz. 
Nauka słów i melodii hymnu.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna
a) poziom zapamiętywania:
• dziecko zapamięta wygląd flagi unijnej;
• dziecko zna słowa hymnu UE;
• dziecko zapamięta nazwę maskotki UE;
• dziecko wie, jak wygląda maskotka UE;
• dziecko zna nazwę waluty UE;
b) poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze wygląd flagi UE
• dziecko potrafi powiedzieć, co symbolizuje dwanaście gwiazd na fladze;
• dziecko wie, kto jest twórcą hymnu UE;
• dziecko opisze Syriusza.

Sfera emocjonalna:
• dziecko zachowuje powagę i właściwą postawę w czasie słuchania i śpiewania hymnu;
• dziecko z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.
Sfera psychomotoryczna:
• dziecko nakleja grysik na gwiazdy;
• maluje farbą obsypane kaszą gwiazdy;
• nakleja gwiazdy na niebieskim tle.

Metody: słowna, oglądowa, czynna.

Formy: praca z całą grupą, praca w małych zespołach.

Środki dydaktyczne: flaga unijna, waluta UE, słowa hymnu UE, płyta z podkładem muzycznym, ilustracje i ma-
skotki unijne, niebieskie brystole, grysik, papierowe gwiazdy, farby i klej, kartki brystoli w czterech kolorach.
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Przebieg

1. Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego „Piękna jest nasza ziemia” przez nauczycielkę.

Piękna jest nasza ziemia, 
przejrzysty nad nią błękit.
Piękna jest nasza mowa
i pieśni, i piosenki.

Piękna jest nasza Wisła
od gór dalekich do morza.
Piękne są nasze dęby,
topola, sosna i brzoza.

Piękny jest Biały Orzeł, 
piękna jest biel i czerwień.
Piękna nasza Ojczyzno,
Kochać będziemy Cię wiernie!

Rozmowa na temat wiersza. Utrwalenie symboli Polski i ich znaczenia dla Polaków.

2. Rozmowa na temat symboli UE. Szacunek dla symboli narodowych wszystkich krajów.
flaga Unii – pokaz i opis flagi; wyjaśnienie co symbolizują gwiazdy i dlaczego jest ich deanaście.
waluta Wspólnoty Europejskiej - pokaz i opis, porównanie euro ze złotym.
Syriusz – maskotka unijna. Oglądanie, zwrócenie uwagi, że maskotki są bardzo podobne - różni je tylko 
drobny atrybut symbolizujący dany kraj. Syriusz – najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru. 

3. Zabawa ruchowa – „Celtycki kompas”.
W dużym pokoju umieszcza się cztery duże kartki, np. kolorowego brystolu (po jednej na każdej ze ścian). 
Wyznacza się „ wywoływacza”, a pozostali są „ biegaczami”. „Wywoływacz” wykrzykuje nazwę jednego 
z czterech kolorów. Pozostali gracze muszą dobiec do kartki w tym kolorze. Odpada ten, kto ostatni do-
tknie kartki. Wygrywa zawodnik, który pozostał.

4. Nauka słów pierwszej zwrotki hymnu europejskiego „Oda do radości” L. van Beethovena. Zachowanie 
powagi i prawidłowej postawy w czasie słuchania i śpiewu hymnu.

5. Wykonanie flagi unijnej – praca w trzyosobowych grupach.
Dzieci otrzymują po cztery gwiazdy, smarują je klejem, obsypują kaszą i malują żółtą farbą plakatową. 
Następnie naklejają gwiazdy na niebieski papier formatu A – 4 (na kartce zaznaczone jest koło).

6. Ocena i wystawa prac. 

Temat dnia: Poznajemy Danię. (6 –latki)

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z symbolami Danii. Wzbogacenie słownictwa dzieci.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna
a) poziom zapamiętywania:
• dziecko zapamięta wygląd flagi Danii;
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• dziecko wie, co jest symbolem stolicy Danii;
• dziecko wie, że słynny baśniopisarz  H. Ch. Andersen pochodził z Danii;
• dziecko wie, że klocki Lego produkowane są w Danii;
b) poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze wygląd łodzi wikingów;
• dziecko wyjaśni, kim byli wikingowie;
• dziecko opisze wygląd smoczych głów;

Sfera emocjonalna:
• dziecko chętnie poznaje inne kraje;
• dziecko czerpie radość z nauki tańca;

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko porusza się w takt muzyki;
• dziecko zna kroki tańca duńskiego „ Rodzinny krąg”

Metody: słowna, oglądowa, czynna.

Formy: praca z całą grupą.

Środki dydaktyczne: flaga Danii, symbol Kopenhagi – Syrenka, wiersz „Dania”, ilustracje; rysunki wikingów, 
łodzi wikingów, smoczych głów, magnetofon, kaseta. „Miki Geo” – Europa Północna, encyklopedia geografii 
Europy.

Przebieg:

1. Wprowadzenie do tematu zajęcia.
Na dzisiejszym zajęciu poznamy ciekawostki nowego państwa. W państwie tym produkuje się znane 
wszystkim klocki Lego, a państwo to nazywa się Dania. 

a) prezentacja flagi Danii – opis i porównanie z flagą Polski;
b) podanie nazwy stolicy – Kopenhaga, pokaz symbolu miasta – Syrenka z baśni H. Ch. Andersena.

2. Słuchanie wiersza „ Dania” S. Bloch, J. Tabor

Cieśniny duńskie już za rufą
Gdzieś rozpłynęły się we mgle...

Krzyś niespodziewanie, niby UFO,

Na Kopenhagi błysnął tle
(W krainie Andersena baśni
Tak się powitać trzeba właśnie!)

W porcie syrenka wita go

I Gerda z Kayem ślą całusy,
Zapałki sypią się z topoli...
Już na rowerach jak wisusy
Pędzą poszaleć do Tivoli,
Do sławnego parku mkną.
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(A niechże to! Ej, nieźle! Co!)

Rankiem opuszczać czas Zelandię,
Więc wsiada Krzyś na łódź wikingów,
Którą popłyną na Jutlandię – 
Tu muzeum wikingów. Bingo!

Zobaczyć klocki w Legolandzie
To jest dopiero czysta frajda – 
Zgubić się możesz jak ciamajda
W tej całkiem zakręconej frajdzie.

Tu Krzyś się żegna z Gerdą, Kayem
I w dalszą drogę się udaje. 

3. Rozmowa w oparciu o wysłuchany utwór.
• Kto powitał Krzysia w porcie?
• Co jest symbolem Kopenhagi?
• Jaką łodzią płyną Krzyś?
• Gdzie bawił się Krzyś?
• Jakie muzeum zwiedził Krzyś

4. Podanie ciekawostek w oparciu o ilustracje, rysunki o wikingach.
Wikingowie, to rozbójnicy morscy, którzy pływali po morzach na legendarnych łodziach zwanych drak-
kary. Było to smukłe i zwinne łodzie, których żagle wspierali mocni wioślarze. Wikingowie stawiali czoło 
burzom, mgłom, prądom morskim i lodowcom, by odkrywać nowe lądy, rozwijać handel. Ich drakka-
ry – łodzie, zdobiły straszliwe smocze głowy, mocowane na dziobach i rufach. - oglądanie i opisywanie 
smoczych głów.

5. Zabawa ruchowa – „ Figurki”.

6. Słuchanie muzyki do tańca duńskiego „Rodzinny krąg”.

7. Nauka dzieci kroku podstawowego i figur wyżej wymienionego tańca.

Temat dnia: Podróż Krzysia do Finlandii.

Cel ogólny: Zdobycie podstawowych informacji o Finlandii.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna.
a) poziom zapamiętywania:
• dziecko zapamięta wygląd flagi Finlandii;
• dziecko zna treść opowiadania;
• dziecko wymieni zwierzęta żyjące na terenie Finlandii;
• dziecko wie, skąd pochodzi św. Mikołaj.
b) poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze wygląd flagi fińskiej i polskiej;
• dziecko wypowiada się na temat opowiadania;
• dziecko wyjaśni, do czego służą sauny;
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• dziecko potrafi wyjaśnić własnymi słowami pojęcie „białe noce’’;
• dziecko opisze wygląd i zachowanie zwierząt żyjących w Finlandii.

Sfera emocjonalna:
• dziecko chętnie poznaje inne kraje;
• dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych; 

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko porusza się w takt muzyki;
• dziecko sprawnie tworzy zaprzęgi;
• dziecko koloruje; wykleja plasteliną kontur zwierzęcia.

Metody: słowna (zagadki, opowiadanie, rozmowa, objaśnienia), oglądowa (ilustracje, rysunki), czynna (zadania 
do wykonania).

Formy: praca z całą grupą; praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: opowiadanie „ Krzyś w Finlandii”, zagadki, podkład muzyczny, flaga Finlandii i Polski, 
ilustracje przedstawiające Finlandię, rysunki zwierząt, Eskimosa, igloo, skakanki, kredki, plastelina, kartki, 
kontury zwierząt. 

Przebieg:

1. Nawiązanie do tematu zajęcia przez rozwiązanie zagadki.
Posłuchajcie uważnie zagadki, jej rozwiązanie podpowie wam, o jakim kraju będziemy dziś  rozmawiać 
na zajęciach.

O zimowej porze 
grzecznym dzieciom
prezenty przynosi w worze. 

Renifery do sań zaprzęga,
prezenty nań pakuje 
i do domu przez komin wskakuje.

2. Święty Mikołaj żyje w Finlandii i właśnie dzisiaj poznamy ten piękny kraj. Kraj tysiąca jezior i lasów - pre-
zentacja flagi fińskiej i porównanie jej z flagą polską.

3. Słuchanie opowiadania „Krzyś w Finlandii”.

Płynie Krzyś przez Bałtyk wprost do fińskich brzegów,
By w Helsinkach powitać nowych swych kolegów.
Są to Anna i Marko. Na skuterach śnieżnych
Ruszają w ten kraj jezior i lasów bezbrzeżnych,
Pełnych groźnego zwierza: rysi i niedźwiedzi.

A oto niespodzianie sauna. Warto ją odwiedzić,
By odsapnąć dla zdrowia w kłębach białej pary.

A potem skocznia w Kuopio i Muminków czary
W lesie w pobliżu Turku. Jeszcze zamek w Savonlinnie- 
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Lecz czas, choć wesoło, nazbyt szybko płynie....

Pędzi przez zaspy zaprzęg psi 
- Najszybszy wiatr go nie przegoni - 
Dzwoneczki dzwonią: dzyń, dzyń, dzyń....
No tak - jesteśmy już w Laponii.

To tu polarna zorza lśni,

Są białe noce, ciemne dni
I reniferów biegną stada ...
W pobliżu - jak się opowiada -
Siedzibę ma Mikołaj Święty
Pod górą Korvatunturi gdzieś.
Lecz lepiej nie przeszkadzać mu, 

Pewnie darami wciąż zajęty...
Więc się żegnamy. No to cześć!

4. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania. Wyjaśnienie pojęcia „białe noce”.
Na dalekiej Północy, latem słońce nie zachodzi przez około 73 dni i występują wtedy „białe noce” (w nocy 
jest widno prawie jak w dzień). W okresie zimowym słońce nie wschodzi zza horyzontu przez 51 dni. 
Panuje wówczas noc polarna.

• Czym Krzyś poruszał się po Finlandii?
• Gdzie odpoczywał Krzyś?
• Co to jest sauna?
• Jakie noce oglądał Krzyś?
• Jakie zorze lśnią w Finlandii?
• Jakie zwierzęta żyją w Finlandii?
• Kto ma siedzibę w śnieżnej Laponii?

(Wyjaśnienie dzieciom, że Laponia to region Finlandii , tak jak Śląsk jest regionem Polski.)

5. Prezentacja zwierząt żyjących w Finlandii: foki, renifery, rysie, niedźwiedzie.
Opis ich wyglądu, podanie zwyczajów tych zwierząt.

