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Jaka droga do sukcesu życiowego? Aspiracje młodzieży
Permanentne zmiany warunków współczesnej
rzeczywistości wpływają na rozwój człowieka,
a w tym na jego aspiracje, będące elementarnymi
czynnikami warunkującymi aktywność. Wpływ
ten jest widoczny nie tylko w aktywności
społecznej, kulturowej, ale uwydatnia się
w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
osiągnięciach jednostki, jak również w decyzjach
wyboru szkoły, kierunku kształcenia, zawodu,
kwalifikacji zawodowej i specjalizacji, czy
przekwalifikowania, podjęcia nowych zadań
w środowisku zawodowym a także rodzinnym. To
aspiracje odgrywają istotną rolę w kształtowaniu
orientacji czy planów edukacyjno-zawodowoosobistych. W stawaniu się człowiekiem ze
wszystkimi cnotami i słabostkami, w procesie
kształtowania osobowości i osoby zauważamy
obecność dążeń, potrzeb, oczekiwań a i nie bez
znaczenia dla ludzkich działań jest proces
socjalizacji. Antoni Zając1 podkreślił, że istotna jest
płaszczyzna społeczna, co już na początku XX
wieku zauważyła Helena Radlińska. W ramach
płaszczyzny społecznej rozróżniamy środowiska:
przyrodnicze (naturalne), osobowe (społeczne)
i kulturowe. Socjalizacja to wzajemny stosunek
jednostki i środowiska, wpływ warunków bytu
i kręgów kultury na jednostkę w różnych fazach
życia, społeczne inspirowanie poprzez
zapewnienie bytu wartościom przez ich przyjęcie
i krzewienie oraz kształtowanie przestrzeni „siłami
człowieka w imię ideału”.
Jerzy Nikitorowicz2 napisał, że w procesie
socjalizacji człowieka znacząca rolę odgrywa
kształtowanie kompetencji do komunikacji
międzykulturowej stanowiąc wymóg i gwarancję
rozwoju przestrzeni od lokalnej do globalnej.
Z kolei Anna Paszkowska-Rogacz3 wskazała, że
r o l ą d o r a d c y, w r a ż l i w e g o c z ł o w i e k a
zorientowanego na kwestie różnic
międzykulturowych, narodowych, etnicznych jest
wspieranie, pomaganie jednostkom
w przezwyciężaniu barier umożliwiających im
maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Zaś
Krystyna Lelińska4 opisała predyspozycji,
możliwości, cech osobowości człowieka jako te,
które warunkują i ułatwiają dobre wykonanie pracy
oraz pozwalają określić przydatność do wykonania
zadań. Jednostka odkrywa własną osobowość,
doskonali się pełniąc role społeczne i uczestnicząc
w życiu społecznym kształtuje kompetencje
społeczne. Kompetencje te nie są poparte żadnymi
dyplomami, certyfikatami i są trudne do
zidentyfikowania, zdiagnozowania
w przeciwieństwie do kompetencji zawodowych
badanych różnymi testami, sprawdzianami
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praktycznymi. Niejednokrotnie jednostka nie zdaje
sobie sprawy, że takowe kompetencje posiada,
a ujawniają się najczęściej podczas aktywności
w działaniu praktycznym, w różnych sytuacjach
życiowych.
W projektowaniu celów wychowawczych,
edukacyjnych i w kształtowaniu tradycyjnych
wartości czynnikiem bardzo istotnym
ułatwiającym jednostkom porządkować pomysły
i plany życiowe są potrzeby i aspiracje człowieka.
To one stanowią podwalinę działania będącego
wypadkową indywidualności i wpisująca się
w percepcję sukcesu życiowego, rozwoju
człowieka. Potrzeby i aspiracje mogą być przez
samą osobę jaki i innych przyjmowane z aplauzem
lub dezaprobatą. Niemniej jednak droga ta stanowi
o sukcesie życiowym czy edukacyjnym czy też
zawodowym i jest uwarunkowana dobrem
osobistym i zauważalnym odniesieniem do
różnych sfer egzystencji człowieka oraz dobrem
dla społeczeństwa.
Za Anną Zawadzką5 autor Tadeusz Lewowicki
definiuje aspiracje, jako: 1) identyfikowane
z pragnieniami, chęciami, planami a nawet
marzeniami. Aspiracje będące pragnieniami, które
mają być realizowane, jak również te których
człowiek nawet nie próbuje realizować;
2) rozumiane jako gotowość do działania,
kształtowane do osiągnięcia wytyczonego sobie
celu; 3) powiązane z dążeniami, bardzo często
z dążeniami już realizowanymi. Natomiast
aspiracje wg Słownika Pedagogiki i Psychologii
to6: „dążenia do osiągnięcia szczytnego celu,
zrealizowania czegoś znaczącego, osiągnięcia
sukcesu w danej dziedzinie. Aspiracje, obok
motywów, pewnych przekonań czy hierarchii
wartości, w znaczny sposób determinują plany
życiowe jednostki, wpływają na ich
rozwój osobisty, aktywizację, samoświadomość,
mobilizują również do podejmowania wyzwań
i stawiania sobie wymagań. Aspiracje, jeśli
występują, dają każdemu człowiekowi wiedzę
o sobie samym, swym potencjale, swych
możliwościach i ograniczeniach”. Jak podaje
nomenklatura wyżej wymienionej pozycji
słownika do podstawowych uwarunkowań
aspiracji i ich poziomu należą7
: „1) osobowościowe (potrzeby, motywy, sukcesy
i niepowodzenia, samoocena); 2) środowiskowe
(wpływy szkoły, rodziny, grupy rówieśniczej,
lokalnej społeczności, mass mediów);
3) pedagogiczne (sposoby pracy nauczyciela i jego
cechy osobowościowe, model szkoły, program
nauczania, atmosfera w klasie szkolnej”).
Rozpatrywanie aspiracji w ujęciu
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interdyscyplinarnym z pozycji pedagogiki,
psychologii, socjologii daje różne odniesienie do
tych pojęć i pozwala właściwie interpretować ich
mechanizmy. Analiza teoretyczna zagadnień
i badań empirycznych nad aspiracjami skłania do
wyjaśnienia czy zgłębienia wiedzy na tematy
istotnych pytań: „Czy wiedza o aspiracjach
życiowych młodzieży jest konieczna do podjęcia
skutecznych działań w procesie dydaktycznowychowawczym, szeroko rozumianym procesie
socjalizacyjnym?, Czy wiedza ta może być
pomocna w procesie organizowania i kierowania
różnymi formami aktywności podejmowanymi
przez młodego człowieka w dążeniu do sukcesu?,
Jakie ma aspiracje i oczekiwania młodzież i czy
każdy młody człowiek może je realizować?, Co
w sytuacji, kiedy jednostki nie znajdują się w grupie
osób nastawionych na sukces, brak im właściwego
wychowania, nie są pewni siebie, przebojowi?
Zarysowana seria problemów pokazuje, jak
ogromny jest przekrój wiedzy o aspiracjach
i niejednokrotnie ścieżce do sukcesu na różnych
polach działania jednostki jak i zarazem
społeczeństwa.
Badania za pomocą metody sondażu
diagnostycznego, które autorka niniejszego
artykułu przeprowadziła w 2021 r. wśród
młodzieży województwa łódzkiego obrazują
oczekiwania i aspiracje oraz potrzeby
a d o l e s c e n t ó w. W i n t e r p r e t a c j i w y n i k ó w
uwzględniono uwarunkowani socjologiczne: płeć,
wiek, środowisko zamieszkania. Kwestionariusz
ankiety wypełniło 49 uczestników (51% stanowiły
kobiety i 49% mężczyźni). Wyniki zbiorcze
przedstawiają analizy zagadnienia dotyczącego
tematyki aspiracje i oczekiwania młodzieży. Wśród
ankietowanych było 37% badanych w wieku 15 lat,
15% stanowili 18-latkowie i 23% 17-latków oraz
tyle samo, bo 23% 16-latków. W badaniu udział
wzięło 51% uczestników z terenu wiejskiego i 49%
z miast.
Zagadnienie analizowane w tym artykule mogły
być realizowane w edukacji szkolnej, przykładowo
na godzinach wychowawczych i lekcjach
przedmiotowych lub zajęciach ze specjalistami.
Rozpatrując oczekiwania i aspiracje młodzieży
w aspekcie motywów, które zdecydowały
o wyborze szkoły, do której aktualnie uczęszczają
ankietowani, to najczęściej były odpowiedzi
dotyczące lokalizacji -35%. W następnej kolejności
o wyborze dalszej ścieżki edukacji zdecydował
przypadek 22% i taki sam, bo - 22% wynik wśród
ankietowanych dotyczył motywu związanego
z kierunkiem odpowiadającym zainteresowaniom,
i pasjom, możliwości samorealizacji.
Z kolei zdaniem respondentów najmniejszy wynik
w aspekcie motywów ma renoma szkoły
funkcjonująca w opinii społecznej (5%) oraz
inspiracja kolegów 8% i również 8% inspiracja
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rodziców. Kolejne analizy dotyczyły pytania
związanego z planowanie dalszej edukacji. Badana