6. Zabawa ruchowa – „Zaprzęgi”
Dzieci dobierają się trójkami; dwoje dzieci to renifery, trzecie dziecko z tyłu powozi zaprzęgiem. Dzieci 
poruszają się przy muzyce.

7. Podsumowanie zajęcia.

8. Zabawa ruchowa – przy piosence o tematyce zimowej.

9. Kolorowanie przez dzieci konturu wybranego zwierzęcia - ocena i wystawa prac.

Temat dnia: Wycieczka po Francji.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z symbolami Francji oraz zapoznanie ich z ciekawostkami: turystycznymi, kuli-
narnymi i przyrodniczymi tego kraju. 
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Cele szczegółowe: 

Sfera intelektualna; 
a) poziom zapamiętywania:
• dziecko zna nazwę państwa i jego stolicy; 
• dziecko wymieni miejsca i budowle, które zwiedził Krzyś;
• dziecko wie, co znajduje się na szczycie wieży  Eiffla;
• dziecko wymieni produkty z których słynie Francja.
b) poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze wygląd flagi Francji;
• dziecko wymieni 2 – 3 zabytki Francji;
• dziecko potrafi powiedzieć „dzień dobry” po francusku.

Sfera emocjonalna:
• dziecko przekona kolegę, że warto poznawać inne kraje;
• dziecko cierpliwie czeka na swoją kolej.

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko z gracją porusza się w takt muzyki;
• dziecko buduje wieżę z klocków;
• dziecko lepi z plasteliny gargulca.

Metody: słowna, oglądowa, czynna

Formy: praca z całą grupą, praca w zespołach

Środki dydaktyczne: kosz w którym znajdują się sery żółte, winogrona, oliwki, bułka paryska. Flaga Francji, 
przestrzenna wieża Eiffla. Ilustracje: Katedry Notce - Dame, gargulca, wieży Eiffla. Magnetofon, nagranie hym-
nu, melodia do pokazu mody, plastelina, klocki.

Przebieg: 

1. Nauczycielka wita dzieci w języku francuskim „ bonjour”.
Na dzisiejsze zajęcie przygotowałam kosz, w którym znajdują się produkty pochodzące z pewnego kraju. 
I właśnie dzisiaj poznamy ten kraj. Zobaczmy co mamy w koszu? (nauczyciel wyjmuje produkty). Produk-
ty te symbolizują państwo zwane Francją, a stolicą Francji jest Paryż.

pokaz i omówienie flagi Francji;
słuchanie fragmentu hymnu Francji.

2. Słuchanie krótkiego utworu prezentującego Francję („Europejska podróż Krzysia” S. Bloch, J. Tabor; s.15)

Ren Krzysiek przekroczył – Alzacja się kłania, 
Ledwie przetarł oczy, Sztrasburg się wyłania.
Już Catherine wraz z Pierrem podjeżdżają autem
Z poczęstunkiem pysznym: świeżutkim croissantem.
Zwiedzają katedrę, starówkę zaciszną...
Ruszają do Lyonu wśród winnic przepysznych.
Wzdłuż brzegów Rodanu do Marsylii śpieszą-
Lazurowym Wybrzeżem chcą oczy nacieszyć.
Cannes topi się w światłach drgających rzęsiście-
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Noc we światła się stroi i w palmowe liście.
A gwiazdy ekranu wplątują się w sen...
Już ranek się czai - wstaje dzień.
Gładka droga przez Bordeaux biegnie nad Loarę,
A wzdłuż rzeki – popatrz no na te zamki stare:
Można zwiedzać je bez końca – stąd aż po Orlean,
Od wschodu po zachód słońca, lecz już czasy nie ma.
Wieżą Eiffla Paryż kusi, dech w piersiach zapiera !
Choćbyś nie chciał, przecież musisz być tam. Tam i teraz.
Są szerokie jak ocean Elizejskie Pola – 
Ruszaj, Krzysiu, i się nie łam, przecież jesteś Polak.
Przejdź pod Łukiem Tryumfalnym i wstąp na Montmartre –
Raj artystów urokliwy obejrzenia wart.
Jeszcze zwiedzić Luwr i Wersal ...
Brak tchu w Eurodisneylandzie.
A tymczasem już się żegna Krzyś – podróżnik nasz:
„Bądźcie zdrowi, przyjaciele! - „Bon voyage !”.

- Wyjaśnienie dzieciom pojęć: winnice, Elizejskie Pola, Luwr i Wersal.

3. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu:
• Jakie państwo zwiedzał Krzyś?
• Jaką katedrę zwiedził Krzyś?
• Czym kusi turystów Paryż?
• Pod jakim łukiem przechodził Krzyś?

4. Pokaz wieży Eiffla na ilustracji i przestrzennej zbudowanej z puzzli. Podanie dzieciom ciekawostek ma 
temat wieży (wysokość 321m, a szczycie znajduje się restauracja i obserwatorium meteorologiczne).

5. Paryż to także stolica mody.
Dzieci prezentują swoje stroje poruszając się z gracją w takt muzyki.

6. Kosztowanie przez dzieci żółtych serów.
Podanie informacji, że Francja to największy wytwórca wielu doskonałych serów (ponad 350 rodzajów).

7. Oglądanie i opis wyglądu gargulca, który siedzi na dachu słynnej Katedry Notre Dame.

8. Podsumowanie zajęcia..

9. Praca w grupach:
• budowanie z klocków wieży Eiffla.
• lepienie z plasteliny gargulca.

Temat dnia: Grecja dawniej i dziś

Cel ogólny: Poznanie kultury, tradycji i historii Grecji.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna:
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a) poziom zapamiętywania:
• dziecko uważnie słucha opowiadania;
• dziecko zapamięta imię króla z mitu;
• dziecko wyodrębnia najważniejsze wydarzenia;
b) poziom przetwarzania informacji:
• dziecko rozumie i potrafi określić własnymi słowami pojęcie mitu;
• dziecko umie odróżnić prawdę od fikcji;
• dziecko wie, że Grecja to kraj rolniczy;
• dziecko wymieni uprawiane rośliny w Grecji;
• dziecko wie, co symbolizuje Olimp;
• dziecko wie, skąd wywodzi się olimpiada;

Sfera emocjonalna:
• kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez odróżnianie dobra od zła;
• dziecko potrafi przedstawić swoje odczucia i wrażenia związane z wysłuchanym opowiadaniem w formie 

wypowiedzi;

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko potrafi zatańczyć „ zorbę” – proste elementy;
• dziecko starannie i estetycznie ozdobi wazę.

Metody: słowna, oglądowa, czynna.

Formy pracy: praca z całą grupą, praca indywidualna. 

Środki dydaktyczne: opowiadanie, zdjęcia, ilustracje, czasopismo „Starożytne cywilizacje – Grecja”, flaga; płyty 
z nagraniami, odtwarzacz płyt kompaktowych, kartki z naszkicowaną wazą dla każdego dziecka. Mit „Złoto-
dajna moc”.

Przebieg:

1. Opowiadanie przez nauczycielkę mitu N. Hawthorne „Złotodajna moc”.
2. Rozmowa w oparciu o wysłuchany mit (krótka analiza utworu, ustalenie myśli przewodniej):
• Jak miał na imię król, o którym była mowa w micie?
• Co kochał król?
• Dlaczego Midas uważał się za nieszczęśliwego człowieka?
• Jaką moc otrzymał Midas od nieznajomego?
• W co zmieniały się rzeczy dotykane przez króla?
• Dlaczego córka króla – Złotorzęsa – była nieszczęśliwa?
• Kiedy Midas zrozumiał, że otrzymana moc, to zgubny dar?
• O co prosił król nieznajomego?
• Kogo najpierw Midas spryskał wodą?
• Do jakiego wniosku doszedł król Midas?
• Kiedy tak naprawdę był szczęśliwy?
• Czy góry złota mogą dać człowiekowi prawdziwe szczęście?
• Kiedy waszym zdaniem jest się szczęśliwym?

3. Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.

4. Zapoznanie dzieci z pojęciem mit.
Jak myślicie, czy ta cała historia z królem Midasem i jego złotodajna moc zdarzyła się naprawdę? Czy jest 
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to możliwe, aby przez dotyk zamieniać wszystko, włącznie z ludźmi w złoto?
Takie wymyślone, fantastyczne historie, to mity.
W mitach opisane są zmyślone wydarzenia i postacie.
Mity wywodzą się z Grecji.

5. Wprowadzenie w świat starożytnej Grecji
Olimp – góra bogów, którzy wg mitów rządzili ludźmi na ziemi.
Nektar – napój bogów.
Igrzyska Olimpijskie – obecnie olimpiady.
Ezop – sławny bajkopisarz.
Ateny – nazwa stolicy pochodzi od bogini mądrości Ateny.

6. Prezentacja najcenniejszych dóbr kultury:
• zabytki – Akropol, ruiny świątyni Zeusa, Meteory;
• dzieła sztuki, figurki z brązu, malowane wazy;
• strój ludowy;
• flaga Grecji. 

7. Grecja dziś to kraj rolniczo  - turystyczny:
• gaje oliwne, owoce cytrusowe, winogrona, arbuzy;
• uprawa bawełny;
• hodowla owiec (ser feta).

8. Ćwiczenia ruchowe – nauka podstawowego kroku „ zorby”. 

9. Ozdabianie wazy – praca indywidualna.

10. Ocena i wystawa prac.

Temat dnia: W krainie wiatraków i tulipanów.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z tradycjami, zabytkami i kulturą Holandii.

Cele szczegółowe.
Sfera intelektualna.
a)poziom zapamiętywania:
• dziecko zapamięta nazwę państwa prezentowanego na zajęciu;
• dziecko zapamięta nazwę stolicy tego państwa;
• dziecko zna symbole Holandii;
• dziecko wie, do czego służyły kiedyś wiatraki w Holandii;
• dziecko wymieni ciekawostki Holandii.
b)poziom przetwarzania informacji: 
• dziecko opisze flagę Holandii;
• dziecko opisze wygląd stroju narodowego;
• dziecko wymieni 2-3 ciekawostki turystyczne Holandii;
• dziecko wie, z jakiej produkcji słynie Holandia.

Sfera emocjonalna: 
• dziecko chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
• dziecko swobodnie wypowiada się na różne tematy;
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• dziecko odczuwa satysfakcję z własnej działalności plastyczno - technicznej.

Sfera psychomotoryczna: 
• dziecko swobodnie porusza się w przestrzeni;
• dziecko reaguje na umówione sygnały;
• dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa w toku działalności plastyczno-technicznej.
• dziecko wykonuje prace według kolejnych etapów.

Metody: słowna, oglądowa, czynna.

Formy pracy: praca z całą grupą, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: bukiet tulipanów, wiatrak, flaga Holandii, hymn na płycie CD, odtwarzacz CD, ilustracja 
stroju narodowego, ilustracje wiatraków, ilustracja przedstawiająca tramwaj wodny, wycinanki, bibuła, drut 
w izolacji, wazoniki, tamburyno. 

Przebieg:

Na dzisiejsze zajęcie przyniosłam Wam bukiet tulipanów i niespodziankę w tym pudełku, ale co to jest dowiecie 
się po rozwiązaniu zagadki. Posłuchajcie:

Chociaż ma skrzydła,
fruwać nie może.
Cały jest z drewna,
Dawniej mełł zboże.
Co to jest?

Po rozwiązaniu zagadki, nauczycielka wyjmuje z pudełka wiatrak.

Poznanie symboli narodowych Holandii.
Jest w Europie państwo, które słynie na całym świecie z upraw tulipanów i różnorodności wiatraków. Państwo 
to nazywa się Holandia.
Flaga Holandii, opis i porównanie z flagą Polski;
Słuchanie hymnu narodowego Holandii;
Amsterdam – stolica państwa.
Strój narodowy Holandii- opis.

Ciekawostki turystyczne poznawanego kraju.
Holandia to kraj tulipanów i polderów. Poldery to osuszone grunty, które są idealne do uprawy tych pięknych 
kwiatów. Właśnie do osuszania ziemi służyły kiedyś wiatraki. Można je było spotkać w każdym mieście i na 
wsi, miały różne kształty i wielkości. Były murowane, budowane z kamienia, drewniane. Na dzień dzisiejszy 
w Holandii zachowało się około 1000 wiatraków, część z nich znajduje się w skansenach.  W  Amsterdamie 
można przepłynąć się tramwajem wodnym, zwiedzić Muzeum Morskie.
Rotterdam – to drugi co do wielkości port na świecie, za to jest on najnowocześniejszy w Europie. 
Holandia słynie z produkcji żółtych serów, a takie miasta jak Edam i Goua znane są smakoszom sera na całym 
świecie, bo od ich nazwy pochodzą nazwy serów.
Znane są też wszystkim holenderskie buty z drewna, podobne trochę do noszonych przez nas drewniaków.
W Holandii wszechobecne są rowery, które można wypożyczać i na nich zwiedzać ten piękny kraj.
Na przedmieściach Hagi znajduje się miniaturowe miasteczko Madurodam, a w Schereningen odbywają się 
coroczne festiwale latawców. (Nauczycielka swoją wypowiedź ilustruje pomocami, rysunkami).
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Zabawy ruchowe – „ Wiatraczki’’, „ Rowery’’. 

Tulipany – praca indywidualna.
Wykonanie kolorowych tulipanów metodą origami.
Dzieci siedzą przy stolikach, na których znajdują się wycinanki w kształcie kwadratu, zielona bibuła, drut w izo-
lacji. Każde dziecko bierze wycinankę i według instrukcji słowno – obrazowej nauczycielki wykonuje kolejne „ 
złożenia’’ kartki, aż do powstania tulipana. Następnie dziecko owija drut zieloną bibułą i zakłada na powstałą 
łodygę wykonany kwiat. Każdy stolik umieszcza swoje tulipany w wazoniku.

Słuchanie wiersza – podsumowującego  wiadomości o Holandii.
Hoj – morgen.
Ja pochodzę z Holandii, kraju
tulipanów i polderów,
wiatraków, butów z drewna,
serów i rowerów.
Za równiną żyznych pól
mieni się w słońcu Amsterdam,
stolica kraju – gród wspaniały.
Zwiedzisz go płynąc tramwajem wodnym,
bo cały wtopiony w sieć kanałów,
Wenecją więc Północy zwany.

Rotterdam, to portów król,
do tego miniaturowe miasteczko,
pod niebem latawców wielki rój.
Tu van Gogh, Rembrandt malowali,
dziełami swymi kraj rozsławiali.

Podsumowanie zajęcia.
Dzieci przekonują nauczycielkę, że warto wybrać się na wycieczkę do Holandii.
Propozycja pomocniczych pytań:
• Co ciekawego można zobaczyć w Holandii?;
• Jakie muzea można zwiedzić w Holandii?;
• Czym można pływać po Amsterdamie?;
• Jakie kwiaty są symbolem Holandii?;
• Co produkuje się w Holandii?;
• Jak nazywa się stolica Holandii?;
• Do czego służyły niegdyś wiatraki?.

Temat dnia: Odwiedziny u najbliższych sąsiadów – poznajmy Niemcy.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z flagą, stolicą Niemiec oraz jej produktami, ciekawymi budowlami i  sławnymi 
postaciami. Kształtowanie szacunku dla innych państw Europy.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna:
Poziom zapamiętywania:
• dziecko zna stolicę i flagę Niemiec,
• dziecko wymieni 2 marki samochodów produkowanych w Niemczech.
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• dziecko wymieni 2 budowle, z których słyną Niemcy.

Poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze flagę Niemiec;
• dziecko opisze strój bawarski;
• dziecko wie jak nazywają się sławni niemieccy baśniopisarze;
• dziecko wie co symbolizuje Brama Brandenburska;

Sfera emocjonalna:
• dziecko czerpie radość z możliwości rozwiązywania zadania problemowego;
• dziecko wyraża szacunek dla innej kultury, obyczajów

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko tworzy zbiory;
• dziecko układa zbiory według podanej zasady;
• dziecko koloruje strój bawarski;
Metody: słowna, poglądowa, czynna, problemowa.

Formy: praca z całą grupą, praca w zespołach.

Środki dydaktyczne: modele aut produkowane w  Niemczech, flaga Niemiec, strój bawarski, zabawki, tekst 
o Niemczech, ilustracje: Bramy Brandenburskiej, stroju bawarskiego, kaseta z podkładem do piosenki „Weis, 
weis”, magnetofon, rysunki do kolorowania, Encyklopedia Geografii Europy, „Europejska podróż Krzysia” S. 
Bloch, J. Tabor.

Przebieg:

1. Wytworzenie nastroju zainteresowania problematyką zajęć.

Pokaz modeli aut produkowanych w Niemczech: audi; volkswagen; mercedes, BMW.
• Podanie informacji o Niemczech

Niemcy to nasz najbliższy sąsiad, który jest krajem Unii Europejskiej, stolicą Niemiec jest Berlin a ich 
flaga wygląda tak:

• Pokaz flagi niemieckiej i jej opis
• W niemieckim mieście Norymberga odbywają się coroczne Targi Zabawek;
• Z Niemiec pochodzą znani w całej Europie baśniopisarze bracia Grimm;
• Co roku w Niemczech obchodzi się Octoberfest słynne bawarskie święto, na którym można skosztować 

pysznych kiełbasek i precli z solą;
• Pokaz stroju bawarskiego i jego omówienie.

2. Śpiew piosenki przez dzieci w języku niemieckim.

3. Zadanie do wykonania.
Dzieci podzielone na cztery grupy, każda grupa ma zestaw zabawek (lalki, samochody, klocki, piłki). 
Dzieci tworzą zbiory zabawek według własnego pomysłu z późniejszym, uzasadnieniem dlaczego tak a nie 
inaczej. 
Przeliczają ilość utworzonych zbiorów;
Przeliczają elementy zbioru;
Układają zbiory od największej liczby elementów do najmniejszej.

Słuchanie krótkiego tekstu na temat Niemiec.
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Krzyś wyjechał do Niemiec w pobliżu Kilonii...
W Hamburgu czekają nań nowi znajomi:
Serdecznie ściskają go Helga i Thomas:

„ - Czuj się, Kamerad, jak u siebie w domu.
Cieszymy się z twojego tu do nas przyjazdu...
Wędrówkę zaczniemy najlepiej od razu.’’
Zwiedzimy w Hamburgu portowe dzielnice,
Potem w Hanowerze stare kamienice...
Może do Berlina popłynąć stąd barką -
A w mieście nad Szprewą zatrzymać się warto.
Odwiedzili ZOO, Brandenburską Bramę,
A wieczorem z festiwali znane.

W Dreźnie podziwiają galerię sławetną,

Odtworzoną pamiątkę po minionych wiekach.
Bawaria ich wita. Krzyś z wieży zamkowej

Neuschwanstein podziwia widoki wciąż nowe.
Monachium jak magnes: Ominąć się nie da,
A w Ulm ogromna gotycka  katedra.
Nad rzeką Neckar Heidelberg się wznosi –
Szacownej uczelni chwałę światu głosi.
Nazajutrz jest Frankfurt, Akwizgran, Düsseldorf –
Ej, można by było zobaczyć niejedno!
Wszystko trwało zbyt krótko, czas się żegnać już...
Niech nam nie będzie smutno – Cześć – Auf Wiedersehen!

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i wcześniejszych informacji przekazanych przez nauczycielkę:
Co zwiedzał Krzyś w Hamburgu?
Co zwiedził Krzyś w Berlinie?
Jak nazywa się stolica Niemiec?
Jakie kolory znajdują się na fladze Niemiec?
Jakie auta produkowane są w Niemczech?
Na jakie targi chcielibyście pojechać do Niemiec?
Co można skosztować w trakcie święta Octoberfest?
Jaka sławna postać pochodzi z Niemiec?

Kolorowanie przez dzieci stroju bawarskiego.

Temat dnia: Poznajemy Wielka Brytanię.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Wielkiej Brytanii.
Poznawanie przesz dzieci ciekawostek turystycznych Wielkiej Brytanii.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna:
poziom zapamiętywania:
• dziecko pamięta nazwę stolicy Wielkiej Brytanii;
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• dziecko wie, kto rządzi Wielką Brytanią;
• dziecko poda nazwę spódnicy szkockiej;
• dziecko wie, w jakim jeziorze straszy potwór;
• dziecko wie, jaki ruch obowiązuje w Wielkiej Brytanii;
• dziecko zna nazwę rzeki płynącej przez Londyn;
poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze wygląd flagi Wielkiej Brytanii;
• dziecko opisze wygląd kiltu;
• dziecko wie, gdzie znajduje się dzwon Big Ben;
• dziecko wyjaśni, co rozśmieszyło córkę bogatego kupca;

Sfera emocjonalna:
• dziecko czerpie radość z poznania nowej zabawy;
• dziecko chętnie poznaje inne kraje;
• dziecko przekona kolegę, że warto zwiedzić Wielką Brytanię;

Sfera psychoruchowa:
• dziecko układa kartoniki wg słownej instrukcji;
• dziecko bawi się w nową zabawę;
• dziecko reaguje na przerwę w muzyce;

Metody: słowna, oglądowa, czynna.

Formy: praca z całą grupą, zabawa ruchowa, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: wiersz, emblemat sroki, opowiadanie, kartoniki w kopertach dla każdego dziecka, ilustra-
cje, rysunki, krążki, tamburyn, flaga Wielkiej Brytanii i Polski, płyta z hymnem Wielkiej Brytanii, odtwarzacz 
płyt CD.

Przebieg:

1. Recytacja wiersza zachęcającego do podróży po Wielkiej Brytanii:

Raz w Alfabecie skrzeczała sroka
- Wielka Brytania jest w kształcie smoka!
Literki siadły więc, na kanapie,
By tą wiadomość sprawdzić na mapie.
A sroka skrzeczy: Tak moi złoci,
W Szkocji mieszkają przeważnie Szkoci.
I można spotkać tam na ulicy eleganckiego Szkota w spódnicy.

Anglia zaś z walców angielskich słynie.
Królowa tańczy walca w Londynie. 
Tam nad Tamizą jest wieża stara.
Na niej olbrzymia tarcza zegara.
A w niej mieszka chluba korony 
Big Ben – londyński dzwon Ponad dzwony.

Więc nikt nie pyta, która godzina,
Bo głos Big Bena mu przypomina.
Skąd wiesz to, sroko? Podróż mi służy.
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Właśnie z brytyjskiej wracam podróży.
Świetnie krzyknęły D, E, F, G, H.
Wielka Brytania! Trzeba pojechać.

2. Rozmowa na temat treści wiersza. Wskazanie Wielkiej Brytanii na mapie Europy.
Zwrócenie uwagi, że Wielka Brytania położona jest na wyspach. Teraz można do niej dotrzeć samocho-
dem lub pociągiem przez tunel zbudowany pod dnem Kanału La Manche. Połączył on Wielką Brytanię 
z Francją. Wybierając się do Wielkiej Brytanii należy pamiętać o zabraniu parasola. Bo deszcz lubi tu padać 
bardzo często.

3. Poznanie symboli narodowych Wielkiej Brytanii:
Wysłuchanie hymnu narodowego;
Pokaz flagi. Omówienie wyglądu i porównanie z flagą Polski.

4. Poznanie Londynu:
Londyn leży nad dużą rzeką. Ułóżcie kartoniki z liczbami od największej do najmniejszej, odwróćcie i prze-
czytajcie jej nazwę 

6 5 4 3 2 1
TAMIZA

Nad Tamizą wznosi się niezwykły most Tower Bridge. Kiedy rzeką przepływa wysoki most podnosi się do góry 
(pokaz ilustracji mostu ). 
Ważący 13 ton dzwon wybija na 96 -  metrowej wieży zegarowej budynku Parlament pełne godziny (pokaz 
ilustracji).