młodzież odpowiadała, że tak (74%) ma w planach
dalszą naukę. Zaś nie wskazało 8% badanej
populacji, a odpowiedzi trudno określić udzieliło
18% respondentów co do chęć dalszej nauki. Biorąc
pod uwagę oczekiwania i aspiracje młodzieży
dotyczące średnich ocen z przedmiotów szkolnych
w ostatnim semestrze można spostrzec, że osób ze
średnią powyżej 4.8 jest najmniej 12%,
a największy 30% stanowili respondenci ze średnią
ocen poniżej 3.0 oraz 29% młodzieży wskazywała
na przeciętne dążenia do osiągnięć szkolnych i 29%
na poziomie dobrym ze średniej ocen. Analizując
aspiracje młodzieży związane z uczestnictwem
w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, to 68% nie
korzysta z takich zajęć. Natomiast 32%
respondentów uczęszcza na takie zajęcia, jak
chociażby korzystanie z nauczania z wymienianych
przez uczniów przedmiotów: fizyka, geografia, wf,
sks, biologia, matematyka, j. polski czy zajęcia
teatralne. Odmienna sytuacja przedstawia się
w odniesieniu do różnych zajęć różnych w kategorii
kół zainteresowań, zespołów, gdzie odpowiedź nie
udzieliło 74% i odpowiedź tak 26%. Badana
młodzież wskazała jako przykładowe zajęcia
sportowe, teatralne, co może wynikać z dostępności
do tych kategorii możliwości form edukacyjnych
w ich środowisku lokalnym lub braku chęci, czy
potrzeby uczestnictwa w tego typu zajęciach.
Wśród pytań w kwestionariuszu ankiety były też
pytania otwarte i dotyczyły wypowiedzenia się
respondentów na temat znaczenie terminu
„aspiracje”. W nielicznych wypełnionych
ankietach były wskazane, cytowane poniżej
odpowiedzi określające termin aspiracje, jak
chociażby, to: „cele” (na 49 ankietowanych taka
odpowiedź podało 7 respondentów), „cele do
spełnienia”, „dążenia do celu”, „marzenia”
(2 respondentów), „dążenia do sukcesu w danej
rzeczy, „motywacja”, „zaangażowanie chęci”,
„dążenie do czegoś”, „pragnienie”, „plany”, ,
„wykształcenie do lepszej pracy”, „inspiracja”,
„osiągnięcie”. Z kolei na pytanie dotyczące
planowanego wykonywania zawodu w przyszłości
re s p o n d e n c i p o d a w a l i , ż e : d z i e n n i k a r z ,
handlowiec, architekt, rehabilitant, fotograf,
mechanik (2 respondentów), piekarz, psycholog,
pedagog, fryzjer (2 respondentów), nauczyciel,
informatyk (5 respondentów), programista,
sprzedawca, krawiec.
Uwzględniając w analizie sytuacje, czy ktoś
z rodziny, znajomych pracuje w wymarzonym
Twoim zawodzie ponad połowa respondentów
(51%) wybierała odpowiedź, że nikt ze znajomych
i kręgu rodziny, natomiast wybory dotyczące ojca
stanowiły (23%), krewnej/go (16%), a najmniej
(10%) było sytuacji w której młodzież wskazywała
matkę.
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Większa połowa młodzieży (69%) stara się
spełniać swoje marzenia, urzeczywistnić swoje
aspiracje, plany, ale są i takie osoby którym trudno
określić (16%) lub nie (15%) starają się planować
a wręcz marzyć i dążyć, by te marzenia spełniać.
Interesujące są również odpowiedzi dotyczące
aspiracji młodzieży związane z wyborem
przyszłego zawodu. Obrazuje to tabela
przedstawiająca zbiorczo wyniki badań w których
ankietowani mieli zaznaczyć odpowiadające im
stwierdzenia.
Z analizy wskazanej przez młodzież decydujące
przy wyborze przyszłego zawodu jest
wynagrodzenie, płaca (35%) i wybór zawodu
interesujący samą młodzież (32%). Najmniej było
wskazań dotyczących wyboru zawodu jaki
wybraliby rówieśnicy (2%). Jak wynika z danych w
tabeli mało respondentów wskazało wybór zawodu
dający sławę, rozgłos (6%) i była również
populacja nie mających zdania (8%). Zdecydowana
mniejszość badanych (16%) uważa, że wybierze
zawód z dużym prestiżem. Mówiąc o kluczowych
czynnikach determinujących sukces życiowy
istotne dla respondentów (16%) są sugestie,
wsparcie i pomoc specjalistów (pedagoga, doradcy
zawodowego, psychologa, nauczyciela,
wychowawcy). Można stwierdzić, że wskazane jest
przy określaniu celu, planowaniu i podejmowaniu
decyzji związanej z wyborem dalszej drogi
edukacyjno-zawodowo-osobistej wsparcie, pomoc
doświadczonego kompetentnego dorosłego. Dla
niejednej młodej osoby zapewnienie
ukierunkowania, uświadomienia ze strony
doświadczonego dorosłego człowieka pozwala
sprostać trudnym sytuacjom życiowym. Osoba
prowadząca, ukierunkowująca staje się i pełni rolę
mentora, przyjaciela, zaufanego doradcy oraz wie,
że sukces młodego człowieka wiąże się z jego
sukcesem. Nakreślony tu obraz relacji partnerskiej
pokazuje, że można mieć swojego mistrza,
mentora, patrona, który wykorzystuje swoje
kompetencje społeczne i doświadczenie służąc
poradą i wsparciem, w tym również emocjonalnym.
Zdecydowana większości badanych (63%)
uważa, że wśród podejmowanych celów znaczenie
ma realizacja zainteresowań własnych.
Kolejne analizy dotyczyły aspiracji związanych
z formami spędzania czasu wolnego. Badana
młodzież odpowiadała, że ma w planach oglądanie
filmów kinie (35%), uprawianie sportu (32%),
jazdę rowerem i rozwijanie życia towarzyskiego
(29%), czytanie książek (24%), chodzić na
dyskoteki (23%), uczestniczyć w wycieczkach
krajoznawczych (20%), zwiedzać muzea, galerie
sztuki i oglądać telewizję (15%). Zaś nie robić nic
szczególnego, czas tylko dla siebie, biernie (10%).
Analizy dotyczące aspektu czasu spędzanego ze
swoimi rodzicami wskazują, że 37% badanych
nastolatków spędza czas z rodzicami najczęściej
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w formie jedzenie posiłków, czasu wolnego,
wycieczek i rozmów, ale ponad połowa (51%) już
rzadko, Zaś 12% sądzi, że nie spędza czasu ze
swoimi rodzicami. Z kolei zdaniem respondentów
53% otrzymuje wsparcie ze strony rodziców
i rodzice interesują się sukcesami i porażkami
swoich dzieci. Natomiast 16 ankietowanych uważa,
że rodzice nie wspierają i nie interesują się, Zaś
31% respondentów stwierdza, iż trudno określić.
Większa połowa ankietowanych 67% wskazała, że
aktualne w swoim życiu nie kieruje się autorytetem,
a odpowiedzi tak stanowiły 33% populacji.
Współcześnie istotne jest zaciekawienie,
zainspirowanie człowieka ukierunkowanie na cele
wpisujące się w budowania kompetencji własnych
poprzez świadome wybory z uwzględnieniem
talentów i możliwości własnych, zmotywowanie
do działania. Sukces opiera się na planowaniu,
marzeniach własnych, działaniu. Aspiracje to
wprowadzenie pomysłów możliwych do
zrealizowania a zarazem takich, które
przynosiłyby wymierne efekty m. in. pozytywne
ukończenie wybranej ścieżki kształcenia,
uzyskanie certyfikatów, dyplomów, nabycie
i uzupełnienie kompetencji własnych owocujące
elastycznym przechodzeniem z rynku edukacji do
rynku pracy i zatrudnienia. Stowarzyszenie
Szkolnych Doradców Zawodowych zainicjowało
kampanię prowadzoną corocznej w ramach akcji
działaniowej Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
( O T K ), którego coroczne ogólnopolskie
przedsięwzięcia przypadają na trzeci tydzień
października. W 2021 roku hasło OTK to
„Wyprawa na 3K; Kariera, Kompetencje,
Kreatywność”.
Konkludując należy uwypuklić obecną
kondycję młodego człowieka. Jednostka obarczona
dynamiką ciągłych, zaskakujących zmian nie widzi
potrzeby budowania własnych aspiracji
e d u k a c y j n o - z a w o d o w y c h . Wy s t ę p u j ą c e
przytłoczenie spowodowane jest brakiem
p e r s p e k t y w, l ę k i e m p r z e d t r u d n o ś c i a m
i ekonomicznymi, pozyskania zatrudnienie oraz
niepewnością związaną z rynkiem pracą.
Zauważalny we współczesnej egzystencji
człowieka chaos nie powinien zasłonić głównych
determinantów aspiracji życiowych do których
zaliczymy pozytywne oddziaływania rodziny,
szkoły, grupy rówieśniczej i kultury. Szeroko
rozumiana kultura, wzorce kulturowe, przyswajane
na pewnym etapie rozwoju społeczeństwa
wpływają w istotnym stopniu na kształtowanie się
myśli i wartości, które jak wiadomo są podstawą
tworzenia aspiracji w różnych sferach życia
jednostek.
1

A. Zając (2014), Pedagogika społeczna i pedagogika
pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 19
2
J. Nikitorowicz (2013). Patriotyzm i nacjonalizm. Ku
jakiej tożsamości kulturowej?, Impuls, Kraków, 228.
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Iwona Przewoźnik
doradca metodyczny
CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
i.przewoznik@wodn.piotrkow.pl
Od redakcji: Powyższy artykuł, w wersji
zawierającej wykresy i tabele ilustrujące treść,
można przeczytać na stronie internetowej
www.wodn.piotrkow.pl, w zakładce Publikacje,
publikacje – przykłady dobrych praktyk

XVIII. EKOLOGICZNA SESJA POPULARNONAUKOWA
Wo j e w ó d z k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a
Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, oprócz
realizowania podstawowych zadań statutowych,
podejmuje wiele działań i inicjatyw, których celem
jest pomoc nauczycielom w rozwijaniu pasji,
talentów, zdolności i kreatywności uczniów.
Jednym z takich działań jest organizowana już od
kilkunastu lat ekologiczna sesja
popularnonaukowa adresowana do uczniów ze
szkół ponadpodstawowych oraz siódmoklasistów
i ósmoklasistów ze szkół podstawowych.

człowieka i ich wpływem na środowisko naturalne.
W tym roku organizatorzy sesji postanowili
przyznać nagrodę specjalną, którą otrzymał Piotr
Leman, uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 im.
Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim.
Z nadesłanych filmów i prezentacji została
opracowana zbiorcza prezentacja, pokazująca efekt
pracy uczestników sesji, którą można obejrzeć na
naszej stronie internetowej i pod podanym linkiem –
https://view.genial.ly/60cb3f8c303c550dbbc08dc4/
interactive-content-sesja-2021.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział
w sesji i za wykazanie się kreatywnością, ale także
dojrzałością i świadomością ekologiczną,
a nauczycielom za inspirowanie i zachęcanie
uczniów do podejmowania działań ekologicznych.

Sesja popularnonaukowa
„Stop smogowi – czas na zmiany!”
– lista uczestników
XVIII sesja, której współorganizatorem był
Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie
Trybunalskim, przebiegała pod hasłem „Stop
smogowi – czas na zmiany!” i w związku
z pandemią COVID-19, podobnie, jak w roku
szkolnym 2020/21, została zorganizowana
wirtualnie. Uczestnicy sesji (indywidualni lub
drużynowi) mieli za zadanie nakręcenie filmu lub
przygotowanie prezentacji multimedialnej,
prezentującej przykłady lub pomysły działań
proekologicznych w regionie, najbliższej okolicy
czy środowisku albo konsekwencje postępowania
szkodliwego dla natury. W tegorocznej sesji wzięli
udział uczniowie z 6 szkół z Tomaszowa
Mazowieckiego, Zelowa, Spały i Piotrkowa
Trybunalskiego, którzy przygotowali interesujące
prezentacje i filmy pokazujące ich poglądy,
pomysły i refleksje związane z działaniami
FORUM Nauczycielskie
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1. Weronika Karolczyk i Magda Marciniak –
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie
2. Zuzanna Piechota i Wiktoria Kita – Zespół
Szkół Ogólnokształcących im. Obrońców
Praw Człowieka w Zelowie
3. Piotr Leman – Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie
Trybunalskim – Nagroda specjalna
Dyrektora WODN w Piotrkowie
Trybunalskim i Nagroda specjalna
Dyrektora ZSP i PO-W nr 3
w Piotrkowie Trybunalskim
4. Wiktoria Szymczyk – Szkoła Podstawowa
nr 13 im. Trybunału Koronnego
w Piotrkowie Trybunalskim
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5. Antoni Sadowski – Szkoła Podstawowa nr
13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie
Trybunalskim
6. Aleksander Reszka – Szkoła Podstawowa
nr 14 im. Orła Białego w Tomaszowie
Mazowieckim
7. Bartłomiej Szczepański – Szkoła
Podstawowa nr 14 im. Orła Białego
w Tomaszowie Mazowieckim
8. Mikołaj Krzciuk i Aleksandra Krawczyk –
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego
w Tomaszowie Mazowieckim
9. Filip Piątek – Szkoła Podstawowa nr 14
im. Orła Białego w Tomaszowie
Mazowieckim
10. Florentyna Sidło i Natalia Plich – Szkoła
Podstawowa nr 14 im. Orła Białego
w Tomaszowie Mazowieckim
11. Kinga Kot – Szkoła Podstawowa nr 14 im.
Orła Białego w Tomaszowie Mazowieckim
12. Adrian Przygodzki – Szkoła Podstawowa
nr 14 im. Orła Białego w Tomaszowie
Mazowieckim
13. Julia Czuryło – Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa
Sportowego Polskiego Związku Piłki
Siatkowej w Spale
14. Wiktoria Pająk – Szkoła Podstawowa nr 9
im. ks. Jana Twardowskiego w
Tomaszowie Mazowieckim
15. Dominika Zbiciak – Szkoła Podstawowa
nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego
w Tomaszowie Mazowieckim

16. Albert Rak – Szkoła Podstawowa nr 11
w Tomaszowie Mazowieckim
17. Emilia Krześlak – Szkoła Podstawowa
nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim
18. Olimpia Szymańska – Szkoła Podstawowa
nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim
19. Zuzanna Węglińska – Szkoła Podstawowa
nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim
20. Antonina Frątczak – Szkoła Podstawowa
nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim
21. Katarzyna Paczutkowska – Szkoła
Podstawowa nr 11 w Tomaszowie
Mazowieckim
22. Amelia Woicka – Szkoła Podstawowa
nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim
23. Ewa Tys – Szkoła Podstawowa nr 11
w Tomaszowie Mazowieckim
Nauczyciele – opiekunowie uczniów
Pani Danuta Lipińska – Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Obrońców Praw
Człowieka w Zelowie
Pani Agata Michalec – Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie
Trybunalskim
Pani Aneta Kołodziejska – Szkoła Podstawowa
nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim, Szkoła
Podstawowa nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim
i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki
Siatkowej w Spale
Małgorzata Kudyba
konsultant CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
m.kudyba@wodn.piotrkow.pl

Dzień Głośnego Czytania…

W dniu 29 września obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten
został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy
Polskiej Izby Książki. Jego celem jest promocja
lektury i głośnego czytania. Do Przedszkola
Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
została zaproszona Jadwiga Szymczyk – konsultant
W O D N w Piotrkowie Trybunalskim, która
zaprezentowała przedszkolakom wiersz Jana
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Brzechwy „Na straganie”. Wizualizację sylwetami
warzyw prowadziła nauczycielka – p. Barbara
Zielonka, zaś zabawy muzyczno-kulinarne
i edukacyjne nauczycielka p. Renata Góral. Było
dużo dobrej zabawy, a głównym bohaterem
spotkania były książki i … warzywa.
******
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…w Przedszkolu Samorządowym nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim

******
…w Szkole Podstawowej nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

******
…w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Wodzinie Prywatnym

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
Czytania 29 września gościłyśmy (panie: Sylwia
Kubicka i Beata Adamus) w zaprzyjaźnionej Szkole
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie
Prywatnym. Na zajęciach z elementami biblioterapii
pn. Jak sobie radzić ze złością? (klasy IV-VIII)
uczniowie aktywnie uczestniczyli w poszukiwaniu
literackich drogowskazów po świecie emocji
i uniwersalnych wartości. Miłym akcentem dla
prowadzących był występ dzieci z kl. V na otwartej
lekcji języka polskiego, przygotowany pod
kierunkiem wychowawczyni p. Marty
Goszczyńskiej.
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30.09.2021 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej
nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie
Trybunalskim z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania uczniowie z klas II i III
rozwiązywali zagadki kryminalne razem
z Detektywem Pozytywką bohaterem książek
,,Detektyw Pozytywka” oraz ,,Nowe kłopoty
detektywa Pozytywki”. Panie Sylwia Kubicka
i Beata Adamus na zaproszenie wychowawczyni
klasy II a – Julity Kubickiej zapoznały dzieci
z przygodami bohatera.
Młodzi detektywi szukali zaginionych skarpetek,
planowali remonty i uczyli się zasad logiki, a na
zakończenie spotkania otrzymali do pokolorowania
„portrety” słynnego Detektywa Pozytywki
z największym postrachem złoczyńców – kaktusem.
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Dlaczego warto czytać głośno dzieciom?
Wszyscy pragniemy, zarówno rodzice, jak
i nauczyciele, aby dzieci wyrastały na mądrych
i szczęśliwych ludzi. Ale jak tego dokonać w dobie
atrakcyjnych mass-mediów, kiedy zanikają
kontakty międzyludzkie i nawet rodzice nie
rozmawiają ze swoimi dziećmi, bo są zajęci
własnymi sprawami? Wydaje się, że istnieje wiele
sposobów, a jednym z nich, atrakcyjnym
i skutecznym, a jednocześnie tanim, jest głośne
czytanie dzieciom. Ale, czy książka może
konkurować z telewizorem, komputerem
i smartfonem? Może, pod warunkiem jednak, że
będą ją czytać rodzice i najbliżsi z rodziny:
dziadkowie, ciocie i inni opiekunowie. I to od
najmłodszych lat. Zalet głośnego czytania jest
dużo. Badania naukowe potwierdzają, że takie
czytanie buduje przede wszystkim mocną więź
między dorosłym a dzieckiem, daje poczucie
bezpieczeństwa i kojarzy się z przyjemnością,
stymuluje rozwój mózgu i przynosi wiedzę ogólną.
Dziecko rozbudowuje swoje słownictwo i uczy się
myślenia. Pomaga także w zrozumieniu ludzi. Jest
to zatem genialny sposób na rozwój emocjonalny
dziecka, rozwijanie jego wrażliwości i empatii.
Ponadto kształtuje nawyk czytania na całe życie.
Nikt nie rodzi się bowiem czytelnikiem,
a w dziecku trzeba obudzić zapał do książek. Nie
zrobimy tego tłumacząc mu, że czytanie jest ważne,
gdyż jest kluczem do wiedzy. Nie zrobimy tego
również ucząc dziecko wcześnie czytać. Wydaje
się, że wręcz przeciwnie. Samodzielne czytanie jest
tak trudne, że dziecko szybko się zniechęci i nawet
po pierwszych sukcesach, zaprzestanie, gdyż
czytanie stanie się dla niego nudą i przykrością. Bo
chyba tak trzeba nazwać brnięcie dziecka przez
tekst, którego najczęściej nie rozumie. Ponadto
utrwala subwokalizację – głównego wroga
sprawnego czytania ze zrozumieniem.
W przyszłości takie dziecko będzie czytać po cichu
w takim tempie, jakim czyta na głos. A przecież
czytanie to proces oko – mózg.
Czytanie dziecku stanie się zatem atrakcyjne
i przyjemne. To, co dziecku pozostaje, to słuchać,
rozumieć i wyobrażać sobie, najlepiej w ramionach
bliskiej osoby. Ponadto dziecko czuje się wtedy
ważne i kochane, gdyż mama lub tata poświęcają
mu swój czas. Wzrasta w nim samouznanie.
Zaprocentuje to w przyszłości i pomoże mu odnieść
sukces w szkole. Można więc powiedzieć, że głośne
czytanie jest najlepszą inwestycją w przyszłość
dziecka. Czytać głośno dziecku należy rozpocząć
jak najwcześniej i nie przestawać nawet wtedy, gdy
dziecko już dobrze samodzielnie czyta. Badania
bowiem wykazują, że poziom rozumienia tekstu
FORUM Nauczycielskie
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słuchanego przewyższa o kilka lat poziom
rozumienia tekstu czytanego samodzielnie. I w taki
sposób książka staje się pożywką nie tylko dla
intelektu, ale i dla psychiki. Książka staje się ważna
w życiu dziecka, ważne stają się także osoby, które
czytają. Czas na samodzielne czytanie przyjdzie
w odpowiedniej chwili, w sposób naturalny, kiedy
dziecko będzie przygotowane i gdy będzie tego
pragnęło.
Głośne czytanie to także recepta dla dorosłych,
przede wszystkim dla rodziców, na okazywanie
dziecku miłości i swojego zainteresowania nim. To
również możliwość na poznawanie go, jego spraw
i problemów, lęków i niepokojów, radości i marzeń.
Przyda się to wtedy, kiedy dziecko wejdzie w okres
adolescencji. Głośne czytanie jest potężną
stymulacją mózgu. Dzięki niemu niepełnosprawne
dzieci, którym rodzice bardzo dużo czytają,
rozwijają się lepiej niż ich pełnosprawni
rówieśnicy.
Jim Trelease – główny propagator głośnego
czytania w Stanach Zjednoczonych, w swoim
„Podręczniku głośnego czytania” podaje między
innymi przykład 10-letniej Jennifer Thomas
z Massachusetts, dziewczynki z zespołem Downa.
Z okazji jej narodzin rodzice otrzymali książkę
o głośnym czytaniu i od pierwszych dni życia
czytali jej bardzo dużo. Gdy dziewczynka
przebywała w szpitalu, pozostawili pielęgniarkom
nagrane teksty książek na taśmach do odtwarzania.
W wieku pięciu lat Jennifer już samodzielnie
czytała i wszędzie chodziła z książeczkami.
Rodzice kontynuowali głośne czytanie. W czwartej
klasie przewyższała swoich rówieśników nie tylko
pod względem wiedzy, ale również rozumienia
tekstu i zasobu słów.
Innym przykładem jest Steven Kunishima
z Hawajów. Urodził się z głębokim upośledzeniem
mózgu i zdaniem lekarzy nie miał szans ani na
chodzenie, ani na mówienie, ani na kontrolowanie
mięśni. Matka nie zrezygnowała z leczenia
i rehabilitacji, a dodatkowo z całą rodziną
rozpoczęła codzienne czytanie chłopcu. Po długich
miesiącach, które odbierały nadzieję na
jakiekolwiek zmiany, chłopiec zaczął dawać oznaki
rozumienia. Po kilku latach codziennych masaży
i codziennego czytania Steven mówił kilka słów.
W wieku trzynastu lat chłopiec mówił, czytał,
rozumiał i pisał na poziomie swoich rówieśników.
Również w Polsce mamy sygnały zbawiennych
skutków głośnego czytania. Zuzia z Torunia
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urodziła się z tzw. anomalią Petersa. Lekarza nie
dawali żadnych szans na jej normalny rozwój
umysłowy. I tak jak w przypadku innych dzieci na
nic nie reagowała. Mama jednak nie poddawała się
i oprócz obowiązkowego leczenia i rehabilitacji,
wprowadziła codzienne czytanie. W wieku trzech
lat dziewczynka jeszcze nic nie mówiła, ale już jako
ośmiolatka dobrze mówiła, znała na pamięć
wierszyki i piosenki.
Skoro głośne czytanie ma tak ogromny wpływ na
stymulację rozwoju dzieci niepełnosprawnych, to
jaki może mieć wpływ na rozwój dzieci zdrowych?
Do czytania dziecku powinny być wybierane
książki, które mają sens i są ciekawe dla dziecka,
napisane są lub tłumaczone poprawną i ładną
polszczyzną, uczą racjonalnego myślenia, niosą
przesłanie szacunku wobec ludzi, zwierząt i prawa,
promują pozytywne wzorce zachowań, są
dostosowane do wrażliwości dziecka – nie
wzbudzają lęków i niepokoju, zawierają humor na
dobrym poziomie i budują pozytywny stosunek do
świata i wiary w siebie. Zadbać należy, aby
najmłodszym dzieciom wybierać książeczki
z prostymi obrazkami i tekstem. Ponadto dziecko
powinno widzieć czytany tekst! Wtedy traktuje
wyrazy jak obrazy, które wkrótce rozpoznaje
i czyta, nie znając liter. I to jest pierwszy krok do
sprawnego czytania w przyszłości i to ze
zrozumieniem. Ważne jest, aby nie zniszczyć
zdobytych umiejętności przez dziecko, gdy dziecko
pójdzie do szkoły. Nie będzie miało wówczas
problemów z dysleksją.
Nie bez znaczenia jest również to, że czytanie
zapobiega uzależnieniu się od telewizji, komputera
i smartfona. Wielu rodziców traktuje telewizję jak
bezpłatna opiekunkę, nie zdając sobie sprawy, że
oglądana w nadmiarze szkodzi. Zdaniem
psychologów (Jane M. Healy: „Zagrożone