Ciekawostki o Wielkiej Brytanii – zabawa w „ ciepło - zimno”. (W sali ukryte są karteczki z ciekawostkami 
o Wielkiej Brytanii. Poprzez zabawę w „ciepło – zimno” dzieci naprowadzają wybranego kolegę, który po od-
nalezieniu karteczki oddaje ją nauczycielce do odczytania).

Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii panuje królowa? Mieszka ona w pięknym pałacu Buckingham. Pałacu strzegą 
gwardziści (pokaz ilustracji).

W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Jeżdżą tam kolorowe autobusy w kolorze czerwonym. Pokaz 
ilustracji.

Szkoci słyną z charakterystycznego stroju. Tradycyjny strój szkocki, to przede wszystkim kraciasta spódniczka 
(zwana kiltem ), którą noszą mężczyźni (pokaz ilustracji).

W szkockim jeziorze Loch Ness mieszka słynny potwór.

Gdy nadchodzi five ò clock, czyli godzina piąta po południu Anglicy przerywają swoje zajęcia, by bez pośpiechu 
napić się herbaty. Pije się ją bez cukru, ale z mlekiem.

W Wielkiej Brytanii narodziła się piłka nożna.

5. Zabawa ruchowa – „ Nóż – płótno – kamień”
Zabawimy się teraz w grę, w którą bawią się dzieci z Wielkiej Brytanii.

Każdy gracz na raz, dwa, trzy wyciąga rękę robiąc znak:
wycelowany palec – oznacza nóż
otwarta dłoń – oznacza płótno
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zaciśnięta pięść – oznacza kamień
Zwyciężą ten, którego obiekt jest mocniejszy. I tak:
Nóż jest mocniejszy od płótna, bo może je rozciąć.
Kamień jest mocniejszy od noża, bo może go stępić.
Płótno jest mocniejsze od kamienia, bo może go owinąć.

6. Podsumowanie zajęć w formie zabawy ruchowej.
Nauczycielka gra na tamburynie, dzieci biegają po sali, na której rozłożone są krążki. Podczas przerwy 
w muzyce nauczycielka zadaje pytanie dotyczące poznanych wiadomości o Wielkiej Brytanii. Dzieci 
znające odpowiedź stają na krążku, wskazane dzieci udzielają odpowiedzi. Zabawę powtarzamy kilka razy 
– do wyczerpania pytań.

Temat dnia: Podróż Wielkiej Brytanii z Koziołkiem Matołkiem.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami o Wielkiej Brytanii.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna:
poziom zapamiętywania:
• dziecko wie, jakie miasto ogłoszono europejską stolicą bajki;
• dziecko zapamięta, kto rządzi Wielką Brytanią;
• dziecko poda nazwę szkockiej spódnicy;
• dziecko zna nazwę słynnego dzwonu;
• dziecko zapamięta nazwę jeziora, w którym straszył potwór.
c)poziom przetwarzania informacji:
• dziecko opisze kształt Wielkiej Brytanii;
• dziecko opisze wygląd flagi Wielkiej Brytanii;
• dziecko wie, jaki kolor mają autobusy w Anglii;
• dziecko opisze wygląd gwardzisty;
• dziecko wymieni zwierzęta żyjące w Wielkiej Brytanii

Sfera emocjonalna:
• dziecko potrafi z zainteresowaniem słuchać innych;
• dziecko czerpie radość z możliwości poznawania ciekawostek o innych krajach;

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko porusza się w takt muzyki;
• dziecko starannie koloruje kontury zwierząt;
• dziecko koloruje angielski autobus według wzoru;
• dziecko toczy piłkę do celu.

Metody: słowna, poglądowa, czynna.

Formy: praca z całą grupą; praca w zespołach.
Środki dydaktyczne: wiersz B. Formy „Podróże”, kukiełka Koziołka Matołka, list, flaga Wielkiej Brytanii, ilu-
stracje: pałacu  Buckingham, angielskiego autobusu, szkockiej krówki, kuca szetlanckiego, stroju szkockiego, 
instrumentu muzycznego dudy, płyta z muzyką szkocką, odtwarzacz CD, piłki, kartki do pracy indywidualnej 
przy stolikach, kredki, plastelina.
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Przebieg:

1. Recytacja fragmentu wiersza B. Formy „Podróże„ 
Każdy chętnie podróżuje.
Chce zobaczyć obce kraje.
Poznać nowych, miłych ludzi
I ciekawe obyczaje.

2. Przytomnienie informacji o Koziołku Matołku na podstawie otrzymanego listu.
Drogie dzieci! 
Nazywam się Koziołek Matołek. Wędruję po całym świecie. Mam już 70 lat i w tym roku urządzono mi 
uroczystą galę urodzinową w moim ukochanym Pacanowie. Widziałem tam bajkowe postacie z całego 
świata, a Pacanów ogłoszono europejską stolicą bajki. Dzisiaj chciałem zaprosić Was na wspólną wyprawę 
do Wielkiej Brytanii. Za chwilę wyruszamy razem i zaczniemy nową podróż, a co przeżyjemy i zobaczy-
my. Wkrótce wszyscy się dowiemy.

3. Informacje o położeniu Wielkiej Brytanii, prezentacja flagi.

Posłuchajcie: 
Większość ludzi słyszała o Wyspach Brytyjskich, które leżą w Europie, ale nie wszyscy wiedzą, że w skład Wiel-
kiej Brytanii wchodzą państwa: Anglia, Szkocja i Walia. Wielka Brytania ma kształ smoka, więc łatwo można ją 
odnaleźć na mapie Europy. Flagę zjednoczonego królestwa utworzono z fragmentów flag Anglii, Szkocji i Walii, 
a wygląda ona tak:
Prezentacja i opis flagi.

4. Informacje o Londynie z uwzględnieniem treści dotyczących: królowej Elżbiety II; Pałacu Buckingham; 
gwardzistów; metra; czerwonych piętrowych autobusów; Big Bena.
Od wielu wieków Wielka Brytania to królestwo. Obecnie panuje tam królowa Elżbieta II, która mieszka 
wraz z rodziną w Londynie w pięknym pałacu Buckingham. Pałacu strzegą gwardziści (pokaz ilustra-
cji). Codziennie można oglądać zmianę warty, kiedy to gwardziści uroczyście przekazują sobie klucze do 
pałacu. Gwardziści zawsze noszą kosmate czapy z niedźwiedziego futra. Jeśli nad budynkiem, w którym 
mieszka królowa powiewa flaga, oznacza to, że jest ona w pałacu. 
Londyn to największe brytyjskie miasto. Londyńczycy poruszają się po mieście, korzystając z podziem-
nej kolei. To najstarsza sieć metra na świecie. Na placu Piccadelly Circus wszyscy mogą zobaczyć słynne 
czerwone, piętrowe autobusy. Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii. Najbardziej znanym budynkiem tego 
miasta jest parlament z wieżą zegarową, w której znajduje się czternastotonowy dzwon Big Ben.

5. Zabawa ruchowa – „ Mini-piłka nożna”.

6. Ciekawostki turystyczne Wielkiej Brytanii: Stonehenge – bloki skalne; muzeum Madame Tussaud – figu-
ry woskowe; ruch lewostronny; Loch Ness – jezioro; W Wielkiej Brytanii na turystów czeka wiele atrakcji. 
W STONEHENGE można zobaczyć niesamowitą budowlę z olbrzymich bloków skalnych. Do dziś ludzie 
zastanawiają się, jak je zbudowano, nie mając do pomocy żadnych maszyn. W muzeum MADAME TUS-
SAUD można zobaczyć woskowe figury przedstawiające sławnych ludzi. Są tam figury znanych piosenka-
rzy, aktorów piłkarzy, królów. W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny, co kierowcom z Europy 
sprawia duże trudności, ale nie musimy się martwić, bo możemy liczyć na pomoc angielskiego policjanta 
zwanego BOBEM.
W Szkocji znajduje się słynne jezioro zwane LOCH NESS. Wielu ludzi twierdzi, że widziało tam wielkiego 
potwora – dawno nie straszył, ale podobno jest.

7. Zwierzęta Wielkiej Brytanii: szkockie krówki; kuce szetlandzie; koń schire;
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Na soczystych, zielonych łąkach pasą się szkockie krówki, nie są one jednak podobne do naszych krów. 
Maja długie, miękkie futerko i lekko zakrzywione rogi. Futro chroni je przed zimnem. Kuce szetlandzkie 
– mimo niewielkiego wzrostu - są bardzo silne. Mają gęstą sierść i grzywę, która pozwala zachować im 
ciepło. Przeciwieństwem kucyka jest koń schire, dwadzieścia razy cięższy niż kucyk – może ważyć tyle co 
samochód. Te największe na świecie konie mają potężne kopyta.

8. Omówienie stroju szkockiego:
Narodowy strój Szkotów, to kraciasta spódniczka zwana kiltem (noszona przez mężczyzn), długie, białe 
podkolanówki z pomponami i wysoko wiązane obuwie.
Dudy, to tradycyjny szkocki instrument dęty, na którym grają szkoccy górale.

9. Zabawa ruchowa – dowolny taniec dzieci przy muzyce szkockiej.

10. Podsumowanie:
Kochane dzieci!
To już koniec naszej wędrówki po Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że zapamiętacie ten piękny kraj i kiedyś 
tu przyjedziecie.
A teraz czy mi, Koziołkowi, wielkiemu podróżnikowi, potraficie odpowiedzieć na kilka trudnych pytań? 

• Jakie miasto ogłoszono europejską stolicą bajki?
• Jaki kształt ma Wielka Brytania?
• Kto rządzi w Wielkiej Brytanii?
• to strzeże pałacu królowej?
• Jak nazywa się słynny dzwon?
• Kto to jest BOB?
• Kogo widziano w wielkim jeziorze Loch Ness?
• Jak nazywa się szkocka spódniczka w kratkę?
• Na czym grają szkoccy górale?
• Po której stronie jezdni jeżdżą autobusy w Anglii?

Żegnam się z Wami. Cieszę się, że uważnie słuchaliście moich wiadomości o Wielkiej Brytanii. Dlatego 
obiecuję, że niedługo zabiorę Was na następną wyprawę za granicę.
Do widzenia, wasz Koziołek Matołek.

11. Praca indywidualna przy stolikach:
• I grupa koloruje zwierzęta;
• II grupa koloruje strój szkocki;
• III grupa koloruje angielski autobus;

12. Ocena i wystawa prac.

Temat dnia: Kuchnie krajów Unii Europejskiej.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z potrawami niektórych państw Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe:

Sfera intelektualna
Poziom zapamiętywania:
• dziecko wie, co jest tradycyjną potrawą śląską;
• dziecko zna tradycyjne potrawy polskie;
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• dziecko zapamięta potrawy narodowe 2-3 państw;
• dziecko zapamięta produkty potrzebne do pizzy.

Poziom przetwarzania informacji:
• dziecko wymieni kolejność czynności przyrządzania pizzy;
• dziecko wymieni produkty potrzebne do upieczenia pizzy;
• dziecko pamięta i przestrzega zasady higieny.

Sfera emocjonalna:
• dziecko czerpie radość z możliwości przyrządzania potraw;
• dziecko oczekuje na swoją kolej podczas układania produktów na cieście;
• dziecko pogłębia przeżycia emocjonalne związane z  regionem, krajem i  poznawanymi państwami Unii 

Europejskiej;
• dziecko dba o zachowanie czystości podczas zajęcia.

Sfera psychomotoryczna:
• dziecko ostrożnie posługuje się nożem;
• dziecko potrafi trzeć na tarce;
• dziecko sprząta po zakończeniu pracy.

Metody: słowna, oglądowa, czynna, samodzielnych zadań.

Formy: praca z całą grupą, praca w zespołach.

Środki dydaktyczne: produkty potrzebne do wykonania ciasta: mąka, drożdże, sól, olej, mleko. Pieczarki, po-
midory, ogórki, wędliny, ser żółty. Deski do krojenia, noże, talerze, blaszki do pieczenia. Fartuszki, chusteczki 
na głowę. Ilustracje z potrawami .

Przebieg:

1. Na tablicy umieszczone są ilustracje z różnymi potrawami i przepisami kulinarnymi.
Dzisiaj na zajęciach będziemy rozmawiać o kuchniach i potrawach narodowych wybranych krajów nale-
żących do Unii Europejskiej, a w drugiej części zajęcia podzielimy się na 3 grupy, każda grupa przygotuje 
z pomocą nauczycielki produkty potrzebne do upieczenia pizzy.

2. Przygotowanie ciasta na pizzę, które musi wyrosnąć.
• wyróżnienie produktów potrzebnych do zrobienia ciasta;
• omówienie etapów przygotowania ciasta;
• wykonanie ciasta.

Rozmowa na temat kuchni polskiej i regionalnej – śląskiej. 
Nauczycielka poprzez pytania naprowadza dzieci do stwierdzenia jak nazywa się śląska potrawa (kluski 
śląskie + modra kapusta + rolada mięsna)
Przykładowe pytania:

• Co wasze mamy robią na obiad w niedzielę i święta?
• Jaka potrawa występuje dość często?
• To jak myślicie, co jest tradycyjnym śląskim daniem?
Podanie dzieciom tradycyjnych potraw polskich: bigos; krupnik polski; schabowy; żur.

3. Zabawa ruchowa.

4. Kuchnia niektórych państw Unii Europejskiej.
Nauczycielka prezentuje dzieciom wybrane kuchnie.
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Anglia
Sandwicz ( ze świeżym ogórkiem podawany jest w czasie ceremonii herbaty popołudniowej).
Curry (cielęcina z cebulą; jest to smaczne danie godne cesarza).
Skonsy (małe kruche bułeczki z serem, konfiturą podawane do herbaty, która jest z kolei dobierana w zależ-
ności od pory roku, pogody, nastroju i towarzystwa).
Hamburger z wołowiny – danie narodowe.

Niemcy
Golonka po bawarsku.
Ziemniaki po szwabsku (młode ziemniaki z sosem, który robi się z mąki, białego octu i przypraw).
Kiełbaski w sosie curry po berlińsku.

Grecja
Grecy jedzą dużo jarzyn, owoców a najbardziej znana potrawa to:
Sałatka grecka (3 pomidory, 3 papryki, 1 ogórek, 300g sera feta, 2 cebule, oliwa, sól oregano, pieprz ).

Włochy
Spaghetti (makaron spaghetti, mięso mielone, sos i tarty żółty ser).
Pizza (ciasto; farsz: pieczarki, pomidory, ogórek, wędliny i tarty ser żółty).

Finlandia
W Finlandii królują dania rybne, są to np.: 
• zupy rybne;
• śledź w sosie żurawinowym;
• pieróg rybny zwany kalekukko, to specjalność kuchni fińskiej.

5. Praca dzieci – pieczemy pizzę.
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, na czym będą polegać ich czynności. Dzieci udają się do łazienki, aby 
umyć ręce. Zakładają fartuszki, chusteczki i przystępują do pracy w 3-4 osobowych grupach.

I. Grupa kroi obrane wcześniej pieczarki;
II. Grupa kroi pomidory i ogórki;
III. Grupa kroi w krążki wędlinę;
IV. Grupa trze żółty ser.

Dzieci układają produkty na wcześniej przygotowanym i ułożonym na blaszkach cieście.

Renata Domańska – nauczycielka Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej



str. 40

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2-3 (09-10)/ 2010

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego 
w Wodzisławiu Śląskim już od dłuższego czasu anga-
żuje się w pozyskiwanie środków unijnych na różnego 
rodzaju przedsięwzięcia aktywizujące młodzież i  na-
uczycieli. Z  uwagi na zawodowy  profil naszej szkoły 
szczególnie upodobaliśmy sobie Program Leonardo da 
Vinci, w  ramach którego młodzież odbywa praktyki 
zagraniczne. W  ZSE działa „Zespół ds. Koordynacji 
Działań w  Ramach Projektów Europejskich”, którego 
zadaniem jest opracowanie wniosku, realizacja i rozli-
czenie zrealizowanego projektu. Do tej pory udało nam 
się zrealizować trzy projekty w ramach Programu Le-
onardo da Vinci. 

 Po raz pierwszy przystąpiliśmy do konkursu 
w 2005 r. Udało się. Projekt pod tytułem „Eurostaż - 
bliżej Europy” został  pozytywnie zaopiniowany przez 
Krajową Agencję Programu i nasza młodzież wyjecha-
ła na miesięczny staż do czterogwiazdkowego „Hotelu 
Jana” w Czechach w miejscowości Přerov. Projekt ten 
był nastawiony na rozwój nowych trendów w zakresie 
hotelarstwa i  gastronomii. W  projekcie uczestniczyła 
grupa 11 uczniów klas hotelarskich, którzy w  trakcie 
stażu zapoznali się z nowoczesnym, europejskim stylem 
pracy w hotelu. W wolnym czasie uczniowie zwiedzali 
okolice i  poznawali kulturę regionu. Korzystali także 
z  atrakcji hotelu (tj. basen, sauna, siłownia, solarium, 
pole golfowe czy korty tenisowe). Na zakończenie stażu 
wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyska-
ne kwalifikacje i umiejętności.

 Kolejnym projektem, który w maju 2006 r. po-
myślnie przeszedł eliminacje konkursu ogłoszonego 
przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci 
był projekt pt.: „Euro-standard Usług”. Tym razem na-
sza młodzież realizowała staż w Niemczech. Tam pod 
okiem fachowców szkoliła się w  czterogwiazdkowym 
hotelu „Aparthotel Rialto” znajdującym się w mieście 
Binz na wyspie Rugia. Na dwumiesięczny staż poje-
chała grupa 8 uczniów klas kelnerskich, hotelarskich 
i  gastronomicznych. Głównym celem projektu było 
zwiększenie konkurencyjności młodych pracowników 
na rynku pracy (krajowym i światowym) poprzez zdo-

bycie przez każdego ucznia w  ciągu 2 miesięcy stażu 
nowych i pogłębienie posiadanych  wiadomości i umie-
jętności z  zakresu hotelarstwa, gastronomii, obsługi 
konsumenta, a także uzupełnienie kwalifikacji o treści 
spoza polskich podstaw programowych. Postawiono 
także takie cele szczegółowe jak:
• promowanie równych szans kobiet i  mężczyzn 

w zakresie dostępu do poszerzania kwalifikacji;
• zwiększenie szans zatrudnienia młodzieży szkół 

średnich zawodowych szczególnie zagrożonych 
bezrobociem strukturalnym występującym w na-
szym regionie;

• nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy ZSE 
a  instytucją partnerską, która w  założeniach na 
przyszłość zaowocuje realizacją kolejnych progra-
mów unijnych w odniesieniu zarówno dla uczniów 
jak i kadry pedagogicznej;

• celem było także zapoznanie z nowymi technolo-
giami i nowoczesną techniką w gastronomii, która 
jeszcze u nas nie jest dostatecznie rozpowszechnio-
na, a która rozszerzy profesjonalny profil naszych 
uczniów.

 W 2009 roku zakończyliśmy nasz trzeci pro-
jekt realizowany w  ramach Programu Leonardo da 
Vinci pt.: „Praktyka czyni mistrza - staż w Niemczech”. 
Projekt zakładał wyjazd 24 uczniów technikum hote-
larskiego, kelnerskiego i  gastronomicznego, w  trzech 
ośmioosobowych grupach na miesięczny staż do ośrod-
ka Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg we 
Frankfurcie nad Odrą. Stażyści realizowali program, 
który obejmował miedzy innymi obsługę klienta indy-
widualnego, grupowego, pracę w kuchni (w tym spo-
rządzanie potraw kuchni niemieckiej, przygotowanie 
potraw przy stoliku gościa), zajęcia z zakresu zasad de-
korowania stołu i florystyki, zasad serwowania potraw, 
prowadzenia dokumentacji w zakładach gastronomicz-
nych i hotelach itd. 

 W  wolnym czasie uczestnicy stażu zwiedzili 
m.in. Berlin, Poczdam i Frankfurt. Uczestniczyli tak-
że w  licznych zajęciach o  charakterze integracyjnym 
i kulturalnym, jak np. wycieczka do parku linowego czy 

„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” 
PROGRAM LEONARDO DA VINCI W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  

IM. OSKARA LANGEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Aleksandra Zielonka
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zajęcia z zakresu animacji językowych w grupach mię-
dzynarodowych. Organizacja przyjmująca wystawiła 
wszystkim uczestnikom certyfikaty potwierdzające 
zdobyte przez nich umiejętności i kompetencje zawo-
dowe i  językowe. Ponadto każdy uczestnik otrzymał 
standardowy dokument europejski Europass Mobility 
potwierdzający okresy nauki i  szkolenia odbytego za 
granicą. 

 Uczestnicy wszystkich trzech projektów bar-
dzo dobrze oceniają odbyte praktyki, podkreślają, iż 
staż pozwolił im nie tylko się sporo nauczyć, ale także 

poznać kulturę krajów europejskich, przełamać bariery 
językowe, a także otworzyć się na możliwość poszuki-
wania pracy poza granicami kraju. 

Aleksandra Zielonka – nauczycielka przedmiotów za-
wodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śląskim, koordynatorka projektu

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Wykorzystanie platform e-learningowych w nauczaniu - przykłady 
dobrych praktyk.

• Tablice interaktywne - obsługa i wykorzystanie na lekcjach różnych 
przedmiotów.

• Strategie rozwiązywania zadań.
• Pomysł na „zabicie” nudy. Edukacja w zabawie.
• Owoce wykonane z bibułki techniką „plastra miodu”.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.
• Tańce krajów Unii Europejskiej - część I.
• Zabawy teatralne w przedszkolu.
• Nauczyciel jako współautor życiowego sukcesu ucznia.
• Wykorzystanie filmu w realizacji podstawy programowej.
• Gazeta szkolna jako narzędzie komunikacji.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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W  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 realizo-
waliśmy w  ostatnich latach dwa projekty w  ramach 
programu „Sokrates” i „Uczenie się przez całe życie”. 
Za każdym razem towarzyszyła nam myśl, że bierze-
my udział w czymś nowym, niezwykłym i ciekawym. 
Pomyśleliśmy więc, dlaczego nie spróbować zaprosić 
do szkoły asystenta z zagranicy? W maju 2009 roku 
otrzymaliśmy wiadomość, że chęć przyjazdu do Ryb-
nika wyraził asystent z  Włoch. Tak się złożyło, że 
zostałem zaproszony do spędzenia kilku lipcowych 
dni u  nauczycieli z  Mediolanu. Wyjazd ten wyko-
rzystałem do zorganizowania spotkania z przyszłym 
asystentem. Była to dla obu stron wyjątkowo kom-
fortowa sytuacja. Jako opiekun asystenta mogłem 
dowiedzieć się o  nim dużo więcej niż to, co można 
przeczytać w  aplikacji. Dla Guido, bo tak miał na 
imię nasz asystent, była to okazja do zadania pytań 
o specyfikę szkoły, styl zarządzania, metody naucza-
nia i  wychowania oraz podejście do uczniów. Usta-
liliśmy też wspólnie, w  jaki sposób asystent będzie 
się przygotowywać do przyjazdu, na co ma zwrócić 
szczególną uwagę i co ewentualnie przywieźć ze sobą. 