umysły”) może zmienić strukturę mózgu, a ten
przecież rozwija się dzięki myśleniu, którego
podstawą jest język. A nauczyciele, a zwłaszcza
poloniści, zauważają , że to właśnie umiejętności
językowe są najbardziej upośledzone
u „telemaniaków”. Ponadto takie dzieci nie umieją
się skoncentrować na problemie, bowiem ich mózgi
zaprogramowane są przez migające obrazy. Nie
potrafią również dostrzegać zależności pomiędzy
przyswajaną wiedzą z różnych przedmiotów, ich
wypowiedzi ustne i pisemne są chaotyczne i nie na
temat. Psychologowie alarmują (Maria Braun –
Gałkowska, Iwona Uflik: „Zabawa w zabijanie”),
że dzieci oglądają telewizję średnio 20 godzin
tygodniowo, a są i takie, które spędzają 50 godzin
tygodniowo przed telewizorem. Zmiany jakie
zachodzą w zachowaniu u tych dzieci
w porównaniu do dzieci, które mało oglądają
telewizję, najlepiej określają nauczyciele.
Zauważają oni, że takie dzieci są coraz bardziej
rozkojarzone, nadpobudliwe i agresywne.
W swoich zabawach nie korzystają z wyobraźni,
lecz wiernie naśladują zachowania bohaterów
oglądanych filmów.
Dlatego też warto dołożyć wszelkich starań, aby
dzieci nauczyły się racjonalnego korzystania nie
tylko z telewizji, Internetu, ale i ze smartfonów.
Ważne jest, aby otrzymały alternatywny sposób
spędzania wolnego czasu, jakim jest czytanie.
Wymaga to jednak zaangażowania ze strony
rodziców. A ci, zajęci robieniem własnych karier,
pozwalają swoim dzieciom spędzać czas tak, jak
chcą, czyli najczęściej przed telewizorem.
Powstające zaniedbania powinni więc naprawić
nauczyciele.
Barbara Zielonka
nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 5
w Piotrkowie Tryb.

Zima
Nie widać wcale dróg i ścieżek:
wszystko zasypał biały śnieżek,
zasypał wyrwy i przykopy
śnieżek, głęboki na trzy stopy!
Ale dziś, jutro lub pojutrze
znowu się piękna droga utrze,
wybita puchem łabędziowym;
a zwą ją torem saneczkowym.
Po gładkiej smudze tego toru
saneczki pędzą bez motoru;
i nikt z tej drogi się nie cofa,
choć mu się zdarzy katastrofa!
Józef Aleksander Birkenmajer
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Konkurs „Książka Mówi” – etap wojewódzki – laureaci
W dniach 23 i 24 listopada 2021 r. odbył się
finałowy etap drugiej edycji Konkursu Książka
Mówi organizowanego przez Departament Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego wraz z CRE WŁ
w P i o t r k o w i e Tr y b u n a l s k i m , S i e r a d z u ,
Skierniewicach i Łodzi, do którego
zakwalifikowało się 40 uczniów ze szkół
województwa łódzkiego.
Przebieg konkursu miał formę bezpośredniego
kontaktu na odległość z wykorzystaniem zdalnej
platformy. Zebranych powitała Pani Halina
Cyrulska – zastępca Dyrektora Departamentu
Kultury i Edukacji, życząc wszystkim uczniom
powodzenia. Poszczególne wystąpienia oceniało
jury, w którego skład wchodzili nauczyciele
bibliotekarze z CREWŁ organizujących konkurs:
Pani Sylwia Kubicka (Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim), Pani Elżbieta

Laureaci etapu wojewódzkiego – szkoły
podstawowe:
I.

Emilia Grygowska – Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

II. Maks Dróżdż – Szkoła Podstawowa
im. Margarethy Kamprad w Jarostach
III. Maja Niewiadomska – Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku
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Kowalska (Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu),
Pani Iwona Szwed (Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach), Pani Mariola Soboń
(Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi)
oraz Pani Kinga Zdunek z Departamentu Kultury
i Edukacji UM WŁ. Moderatorką konkursu była
Pani Sylwia Kubicka, natomiast Pani Dorota
Komar (Departament Kultury i Edukacji UM WŁ)
czuwała nad przebiegiem audiencji. Obradom
przewodniczył Pan Krzysztof Wach – aktor Teatru
im. Jaracza w Łodzi, który ponadto swoim
występem artystycznym uatrakcyjnił spotkania.
Prezentacje wierszy Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida przez
uczestników, bardzo wysoko oceniła Komisja
konkursowa i po wnikliwej analizie przyznała Tytuł
Laureata Konkursu Wojewódzkiego „Książka
Mówi” oraz wyróżnienia następującym
uczestnikom:

Wyróżnienia – szkoły podstawowe:
I.

Blanka Tasarz – Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
w Kiełczygłowie

II. Maria Kolbus – Szkoła Podstawowa
nr 114 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 5 w Łodzi
III. Maja Smolczewska – Szkoła
nr Podstawowa nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Łowiczu
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Laureaci etapu wojewódzkiego – szkoły
ponadpodstawowe:
I.

Jakub Kawecki – I Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Łęczycy

II. Aleksandra Kosek – I Liceum
Ogólnokształcące im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Pabianicach
III. Marcin Świniarski –II Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana
Żeromskiego w Sieradzu

Rzymskokatolickiej im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej w Sieradzu
III. Wiktoria Freus – II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Tomaszowie
Mazowieckim
IV. Eryk Oleszczak – Zespół Szkół nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Pabianicach
V. Marta Wieteska – XXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

Wyróżnienia – szkoły ponadpodstawowe:
I.

Jagoda Kmita – Zespół Szkół
Powiatowych im. Stanisława Staszica
w Opocznie

Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy!

II. Roksana Krawniak – Ogólnokształcące
Liceum Katolickie przy parafii

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych sięgają końca XX w. To wówczas
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego (International Association of School
Librarianship – IASL), zainicjowało obchody
Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych,
które przypadły na czwarty poniedziałek
p a ź d z i e r n i k a . O d 2 0 0 8 r. o b c h o d z i m y
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
przez cały październiku.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną
rolę bibliotek szkolnych w procesie edukacji,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych
uczniów i promocję oddziaływań kulturalnych
bibliotek szkolnych i na samo czytanie jako
jedną z najważniejszych umiejętności każdego
człowieka.
Zachęcaliśmy szkoły do włączenia się w obchody
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych, obchodzonego w tym roku pod hasłem
„Baśnie i legendy z całego świata”
i zapraszaliśmy szkoły/placówki oświatowe do
zaprezentowania relacji z przebiegu działań
podjętych w ramach MMBS. W kolejnych dwóch
materiałach prezentujemy relacje z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego
w Krzętowie i ze Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.
Bardzo dziękujemy Paniom bibliotekarkom
i Dyrektorom tych szkół: Pani Monice Orzeł i Pani
Dyrektor Joannie Mądrzak z PSP w Krzętowie oraz
Pani Jolancie Fałek i Pani Dyrektor Ewie GoździkSzczepańskiej z SP nr 12 w Tomaszowie Maz.
Jadwiga Szymczyk
konsultant CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie
Co z tą książką …?
Rozpędzony świat innowacji, nowinek
technicznych, irracjonalnych pomysłów,
kontrowersji…a gdzie w tym wszystkim miejsce
na książkę? Taką – po którą sięgamy z pasją, z którą
spotkania nie możemy się doczekać, przenikającą
do wnętrza, poruszającą, a zarazem będącą
lekarstwem na bolączki szarej codzienności.

29 września obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Głośnego Czytania. Inicjatywa tego
wspaniałego święta powstała w Polskiej Izbie
Książki w 2001r. Patronką wybrano Joannę
Porazińską – pisarkę, która wiele swoich książek
napisała z myślą o najmłodszych. 29 września to
również dzień urodzin zasłużonej Polki.

Ograniczenia w konsekwentnym dążeniu do
osiągnięcia celu nie istnieją. Wystarczy zwabić
uczniów dźwiękiem szeleszczących kartek,
zapachem farby drukarskiej, niezwykłymi
spotkaniami autorskimi, możliwością
podróżowania z bohaterami książek po
niezmierzonym oceanie literatury. Każdy sposób
promowania czytelnictwa jest dobry. Starajmy się,
by dać dziecku wybór. Wychodźmy poza schematy.
Nie ograniczajmy się jedynie do kanonu lektur
obowiązkowych. Popularne science fiction wcale
nie musi zachwycać, a przereklamowane książki
o miłości być może zaintrygują niejedną
nastolatkę. Wszystko zależy od potrzeb
czytelników, ich predyspozycji, zainteresowań,
pragnień. Konwersacja to klucz do sukcesu. Poznaj
swego ucznia! Daj mu możliwość decydowania
o tym, co będzie czytał. Wolny dostęp do półek to
wspaniałe rozwiązanie. Obejrzeć, dotknąć,
przekartkować, wypożyczyć, a później koniecznie
przeczytać. Wystarczy zarzucić przynętę,
a czytelnik sam zgłosi się w celu zaspokojenia
swoich potrzeb duchowych. Czasem do pełni
szczęścia nie jest nam potrzebny nowy smartfon,
gra czy głośnik, ale właśnie jesienny wieczór przy
kominku wypełniony aromatem herbaty z imbirem
i cytryną – rzecz jasna koniecznie z książką w ręce.

Najmłodsi uczniowie wysłuchali w szkolnej
bibliotece utworów Danuty Parlak
i Justyny Bednarek. Następnie wykonali
przepiękne plakaty – będące ilustracją
do przeczytanych przez bibliotekarza szkolnego
rozdziałów. Z kolei starsi uczniowie wybrali się
w niesamowitą podróż z panem Kleksem. W rolę
lektorów tym razem wcielili się uczniowie klasy
V i VII.

Celem wszystkich spotkań było propagowanie
czytelnictwa wśród dzieci. Bowiem książka to
najlepsze źródło wiedzy – rozwija wyobraźnię,
pamięć, wzbogaca nasze słownictwo, ale przede
wszystkim pozwala przeżywać niesamowite
chwile.

I tak oto jesienna aura sprzyjała rozwijaniu
kompetencji czytelniczych:

Uczniowie klasy VII w ostatnich dniach
września 2021 r. realizowali projekt dotyczący
lektury pt. „Stary człowiek i morze”. Wykazali się
pomysłowością, tworząc mapy myśli do
opowiadania Ernesta Hemingwaya. Prace miały
FORUM Nauczycielskie

Spis treści

14.

„Harry Potter”
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”
„Opowieści z Narnii”,
„Dzienniczek cwaniaczka”
„Akademia pana Kleksa”
„Dzieci z Bullerbyn”

charakter plakatów, folderów
i prezentacji multimedialnych. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się propozycja
nauczyciela, pod hasłem „Ukryj książkę w sercu
i w pudełku”. Powstały piękne prace przestrzenne
nawiązujące do wydarzeń utworu.

W dniach 5-6 października 2021 r. odbył się
w naszej szkole Kiermasz taniej książki. Jest on
organizowany cyklicznie dzięki przychylności
i prężnie rozwijającej się współpracy
z Księgarnią i Hurtownią taniej książki –
umożliwiającej uczniom bezpośredni kontakt
z książkami. Podczas tegorocznego kiermaszu
z pewnością każdy czytelnik znalazł dla siebie coś
ciekawego.

W październiku 2021 r. przeprowadzono
Plebiscyt na najciekawszą książkę dla dzieci
i młodzieży. Uczniowie głosowali na specjalnie
przygotowanych przez bibliotekarza karteczkach,
wrzucając swoje propozycje do skrzynki
umieszczonej na dolnym korytarzu szkoły. Akcja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
i wbrew powszechnej opinii,
że dzieci nie czytają książek okazało się, iż prawie
wszyscy uczniowie zechcieli wziąć udział w tym
przedsięwzięciu. Oto ranking najpopularniejszych
w naszej szkole książek:

*

Monika Orzeł
nauczyciel bibliotekarz
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie

*

*

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w „Dwunastce”
w Tomaszowie Mazowieckim
Święto Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych zostało ustanowione przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego w 1999 r. Na początku obchodzono to
święto w jeden dzień, a od 2008 r. przez cały
miesiąc – październik.
Tegoroczne święto przebiegało pod hasłem:
„Baśnie i legendy z całego świata”. Głównym
celem przedsięwzięć bibliotecznych w Szkole
Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
była promocja czytelnictwa, wzbogacenie wiedzy,
rozbudzenie zainteresowań, kształtowanie kultury
czytelniczej, zwrócenie uwagi środowiska
Uczniów, Nauczycieli i Rodziców na bibliotekę,
jako aktywną, widoczną część szkoły.
W tym roku obchody utrudniała sytuacja
epidemiczna, jednak z zachowaniem
odpowiedniego reżimu sanitarnego udało się
zrealizować zamierzone projekty.

Potem zaprosiły ich do udziału w konkursie
plastycznym pt. „Syrenka warszawska z wizytą
w Tomaszowie”. Konkurs rozpoczynał obchody
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
i cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczniów
z klas I – III, którzy otrzymali piękne nagrody
pozyskane przez nauczycielkę bibliotekarkę od
sponsorów. Na stronie internetowej szkoły została
utworzona galeria prac uczniów.

Już pod koniec września uczennice z Koła
Czytelniczego, podczas Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania, przeczytały młodszym
kolegom i koleżankom legendę Artura Oppmana
„Syrena”.
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1 października ogłoszona została akcja pn.
„Jesienne Drzewo Czytelnicze” dla uczniów z klas
II – IV. Każda klasa miała swój kolor liści.
Zadaniem młodych czytelników było
wypożyczenie i przeczytanie książki oraz napisanie
na listku jej autora. Dzieci bardzo chętnie wzięły
udział w przedsięwzięciu, każdy chciał przykleić
jak najwięcej swoich listków.

Przedszkolaków z „Tęczowej Akademii”
uczennice z Koła Czytelniczego zapoznały z baśnią
H. Ch. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”. Dzieci
pilnie słuchały, a potem wykonały pracę plastyczną
na temat czytanej baśni.

Za kilka dni przedszkolaki z „Tęczowej Akademii”
odwiedziły bibliotekę szkolną. Z wielką
ciekawością zwiedziły wszystkie zakątki
w wypożyczalni i magazynie bibliotecznym.

W bibliotece szkolnej zorganizowana została
również wystawka książek „Baśnie i legendy
z całego świata”, którą uczniowie często oglądali
i wybierali z niej pozycje do wypożyczenia.
FORUM Nauczycielskie
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Obejrzały wystawkę pt. „Baśnie i legendy z całego
świata”. Potem poznały katalogi biblioteczne
i księgozbiór podręczny. Wszystkie dzieci chciały
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sprawdzić, jak bardzo ciężka jest encyklopedia.
Pani bibliotekarka zapoznała ich z wierszem Jana
Brzechwy „Kwoka”. Przedszkolaki wspólnie
wybrały do przeczytania książkę „Cukierku, ty
łobuzie!” Waldemara Cichonia. Na pamiątkę zajęć
dostały zakładki do książek, które mogły
samodzielnie pokolorować.
Dla klas starszych zorganizowany został konkurs
czytelniczy ze znajomości polskich przysłów pt.
„Nie daj plamy”. Laureatkami zostały uczennice
z klas VII i VIII. Nagrodzone zostały pięknymi
książkami o tematyce młodzieżowej.

Pomimo trudnego czasu epidemii obchody
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek przebiegły
w przyjaznej atmosferze. W przedsięwzięciach
organizowanych przez bibliotekę wzięło udział
wielu uczniów.
Jolanta Fałek
nauczyciel bibliotekarz
w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Maz.