 Nadszedł 3 grudnia – dzień przyjazdu asy-
stenta. Pomoc w pierwszych dniach była bardzo po-
trzebna w  różnych, często bardzo prozaicznych sy-
tuacjach. Tuż po przyjeździe, tłumacząc rozmowy, 
ułatwiłem Guido kontakt z personelem domu studen-
ta, w którym zdecydował się zamieszkać, pokazałem 
najważniejsze miejsca i  instytucje w mieście, pomo-
głem w zrobieniu niezbędnych zakupów, wykupieniu 
pakietu telefonicznego u lokalnego operatora, sposo-
bu korzystania z komunikacji publicznej itp. Do dzia-
łań tych udało się mi również innych nauczycieli, któ-
rzy postarali się, aby Guido miał możliwość poznania 
swoich rówieśników oraz znających język włoski ro-
dziców naszych uczniów, którzy na przykład zapro-
sili asystenta do swojego domu na obiad. Taka zor-
ganizowana „sieć kontaktów” nie była jednak duża, 
gdyż Guido zapewnił nas, że sam stosunkowo łatwo 
nawiązuje nowe kontakty i w razie potrzeby sam o nie 
zadba. 

 Grudzień to czas, w  którym asystent był 
wdrażany w  specyfikę placówki. Pojawił się w  niej 
w  szczególnym dla Śląska dniu – 4 grudnia, kiedy 
w  szkole zostały zorganizowane obchody Barbór-

ki. W czasie barwnego koncertu z tej okazji asystent 
został przedstawiony uczniom i rodzicom. Od same-
go początku zdobył ich sympatię, bo jeszcze przed 
przyjazdem nauczył się sam podstawowych zwrotów 
w  języku polskim. Już w  czasie pierwszych dni po-
twierdziły się obserwacje ze spotkania w Mediolanie, 
że nasz asystent jest wnikliwym obserwatorem rze-
czywiście zainteresowanym wszystkim, co dotyczy 
naszego kraju. 

 Guido był zapraszany na lekcje innych na-
uczycieli w  przedszkolu i  klasach I-VI. W  tym cza-
sie obserwował metody pracy nauczycieli i poznawał 
uczniów. W  grudniu miał też okazję poznać bliżej 
polskie zwyczaje bożonarodzeniowe – brał udział 
w przygotowaniu jasełek i rozpoczął częściowo swoją 
własną pracę, ucząc przedszkolaków i uczniów wło-
skich kolęd.

 By przybliżyć uczniom i  nauczycielom re-
gion, z którego pochodzi, przygotował barwną i nie-
zwykle bogatą prezentację multimedialną. Sądząc po 
westchnieniach i okrzykach zachwytu, sprawiła ona 
uczniom ogromną przyjemność.

 W  grudniu ustalony został też plan zajęć 
asystenta obejmujący przede wszystkim prowadzone 
przez niego zajęcia z języka włoskiego. Oprócz dwóch 
małych grup uczniów i  lekcji dla nauczycieli, odby-
wały się również popołudniowe zajęcia dla rodziców. 
W ten sposób Guido rozszerzył swoje kontakty, a asy-
stentura oddziaływała również na lokalną społecz-
ność.

 Pozostałe zajęcia odbywały się w przedszko-
lu (gdzie asystent organizował głównie zabawy) oraz 
w  klasach nauczania zintegrowanego i  klasach IV 
– VI. W  każdym przypadku była to jedna godzina 
tygodniowo, a zakres współpracy z asystentem usta-
lali samodzielnie nauczyciele, wpisując lekcję do spe-
cjalnie przygotowanego grafiku zajęć. Asystent brał 
udział w  lekcjach wszystkich przedmiotów naucza-
nych w szkole, przy czym zakres współpracy był róż-
ny. 

 Sporą część zajęć Guido poświęcił na pomoc 
w nauczaniu języka angielskiego. W czasie lekcji ćwi-

ASYSTENTURA COMENIUSA
Lucian Zaporowski
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czył z  uczniami dialogi, przygotowywał ćwiczenia 
gramatyczne i  wprowadzał nowe słownictwo. Inny 
charakter miała współpraca z  nauczycielami języka 
polskiego. Polegała ona w  głównej części na tłuma-
czeniu przez asystenta wspólnie z  nauczycielką pra-
cującą w  bibliotece włoskich tekstów literackich na 
język polski, a następnie omawianiu ich na lekcjach 
polskiego, ilustrowaniu ich rysunkami i  dopisywa-
niu dalszej części tekstu. Na lekcji historii przybliżył 
uczniom postać Napoleona. Choć Guido jest zde-
cydowanie humanistą (studiował filozofię), chętnie 
brał też udział w  lekcjach matematyki. Najczęściej 
przygotowywał wcześniej materiały ćwiczeniowe dla 
uczniów oraz kontrolował ich pracę w czasie wyko-
nywania ćwiczeń. Brał też udział w  zajęciach indy-
widualnych z  matematyki dla jednego z  uczniów. 
Na lekcjach muzyki Guido uczył włoskich piosenek, 
co spotkało się z  bardzo dużym zainteresowaniem 
uczniów. 

 Zgodnie z  przyjętymi w  grudniu założenia-
mi jako opiekun asystenta przeprowadzałem z  nim 
systematycznie rozmowy, w czasie których omawia-
liśmy jego udział w pracy szkoły. Moją intencją było 
zaprezentowanie Guido możliwie szerokiego obrazu 
polskiej szkoły. Stąd też zdecydowaliśmy, że będzie 
on brał udział w wyjazdach uczniów na konkursy od-
bywające się w innych szkołach. Poniekąd było to też 
swoistą promocją szkoły, bo nasz asystent w  innych 
szkołach wzbudzał bardzo duże zainteresowanie. 
Ogromną satysfakcję sprawiło mu również zaprosze-
nie do udziału w jury jednego z konkursów.

 Oczywiście Guido brał również udział w wy-
jazdach na imprezy poza szkołą. W  pamięci utkwił 
mu z pewnością kulig w Wiśle, wycieczka klasowa do 
Zakopanego i  tygodniowy pobyt na zielonej szkole 
w Łebie, w czasie którego miał wyjątkowo dobry kon-
takt z uczniami, którzy szybko się do niego przywią-
zali, o  czym świadczyły łzy uczniów przy pożegna-
niu. 

 By podkreślić znaczenie, jakie przywiązuje-
my do przekazania uczniom wiedzy o Włoszech zor-
ganizowaliśmy również specjalny dzień projektowy. 
W tym dniu zamiast w tradycyjnych lekcjach ucznio-
wie wzięli udział w zajęciach związanych tematycznie 
z  Włochami. Oferta przygotowana we współpracy 
z  asystentem była imponująca: można było oczywi-
ście upiec pizzę, przygotować włoskie sałatki, nauczyć 
się włoskiej piosenki, przygotować inscenizację wło-

skiej bajki, zbudować modele włoskich wulkanów, 
wziąć udział w treningu bardzo popularnej we Wło-
szech szermierki, stworzyć portret ludzki wzorowa-
ny na dziełach Arcimboldiego (artysta malował ludzi 
jako kompozycje owoców i warzyw). Asystent przy-
gotował na ten dzień specjalną prezentację poświęco-
ną Włochom i ich atrakcjom oraz zaprezentował bar-
dzo zabawną prezentację o zachowaniach Włochów. 
Sam Guido przeprowadził również na terenie szkoły 
„podchody”, w czasie których uczniowie zaopatrzeni 
w plan szkoły znajdowali nazwy włoskich miast. Za-
bawa ta bardzo się im podobała. 

 Tuż przed zakończeniem asystentury nasz 
asystent stanął też przed nowym wyzwaniem. Z oka-
zji Dnia Dziecka nauczyciele przygotowali sami 
przedstawienie „Czerwony Kapturek”, w którym Gu-
ido zagrał po polsku rolę Gajowego. I to jak zagrał! 

 Bez wątpienia nasz asystent był bardzo uta-
lentowany językowo. W bardzo krótkim czasie opa-
nował język polski na tyle dobrze, że mógł z powodze-
niem po polsku realizować swoje działania w szkole 
oraz porozumiewać się z  uczniami i  nauczycielami. 
Nie był to jedyny język używany w czasie asystentury. 
W codziennym użyciu był również język włoski, któ-
ry zna nasza koleżanka pracująca w szkolnej bibliote-
ce, a  język angielski dominował w kontaktach z na-
uczycielką angielskiego. Wyjątkowe jest również to, 
że włoski asystent komunikował się ze mną w języku 
niemieckim znacznie poszerzając swój zasób słow-
nictwa i  znajomość form gramatycznych. Wpłynęło 
to w szczególny sposób na jego życie, gdyż w czasie 
asystentury podjął decyzję o  zmianie kierunku stu-
diów i od lutego stał się formalnie studentem języko-
znawstwa. Jako jeden z języków, które zamierza dalej 
studiować wybrał właśnie język niemiecki. Bierze też 
bardzo poważnie pod uwagę możliwość wyboru pol-
skiego jako drugiego języka, który będzie studiował. 
W czasie półrocznego pobytu w Polsce przyswoił so-
bie nasz (trudny – jak sam stwierdził) język na tyle, że 
jest w stanie znakomicie radzić sobie w codziennych 
sytuacjach. 

 A jakie są inne efekty pobytu asystenta w na-
szej szkole? Bez wątpienia poznał on polski system 
oświaty (w czasie asystentury miał okazję gościć tak-
że w innych szkołach) oraz metody pracy polskich na-
uczycieli. Poznał bardzo dobrze polskie tradycje (był 
np. gościem na kolacji wigilijnej u jednej z nauczycie-
lek, brał udział w przygotowaniu kiermaszu wielka-
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nocnego, topieniu Marzanny i obchodach Barbórki). 
Nieobca jest mu również polska kultura muzyczna 
(pobyt na spotkaniu dla asystentów zorganizowanym 
w Warszawie wykorzystał na wyjście na koncert cho-
pinowski na Zamku Królewskim i  spektakl opero-
wy w Teatrze Wielkim) oraz geografia (w czasie ferii 
i  weekendów zwiedził Katowice, Kraków, Wrocław, 
Warszawę, Toruń i Gdańsk, w czasie wspólnych wy-
cieczek Cieszyn, Pszczynę, Żywiec i Szczyrk, a w cza-
sie wyjazdu na zieloną szkołę - Łebę). Guido był 
bardzo zainteresowany życiem społecznym w Polsce 
i  zachodzącymi w  nim przeobrażeniami – zadawał 
mnóstwo pytań związanych z tym tematem.

Bilans

 Pobyt asystenta w szkole zaowocował popra-
wą umiejętności językowych uczniów, nauczycieli 
i  rodziców biorących udział w  kursach języka wło-
skiego. Nie jest to jedyna korzyść. Lekcje z udziałem 
asystenta zyskały atrakcyjniejszą formę, uczniowie 
mogli często zetknąć się z  innym podejściem do 
kwestii dydaktycznych i  innym sposobem myślenia. 
Wszyscy uczniowie mieli okazję poznać geografię 
i  kulturę Włoch w  czasie przygotowywanych przez 
asystenta prezentacji i  sprawdzić swoje umiejętności 
językowe w rozmowie z cudzoziemcem. Bardzo czę-
sto podkreślali, że dostrzegli lepiej sens nauki języ-
ków obcych. Bez wątpienia istotną korzyścią jest też 
pobudzenie u uczniów ciekawości świata.

 Choć zabrzmi to górnolotnie, to asystentura 
wzmocniła europejski wymiar edukacji i  wychowa-
nia w naszej szkole. Uczniowie, nauczyciele i rodzice 
mogli zauważyć, że mobilność obywateli zjednoczo-
nej Europy dokonuje się w różnych kierunkach. Choć 
może nie wszyscy zastanawiają się nad tym, to pobyt 
asystenta wprowadził ożywienie w gronie nauczycieli 
– bez względu na indywidualne zaangażowanie w or-
ganizację asystentury każdy z nas wielokrotnie zna-

lazł się w sytuacji refleksji spowodowanej obecnością 
asystenta i musiał podjąć działanie w nowej sytuacji. 
Przełamało to w pewien sposób rutynę w naszej pra-
cy.