Kreta w Naturze 2000 – nieopisana wartość dodana projektu Erasmus+
z programu PO WER
realizacja unijnego projektu Natura 2000, którym
objęte są duże obszary Krety. Byliśmy ciekawi,
w jaki sposób, przy tak ogromnym ruchu
turystycznym, udaje się Kreteńczykom zachować
w stanie niemalże nienaruszonym ich walory
przyrodniczo krajoznawcze.
Kolorowe oznaczenia odnoszą się do obszarów
objętych programem Natura 2000, w tym terenów
objętych szczególną ochroną, parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
Kreta, to fascynująca wyspa. Ma wyjątkowe
ukształtowanie terenu. Z jednej strony góry
powyżej
W 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim wzięli udział w międzynarodowej
mobilności edukacyjnej w ramach projektu pt.
,,Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny
ROZWÓJ”. Jednym z celów programu, poza
kształceniem zawodowym, jest realizacja
programu kulturowo-edukacyjnego czyli
wspieranie młodzieży w zrozumieniu kultury
i warunków panujących w kraju goszczącym.
W tegorocznej edycji tego programu uczniowie
odbywali praktyki w miejscowości Rethymno na
Krecie. W dobie widocznych zmian klimatycznych
i dyskusji na forum międzynarodowym o pilnej
potrzebie ich powstrzymania, zainteresowała nas
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2000 m n.p.m. poprzecinane wąwozami
a z drugiej ciepłe morze, które przyciąga każdego
roku tysiące turystów pragnących skorzystać z jej
uroków. Przyroda odgrywa istotną rolę w życiu
mieszkańców Krety i jest źródłem ich utrzymania.
Dla Kreteńczyków jednak nie najważniejsze są
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dochody z turystyki i z gospodarki rolnej, ale
przede wszystkim dbałość o zachowanie
dziedzictwa przyrodniczego. Projekt LIFE Nature
2000 Value Crete powstał po to, aby szerzyć wiedzę
i podnosić świadomość mieszkańców odnośnie
wartości ekologicznej, społecznej i ekonomicznej.
Sieć Natura 2000 zapewnia stabilną przyszłość
ludziom, którzy żyją na wyspie i utrzymują się
z działalności w takich sektorach jak: rolnictwo,
rybołówstwo, leśnictwo i turystyka. Opiera się ona
na zasadzie zgodnie z którą ludzie i przyroda
najlepiej funkcjonują, gdy współdziałają ze sobą.
Celem tego programu jest zagwarantowanie, że
działalność gospodarcza człowieka nie będzie
zagrażać cennym gatunkom i siedliskom, które
stanowią aż 30% powierzchni wyspy. W programie
zainicjowanym przez Unię Europejską nie chodzi
tylko o walory krajobrazowe, ale przede wszystkim
o zatrzymanie szkodliwego i silnie inwazyjnego
wpływu człowieka na środowisko. Kreteńczycy
podejmują działania mające na celu ochronę
i zachowanie najcenniejszych gatunków
w najbardziej eksploatowanych obszarach wyspy.
Dzięki programowi, który działa już od lat, my
turyści, możemy cieszyć się jej urokami i korzystać
z bogactwa, które ma do zaoferowania.
Przebywając na Krecie, w ramach projektu PO
W E R Grecja 2021 uczniowie Z S P nr 1
w Piotrkowie Tryb. mieli możliwość zobaczenia
niektórych obszarów objętych ochroną. W ramach
realizacji programu kulturowego zobaczyli kilka
z 53 miejsc na Krecie, wpisanych na listę Natura
2000.

Elafonisi, która znajduje się w południowozachodniej części Krety jest uważana za
najbardziej dziewiczy teren wyspy. Plaża
połączona jest płytką laguną z lądem tworząc
unikatowy rezerwat przyrody. Występuje na niej
wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt.
Między innymi żółwie karetta, które jako jedyne
żółwie morskie rozmnażają się w Morzu
Śródziemnym oraz mniszka śródziemnomorska.
Na plaży można zobaczyć piękne lilie morskie
rosnące bezpośrednio na wydmach
oraz lewkonie nadmorskie. Można
tutaj zaobserwować niezwykłe
gatunki ptaków, które w drodze do
Afryki robią sobie tu przystanek,
aby zregenerować siły na dalszą
podróż. W zachodniej części
laguny znajdują się wysokie,
niebezpieczne klify. Najbardziej
charakterystyczną cechą plaży jest
FORUM Nauczycielskie

Spis treści

różowawy odcień piasku, który zawdzięcza swój
kolor rozkruszonym koralowcom.
Dojazd na plażę prowadzi górskimi
serpentynami i jest bardzo malowniczy.
Przejeżdżamy przez 1,5 kilometrowy Wąwóz
Topolia czyli zielone serce Krety. To kolejne
miejsce objęte programem Natura 2000. Wrażenia
są niesamowite. Z jednej strony drogi wysoka
i stroma skała, z drugiej przepaść opadająca na dno
300-metrowego wąwozu. Zbocza porasta bujna
roślinność a dołem płynie rzeka Tyflos. W wąwozie
można zaobserwować wiele ptaków drapieżnych.
Jest on m.in. siedliskiem sępa płowego,
padlinożercy pełniącego niezwykle istotną rolę dla
ekosystemu.Obszar ten jest rezerwatem przyrody
chronionym prawem, w których nie wolno
polować. Stanowi zabezpieczenie materiału
genetycznego dla przyszłych pokoleń ponieważ
różnorodność biologiczna jest naturalnym
składnikiem funkcjonowania ekosystemów.

Po drodze przejeżdżamy przez bardzo wąski
tunel. Ponieważ nie ma tutaj świateł, kierowcy
uprzedzają swój przejazd klaksonami. Tuż przy
tunelu znajduje się położona 400 m n.p.m. jaskinia
znana pod nazwą Agia Sofia (Mądrości Bożej).
W jaskini znajduje się niewielka kaplica o tej samej
nazwie. Nazwa jaskini i kaplicy pochodzi od ikony,
która się tutaj znajduje. Legenda głosi, że ukryli ją
w tym miejscu kreteńscy marynarze pochodzący
z Kissamos, którzy bronili Konstantynopola przed
osmańską nawałą. Gdy sułtan Mehmed II ogłosił
rozejm, pozwolił im odpłynąć do domu. Nie mogli
zabrać ze sobą broni ale dostali pozwolenie na
zabranie ikony. Jej obecność sprawia, że mimo
skromnego i typowo prawosławnego wystroju jest
w grocie coś niezwykłego. Każdego roku we
wtorek po Wielkanocy i w wigilię Bożego
Narodzenia odprawiane są tutaj nabożeństwa.
Jaskinia od dawna była miejscem kultu. Świadczą o
tym odnalezione na jej terenie artefakty
z epoki neolitu. Są one dowodem na to, że od
tysiącleci na Krecie natura współistnieje
z miejscami kultu religijnego poprzez liczne
obiekty sakralne. Kapliczki i kościółki
umiejscowione są najczęściej w grotach lub pod
skałami, czasami w najmniej oczekiwanych
miejscach.
Najbardziej zielonym i spektakularnym
z wąwozów Krety jest wąwóz Patsos, położony
w północnej części wyspy ok. 30 km na
południowy wschód od miejscowości Rethymno
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na obszarze objętym programem Natura 2000.
Do obszaru należą także: strumień Sfakoryako wraz
z dopływami i ich dolinami oraz wąwóz Prasses.
W wąwozie Patsos, którego długość wynosi ok. 2
km, można zobaczyć różnorodne gatunki fauny
i flory, których znaczna część chroniona jest
prawem europejskim. Najbardziej imponujące są tu
drzewa platanowe oraz dęby ostrolistne. Wysokie
skały, liczne jaskinie, kaskady wodne oraz
wszechobecna zieleń, to jeszcze nie wszystko. W
jednej z jaskiń odnajdziemy Kościół Świętego
Antoniego, któremu wąwóz zawdzięcza swoją
nazwę. Świątynia, niegdyś punkt minojskiego kultu
natury, do dziś odwiedzana jest przez tysiące
turystów i pielgrzymów,
którzy przynoszą tu swoje
prośby o obfitość, urodzaj
i zdrowie. Na skalnych
ścianach widoczne są
dowody wdzięczności za
wysłuchane prośby
w postaci srebrnych tabliczek, zdjęć oraz drobnej
biżuterii.