 Trudno nie wspomnieć też, że w  lokalnym 
środowisku pobyt asystenta przyczynił się pozytyw-
nie do postrzegania szkoły – artykuły w  lokalnej 
prasie, informacje na stronach internetowych oraz 
reportaże w  lokalnym radio poświęcone pobytowi 
asystenta przedstawiały szkołę jako lidera zmian.

 Bardzo zachęcamy szkoły i  przedszkola do 
podjęcia starań o przyjęcie asystenta. Choć asysten-
tura wymaga od nauczycieli naprawdę dużo pracy, to 
stwarza znakomitą szansę doświadczenia czegoś no-
wego.

 Zastanawialiśmy się, jak w  niebanalny spo-
sób docenić pracę naszego asystenta i  podziękować 
mu za znakomitą współpracę. Zrobiliśmy to aż trzy 
razy. Myślimy, że jego mama długo będzie pamiętać 
26 maja, kiedy to zrobiliśmy jej niespodziankę prze-
syłając za pomocą poczty kwiatowej bukiet kwiatów 
z  bilecikiem zawierającym życzenia z  okazji obcho-
dzonego w Polsce Dnia Matki i podziękowaniami za 
„przysłanie” nam tak dobrego asystenta. Jak się póź-
niej dowiedzieliśmy, niespodzianka się znakomicie 
udała i  sam Guido miał z  niej dużo przyjemności. 
Kolejny raz podziękowaliśmy mu oficjalnie w czasie 
Pikniku Rodzinnego 1 czerwca. Nauczyciele, ucznio-
wie i  rodzice nagrodzili Guido gromkimi brawami. 
To jednak nam nie wystarczyło i  chętnie skorzysta-
liśmy z zaproszenia naszej pani dyrektor, która ugo-
ściła Guido i wszystkich nauczycieli kolacją na tarasie 
swojego domu. Wszyscy jesteśmy pewni, że kontakt 
z naszym asystentem zostanie utrzymany!

Lucjan Zaporowski - opiekun asystenta
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W minionym roku szkolnym z okazji Tygodnia Bibliotek w szkole w Zwonowicach odbyło się spotkanie dla 
przedszkolaków i uczniów klas młodszych. W ciągu 2 godzin dzieci mogły wysłuchać wierszy i bajek czyta-
nych przez nauczycieli. Obejrzały też prezentację multimedialną o Janie Brzechwie i miały możliwość wyka-
zania się znajomością jego wierszy i umiejętnością czytania. Ponadto brały udział w karaoke i zgaduj-zgaduli 
oraz wykonywały zakładki do książek. Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli serię polskich bajek na 
dużym ekranie, a Stowarzyszenie LYSKOR ufundowało dal nich słodki poczęstunek oraz kolorowanki. 

Cele
1. Popularyzacja czytelnictwa, książki
2. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej
3. Rozwijanie kultury czytelniczej
4. Integracja dzieci

Przebieg spotkania:

Powitanie.
 Co to jest biblioteka? Może ktoś z was mi podpowie? Biblioteka to takie miejsce, gdzie można wy-
pożyczyć książkę. A co to znaczy wypożyczyć książkę? A co można jeszcze robić w bibliotece? Biblioteka jest 
miejscem, gdzie można bardzo miło spędzić czas, czytając książkę. Ale w bibliotece gromadzone są nie tylko 
książki, coraz częściej gromadzi się tam także płyty CD, dyskietki, kasety VCD, na których mogą być nagrane 
np. różne bajeczki dla dzieci, bądź piosenki specjalnie dla was. 

 Książkę trzeba szanować: odpowiadają – nie zaginać rogów, nie ślinić palców przy odwracaniu, ni 
pisać po książce. A więc pamiętajmy zawsze i wszędzie: Szanuj książki.

 Spotykamy się tutaj, by spędzić miło czas z książką, pośpiewać, posłuchać muzyki, zabawić się i obej-
rzeć ciekawą bajeczkę. A teraz posłuchajcie wierszyka Władysława Bełzy „Co książka mówi?”

„Posłuchaj Zbyszku, co książka gada? 
Są w niej tam rzeczy nie lada!” 
Tak siwy dziaduś mówił do wnuka, 
I w las nie poszła nauka. 
Zbysio książeczkę przyłożył do ucha, 
I słucha! 
Lecz choć na wszystkie strony ją obraca, 
Kartkę po kartce przekłada, 
Daremna praca, 
Książka nic sama nie gada! 
„Dziadziu! czy to się godzi tak żartować ze mnie ? 
Męczę się, pocę daremnie, 
Przyciskam książkę rękoma obiema, 
A ona milczy jak niema!” 
„Oj! maleńki psotniku, wszyscyście jednacy, 
Sądzicie, że do celu można dojść bez pracy?”

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - IMPREZA DLA PRZEDSZKOLAKÓW I DZIECI  
KLAS MŁODSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Anna Maciaszek
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Rozmowa prowadzącego z dziećmi na temat wiersza

Prezentacja o Janie Brzechwie - autorze wierszyków i bajek.
Konkurs plastyczny (kolorowanie zakładek do książek) i literacki: 
Zagadki

Jest ubrana jak na bal:
w długą suknię, w piękny szal.
Rozpuściła jasne włosy.
Rąbek sukni już unosi,
tańczy lekko, na paluszkach.
Czy królewna to, czy wróżka?
Trzewiczek jej z nóżki spadł!
Czy już teraz każdy zgadł?...(Kopciuszek)

Kto to buty wdział czerwone?
Chodzi w jedną, w drugą stronę,
to „miau!”- woła, oczy mruży,
to poprawia but za duży
lub przy bucie sznurowadło...
Któż to taki? Trudno zgadnąć?....(Kot w butach)

Kukułeczka kuka w lesie.
Kto to wchodzi? Koszyk niesie.
A na głowie ma czapeczkę, zawiązaną na wstążeczkę.
Koszyk, w tym koszyku pełno różnych smakołyków. (Czerwony Kapturek)

Stoi piękny na górze,
otoczony gęstwiną,
mieszka w nim cud księżniczka
wraz z królewską rodziną. (zamek)

Jakim to pojazdem, ciągnionym przez konie,
podróżowali niegdyś królowie w koronie? (kareta)

Malutki człowieczek z waszych bajeczek.(krasnoludek)

Bajkowe panienki, nie lubią sukienki,
wszystkie wolą rybi ogon
i dlatego pływać mogą. (syrenki)

Fala wiślana pluskiem ją sławi.
Tarczą i mieczem broni Warszawy. (syrenka)

Tylko cal wysokości miała ta dzieweczka,
dlatego też jej imię brzmiało....(Calineczka)

Chociaż kłopoty z wilkiem miała,
wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek)

Jakie imiona mają braciszek i  siostrzyczka,
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którzy w lesie spotkali chatkę zrobioną 
z piernika? (Jaś i Małgosia)

Jaka to dzieweczka ma roboty wiele,
a na pięknym balu gubi pantofelek? (Kopciuszek)

W jakiej bajce spotkasz dziadka z długą brodą,
chałupinkę starą i sieci nad wodą? (Bajka o rybaku i złotej rybce)

Jakie to zwierzę z bajek 
ma takie zwyczaje:
gdy chce połknąć wnuczkę,
to babcię udaje? (wilk)

Łatwo mnie poznacie,
gdy wspomnicie bajkę.
Chodziłem tam w butach
i paliłem fajkę. (Kot w butach)

Kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą
i zionął ogniem jak ognisko? (Smok Wawelski)

Jaka osoba z dawnych bajek
z miotłą się wcale nie rozstaje? ( Czarownica)

Każda królewna, a tym bardziej ona,
winna uważać na wrzeciona. (Śpiąca Królewna)

Jakie to maluchy zawsze są brodate
i ciężko pracują tak zimą, jak latem. (krasnoludki)

W chatce krasnoludków mieszka
prześliczna królewna....(Śnieżka)

Kto listy pisać chciał drobnym maczkiem
i po to kupił raz maczku paczkę? (Kaczka Dziwaczka)

Odgadywanie tytułów bajek na podstawie ilustracji, np. O rybaku i złotej rybce, Czerwony Kapturek, Kopciu-
szek, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka, Śpiąca królewna.

Zabawy ruchowe.
Karaoke do znanych piosenek dziecięcych.
Projekcja kilku polskich bajek, np. Pomysłowy Dobromir, Bolek i Lolek, Reksio, Koziołek Matołek).
Zakończenie spotkania i pożegnanie dzieci.

Anna Maciaszek - nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Zwonowicach.
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Począwszy od roku szkolnego 2009/2010, Gimna-
zjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku re-
alizuje projekt Comeniusa pt. Ekologia wokół nas. 
Projekt będzie trwał dwa lata do końca roku szkolne-
go 2010/2011, a uczestniczą w nim szkoły z Niemiec, 
Grecji, Włoch, Hiszpanii oraz Portugalii i oczywiście 
Polska. Głównym celem projektu jest poruszenie kwe-
stii ekologii i środowiska naturalnego, zachęcenie do 
życia w zgodzie z prawami natury i działania na rzecz 
ochrony środowiska. W ciągu następnych dwóch lat 
będziemy organizować różnego rodzaju kampanie, 
konkursy, przygotowywać prezentacje multimedial-
ne, foldery i wystawy, jak również uczestniczyć w róż-
nego rodzaju zajęciach poszerzających naszą wiedzę 
na temat ochrony środowiska oraz organizować wy-
cieczki do zakładów działających na rzecz ochrony 
środowiska. Odbędą się również spotkania, w  któ-
rych uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich 
szkół partnerskich. 

 W dniach od 1 - 6 grudnia 2009 r. dwóch na-
uczycieli naszego gimnazjum uczestniczyło w pierw-
szym spotkaniu zorganizowanym w  niemieckim 
Ratingen w ramach realizowanego projektu. W spo-
tkaniu, organizatorami którego byli nauczyciele 
z  Niemiec, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 
szkół partnerskich. Byli zatem nauczyciele z Niemiec, 
Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i  Polski. Głów-
nym celem spotkania było poznanie partnerów, wy-
branie logo projektu, jak również ustalenie harmono-
gramu działań na najbliższy czas.

 W  dniach od 5-10 lutego 2010 r. odbyło się 
kolejne spotkanie w  ramach projektu, w  którym 
uczestniczyło pod opieką nauczycieli 5 uczniów na-
szego gimnazjum Spotkanie miało miejsce w zaprzy-

jaźnionej szkole w Lentini na Sycylii. W czasie wizyty 
uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich przedsta-
wili swoje szkoły i miasta, jak również zaprezentowali 
i  omówili przygotowaną przez siebie wystawę doty-
czącą zanieczyszczeń regionów, z których pochodzą. 
Wszyscy byli zachwyceni otwartością i  przyjaznym 
nastawieniem partnerów i ich zaangażowaniem 
w sprawę środowiska. 

 W dniach od 14-18 kwietnia 2010 r. odbyło się 
ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie w portu-
galskiej szkole w Ermesinde. W czasie spotkania każ-
da ze szkół zaprezentowała opracowany przez siebie 
temat wody, który towarzyszył całej wizycie. Były za-
tem prezentacje multimedialne, doświadczenia che-
miczne czy nawet teatr cieni. Nasi uczniowie przygo-
towali grę planszową z pytaniami i zadaniami, a do 
wspólnej zabawy zaprosili przedstawicieli wszystkich 
szkół partnerskich. Gra okazała się strzałem w dzie-
siątkę, gdyż nie tylko dostarczyła wiele emocji i dobrej 
zabawy, ale również była świetną okazją do zintegro-
wania uczniów ze szkół partnerskich.

 Realizacja projektu to szansa na poznanie 
kultury i zwyczajów innych krajów europejskich, ale 
przede wszystkim nawiązania kontaktów z  rówie-
śnikami z zagranicy oraz doskonalenia umiejętności 
językowych. Wszystkim spotkaniom towarzyszyła 
miła atmosfera i pogoda ducha.

 Wszyscy czekają na kolejne spotkania, które 
tym razem odbędą się w Grecji i Hiszpanii, ale to już 
w nowym 2010/2011 roku szkolnym.

Ewa Leśnik – koordynatorka projektu, nauczycielka 
języka angielskiego w Gimnazjum nr 4 w Rybniku

EKOLOGIA WOKÓŁ NAS
Ewa Leśnik
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Kasztany przekwitły. Matury zostały napisane. Absolwenci czekają z niecierpliwością na decyzje komisji re-
krutacyjnych wyższych uczelni. 

 Dla CKE i  komisji okręgowych przyszedł czas „wielkiego liczenia”. Pełny raport dotyczący matur, 
zarówno w wymiarze województwa śląskiego, jak i dotyczący danych z całego kraju, zostanie udostępniony 
dopiero jesienią. Ale wstępnymi informacjami już możemy podzielić się z Czytelnikami.

 Do egzaminu maturalnego w maju 2010 roku przystąpiło 366 623 osób ubiegających się o świadec-
two dojrzałości. Należy zaznaczyć, że do egzaminu przystąpiły także osoby, które w  latach wcześniejszych 
nie uzyskały świadectwa dojrzałości oraz osoby, które pomimo zdanej matury, pragnęły podwyższyć wyniki. 
Możliwość podwyższania wyników maturalnych jest niezaprzeczalnym sukcesem egzaminów zewnętrznych.

Liczba przystępujących do egzaminu matutralnego 2010-07-09.

Kraj Województwo Śląskie
Tegoroczni absolwenci 351 852 41 554
Absolwenci z lat poprzednich 14 771 7 845

 Absolwenci wywodzili się z 847 szkół położonych w 84 miejscowościach województwa śląskiego.

Podział absolwentów ze względu na typ ukończonej szkoły.

Typ szkoły Kraj, liczba zdających Województwo Śląskie, liczba zdających
Liceum ogólnokształcące 229 516 24 567
Liceum profilowane 19 357 1 855
Liceum uzupełniające 9 362 1 033
Technikum 105 391 13 687
Technikum uzupełniające 2 992 412

 Absolwent uzyskał świadectwo maturalne, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przed-
miotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego 
przedmiotu. Zdawalność egzaminu maturalnego dla wszystkich tegorocznych maturzystów woj. śląskiego, 
w sesji wiosennej 2010r. wyniosła 81,34%

Egzamin maturalny. Tabela porównawcza.

Przedmiot Poziom egza-
minu

Średni wynik 
w kraju

Średni wynik 
w woj. śląskim

Zdawalność w procen-
tach w woj. śląskim

język polski podstawowy 57,24 60,09 96,63
język polski rozszerzony 60,00 brak danych brak danych
matematyka podstawowy 58,51 58,61 87,14
matematyka rozszerzony 50,00 brak danych brak danych
język angielski podstawowy 62,35 63,92 88,92
język angielski rozszerzony 68,42 69,51 brak danych
język niemiecki podstawowy 63,47 65,81 96,63

MATURA 2010
Jolanta Spyrczak
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Przedmiot Poziom egza-
minu

Średni wynik 
w kraju

Średni wynik 
w woj. śląskim

Zdawalność w procen-
tach w woj. śląskim

język niemiecki rozszerzony 69,89 72,90 brak danych
język rosyjski rozszerzony 78,45 88,05 brak danych
geografia podstawowy 45,77 51,44 brak danych
geografia rozszerzony 49,11 52,77 brak danych
biologia podstawowy 45,52 49,04 brak danych
biologia rozszerzony 54,64 57,84 brak danych
wiedza o społeczeń-
stwie

podstawowy 54,16 59,42 brak danych

wiedza o społeczeń-
stwie

rozszerzony 50,76 53,24 brak danych

informatyka rozszerzony 47,75 46,75 brak danych

 W  tym roku do OKE Jaworzno wpłynęło 112 zaświadczeń o  uzyskaniu tytułu laureata lub finali-
sty. Niektórzy maturzyści złożyli zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty z kilku przedmiotów. 
W związku z powyższym uzyskali prawo do zwolnienia z egzaminu i uzyskali najwyższy wynik z wybranego 
poziomu.

 Absolwenci przystępujący do matury, pochodzili ze szkół usytuowanych w różnych miejscowościach. 
W województwie śląskim szkoły ponadgimnazjalne są zlokalizowane w 84 miejscowościach.

Absolwenci przystępujący do egzaminu a położenie szkoły.

Położenie szkoły Liczba zdających
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 22 970
Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 14 856
Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 2 569
Wieś 1 159
Ogółem 41 554

 Ponad połowę maturzystów stanowili absolwenci szkół zlokalizowanych w miastach powyżej 100 tysięcy  
mieszkańców.

 Ogółem wydano 32 927 świadectw dojrzałości dla zdających egzamin maturalny po raz pierwszy. 
Należy zaznaczyć, że świadectwa maturalne otrzymały osoby, które w części ustnej i obowiązkowej części 
pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Wydane świadectwa dojrzałości dla absolwentów zdających egzamin a położenie szkoły.

Położenie szkoły Liczba zdających Wydane świadectwa dojrzałości
liczba procent

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 22 970 18 333 79,81
Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 14 856 11 864 79,86
Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 2 569 1 954 76,06
Wieś 1 159 776 66,95
Ogółem 41 554 32 927 79,24
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 Najwyższe wyniki uzyskały szkoły z mniejszych miejscowości, tj. miast o liczbie mieszkańców 20 tys. – 100 tys.
 W poszczególnych powiatach naszego subregionu zdawalność prezentuje poniższa tabela. Przy do-
kładnej analizie należy brać pod uwagę liczbę przystępujących do egzaminu, a także dominujący typ szkół. 
Dla porównania w tabeli zostały umieszczone powiaty o najwyższej (Mysłowice) i najniższej (powiat często-
chowski) zdawalności.

Zdawalność w poszczególnych powiatach województwa śląskiego.

Lp Powiat Liczba zdających Zdający, którzy ze wszystkich egzaminów obowiązkowych 
uzyskali co najmniej 30% i otrzymali świadectwo dojrzałości
liczba procent

1. Jastrzębie-Zdrój 930 715 76,88
2. raciborski 1 052 797 75,76
3. rybnicki 177 127 71,75
4. Rybnik 1 570 1 255 79,94
5. wodzisławski 1 331 1 092 82,04
6. Żory 679 512 75,41
7. Mysłowice 446 394 88,34
8. częstochowski 214 127 59,35
Razem 79,24

 Poniżej średniej zdawalności w woj. śląskim znalazły się powiaty ziemskie : raciborski i rybnicki oraz 
powiaty grodzkie: Jastrzębie – Zdrój i Żory. Najlepszą zdawalność uzyskał Wodzisław Śląski.

 Różnice dotyczące zdawalności są powiązane także z typem szkoły ponadgimnazjalnej.

Wydane świadectwa dojrzałości dla absolwentów zdających egzamin w poszczególnych typach szkół.

Typ szkoły Liczba zdających Wydane świadectwa dojrzałości 
liczba procent

Liceum ogólnokształcące 24 567 22 162 90,21
Liceum profilowane 1 855 1 015 54,72
Liceum uzupełniające 1 033 289 27,98
Technikum 13 687 9 409 68,74
Technikum uzupełniające 412 52 12,62
Ogółem 41 554 32 927 79,24

 Największy procent maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości, stanowią absolwenci lice-
ów ogólnokształcących. Najniższy odsetek zdawalności wystąpił wśród absolwentów techników uzupełniają-
cych i liceów uzupełniających.

Źródła: dane CKE i OKE Jaworzno

Jolanta Spyrczak – konsultant w RODNiIP w Rybniku
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Infor-
macji Pedagogicznej ”WOM” w Rybniku oraz Stowa-
rzyszenie Korzenie.pl serdecznie zapraszają nauczycieli 
do udziału w konkursie na temat:  Edukacja regionalna 
– wielokulturowa w procesie globalizacji – nowatorskie 
rozwiązania edukacyjne w praktyce szkolnej.

 Nowa reforma programowa w  nieznacznym 
stopniu uwzględnia edukację regionalną, zepchnię-
tą na margines treści programowych poszczególnych 
przedmiotów. Ostatnie badania nad tożsamością mło-
dzieży w wybranych szkołach województwa śląskiego 
ukazały katastrofalny stan ich wiedzy historycznej, 
geograficznej czy społecznej o własnym regionie. Czy 
rzeczywiście możemy twierdzić, że nastąpił zmierzch 
edukacji regionalnej? Czy ta edukacja regionalna była 
tylko chwilowym zauroczeniem, a na dzień dzisiejszy 
poniosła klęskę…?

 Zasadniczym celem konkursu jest upowszech-
nianie edukacji regionalnej poprzez nowatorskie roz-
wiązania dydaktyczno-wychowawcze i  opiekuńcze 
w  procesie globalizacji oraz wymiana doświadczeń 
w  zakresie szeroko rozumianej praktyki kształcenia 
kulturowego. 

Kluczowe zagadnienia: 

• edukacja regionalna – wielokulturowa w  szkole 
i środowisku lokalnym w procesie globalizacji,

• tożsamość regionalna a wychowanie do wartości,
• krajobraz kulturowy a turystyka szkolna w regio-

nie,
• pielęgnowanie rodzimej tradycji lokalnej i  regio-

nalnej,
• wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego 

a działania organizacji pozarządowych w ramach 
edukacji regionalnej,

• przykłady innowacyjnych i  twórczych rozwiązań 
w praktyce pedagogicznej,

• współczesne wyzwania placówek oświatowych 
i instytucji wspomagających edukację regionalną. 

Uczestnicy konkursu: 
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na opracowaniu artykułu, refera-
tu, reportażu, scenariusza zajęć lekcyjnych lub po-
zalekcyjnych, projektu edukacyjnego, programu.

2. Opracowanie musi być autorskie – indywidualne 
lub zespołowe.

3. Liczy się oryginalność pomysłu, koncepcji lub za-
stosowanych metod i technik.

4. Praca konkursowa powinna zawierać następujące 
informacje: imię/imiona i  nazwisko/a  autora/au-
torów pracy, temat pracy, kategoria (artykuł, refe-
rat, reportaż, scenariusz, projekt, program), adres 
szkoły, kontakt do szkoły (telefon, e-mail).

5. Prace należy przesłać w formie wydruku kompu-
terowego (2 kopie) i elektronicznej (dyskietki, CD).

6. Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 
11 października 2010 roku na adres: Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i  Informa-
cji Pedagogicznej ”WOM” Rybnik, ul. Parkowa 
4a, 44-200 Rybnik z  dopiskiem WOJEWÓDZKI 
KONKURS DLA NAUCZYCIELI.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród 
nastąpi podczas wizyty studyjnej „Na styku kul-
tur – dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska”, któ-
ra odbędzie się w dniach 22-24 października 2010 
roku (program wizyty studyjnej zostanie rozesła-
ny do szkół i umieszczony na stronie internetowej 
RODNiIP ”WOM” w Rybniku - www.wom.edu.pl, 
a  także bezpośrednio do osób zainteresowanych 
zostanie rozesłana informacja). 

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz 
opublikowanie nagrodzonych prac konkurso-
wych.

9. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwro-
towi.

Maria Stachowicz-Polak – konsultanta RODNiIP 
„WOM” w Rybniku

WOJEWÓDZKI KONKURS DLA NAUCZYCIELI NA TEMAT:
EDUKACJA REGIONALNA – WIELOKULTUROWA W PROCESIE GLOBALIZACJI 

– NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Maria Stachowicz-Polak
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