Kolejnym miejscem, które nas zachwyca jest
Matala. Plaża w Matali jest wyróżniona Błękitną
Flagą. Ta ekskluzywna etykieta ekologiczna jest
przyznawana plażom, które oferują czystość
i bezpieczeństwo kąpieliska, mają surowe kryteria
dotyczące jakości wody i zarządzenia
środowiskiem. Ochrona czystości wód i powietrza
przyczynia się nie tylko do atrakcyjności kąpieliska
ale ogranicza zmiany klimatyczne. Ekosystemy
wód mają dużą wartość ekologiczną, bo zachowują
w i ę k s z o ś ć o rg a n i z m ó w w o d n y c h , b ę d ą c
jednocześnie obszarami występowania gatunków
endemicznych. W miejscowości znajduje swoją
siedzibę Archelon – Greckie Towarzystwo Ochrony
Żółwi Morskich. Zajmuje się ono gromadzeniem
danych o zagrożeniach dla środowiska lęgowego
żółwi i prowadzi działania informujące
i propagujące świadomość ekologiczną. Znacząca
część plaży otoczona jest drzewami
tamaryszkowymi, które prowadzą wzrok do
imponujących formacji klifów z piaskowca ze
słynnymi jaskiniami. Pochodzenie ok. 60 jaskiń jest
nieznane, ale datuje się ich powstanie na epokę
neolitu. Wiadomo na pewno, że w I i II w. n.e.
pełniły funkcję katakumb. Według historyków
groty te spełniały również funkcję domów, gdyż
można w nich zobaczyć elementy rzeźbień łóżek,
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okien czy ganków. Wspinanie się na skały
i eksploracja jaskiń dostarcza nie tylko
spektakularnych widoków, ale jest również
możliwością zetknięcia się z wielowiekową
historią tego miejsca.

Różnorodność biologiczna jaka została
zachowana i jest chroniona m.in. w obszarze Matali
przekłada się nie tylko na działalność turystyczną
ale i gospodarczą. Po wschodniej stronie
miejscowości rozciąga się równina Messara – jeden
z największych rolniczych obszarów Krety. Dzięki
obecności minerałów i roślin, dobra stąd
pochodzące są z powodzeniem wykorzystywane
w wielu gałęziach przemysłu, np.
farmaceutycznego, tekstylnego, kosmetycznego
czy spożywczego i z dumą sygnowane znakiem
towarowym ,,Proudlymade in Greece”.
Rzadkie ekosystemy Krety wpływają
pozytywnie na rozwój ekonomiczny i poprawę
standardów życia jej mieszkańców. Rozwój
turystyki w zrównoważony sposób jest istotny,
gdyż aż 50% populacji utrzymuje się z walorów
oferowanych przez wyspę. Mądre korzystanie
z zasobów naturalnych przynosi wymierne
korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń Krety.
Działania Kreteńczyków na rzecz zapewnienia
długoterminowego przetrwania najcenniejszych
zagrożonych gatunków i siedlisk Europy
przekładają się na dobroczynny wpływ na
człowieka, jego zdrowie psychiczne i fizyczne.
Kreta to wspaniała wyspa, na której naprawdę
można obcować z naturą.
Izabela Mazurczyk
konsultant CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl
nauczyciele w Zespole Szkól
Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Tryb.:
Wioletta Leśniewska – jęz. niemiecki;
Aneta Trawińska – jęz. angielski
Foto: W. Leśniewska, I. Mazurczyk, A. Trawińska,
W. Wypych
Źródło:
www.ecovalue-crete.eu
http://www.ecovalue-crete.eu/en/sites/gr4330004
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Zielona psychoterapia w ogrodzie
Ogród to miejsce przyjazne człowiekowi. Daje
nam beztroskę i szczęście. Przebywanie
w otoczeniu zielonych roślin pozwala na oderwanie
się od stresującej codzienności i pomaga szybciej
się zrelaksować i odprężyć. Natomiast praca
w ogrodzie daje nam możliwość aktywnego
wypoczynku i rehabilitacji.

Naukowcy udowodnili, że osoby które pracują
w otoczeniu roślin lepiej skupiają się na swoich
zadaniach a ich praca jest zdecydowanie
efektywniejsza. Z kolei inne badania naukowe
pokazują, że łatwiej znaleźć wyjście z trudnej
sytuacji, gdy nad jej rozwikłaniem pracujemy
w ogrodzie, parku lub pokoju pełnym kwiatów. Nic
więc dziwnego, że psychologowie już od dawna
zajmują się tą formą terapii i odkryli, że
ogrodoterapia nazywana hortiterapią jest bardzo
pomocna w terapii zajęciowej w pracy z pacjentami
z zaburzeniami psychicznymi, cierpiącymi m.in. na
depresję i różne lęki. Dobrze sprawdza się też
w pracy z osobami z autyzmem, a także z innymi
niepełnosprawnościami. Zastosowanie znajduje
też w resocjalizacji i walce z wykluczeniem
społecznym. Hortiterapia staje się w Polsce coraz
częściej stosowaną metodą terapii, pomagającą
w szybszym powrocie do zdrowia osób starszych,
jak i dzieci. Z uwagi na obecny stan epidemiczny,
kontakt z przyrodą w naszym najbliższym
otoczeniu nabiera jeszcze większego znaczenia.
Warto byłoby wygospodarować na terenie szkoły
lub placówki skrawek terenu, gdzie uczniowie
mogliby uprawiać rośliny a jeśli jest to niemożliwe
to pomyślmy o posadzeniu roślin w doniczce.
Uprawa w nich np. ziół lub pomidorów
koktajlowych sprawi uczniom ogromną frajdę
a przy tym poprawi ich samopoczucie.
Ten rodzaj aktywności wspaniale wpisuje się także
w jeden z podstawowych kierunków realizacji
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
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2021/2022 a mianowicie – wzmocnienie edukacji
ekologicznej w szkołach i rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Ogrodnicze zajęcia terapeutyczne mogą być
niecodziennymi lekcjami z zakresu edukacji
ekologicznej, podczas których uczniowie będą
mieli bezpośredni kontakt z roślinami poprzez
s i e w, s a d z e n i e , w y k o n y w a n i e p r a c
p i e l ę g n a c y j n y c h , z b i e r a n i e o w o c ó w,
obserwowanie zmian wegetacyjnych, a także
poprzez pracę artystyczną i wykonywanie
kompozycji roślinnych.

W ubiegłym roku szkolnym wraz z grupą
nauczycieli pracujących w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie
opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowację
pedagogiczną „Ogród bliżej nas”, mającą na celu
pobudzenie naszych uczniów do praktycznego
działania w ogródku szkolnym i jednocześnie danie
im możliwości czerpania korzyści terapeutycznych
z tej formy aktywności. Zaangażowanie uczniów
w projektowanie rabat kwiatowych a następnie
wykonywanie prac ogrodowych przeszło nasze
oczekiwania. Uczniowie szkoły przysposabiającej
do pracy bardzo zaangażowali się w wykonywanie
poszczególnych zadań, a po wakacjach i powrocie
do szkoły zaskoczyło ich to, co zobaczyli.
Wielobarwne rabaty odwiedzane przez kolorowe
motyle i inne owady, kępy ziół oraz dorodne
pomidory w szklarni, wzbudzały w nich zachwyt
i dumę. Z nową energią, pod kierunkiem
nauczycieli przysposobienia do pracy rozpoczęli
planowanie jesiennych prac w ogródku i dalsze
upiększanie terenu.
Małgorzata Stemplewska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie
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Działo się …. 1 września 1939 roku
Początek roku szkolnego to dla wszystkich czas
wytężonej pracy. Choć start szkół angażuje wiele sił
i zasobów ludzkich, dzień rozpoczęcia roku
szkolnego dla uczniów w 1939 roku nie był taki
sam.
1 września 1939 roku.32 lata temu wybuchła II
wojna światowa, która zmieniła na kolejne 6 lat
rzeczywistość młodych ludzi.
Jednym z symbolicznych wydarzeń września
1939 roku jest nalot na Wieluń, atak prowadzony
przez bombowce nurkujące typu Ju 87B w ramach
operacji Ostmarkflug, czyli ataku powietrznego na
Polskę. Często przywoływane jako przykład
bestialstwa i nieuzasadnionego terroru
niemieckiego lotnictwa. Skutkiem było
zniszczenie zabudowy miejscowości w 75%, ze
szpitalem i zabytkami. Często pada sformułowanie,
że nalot na Wieluń rozpoczął II wojną światową,
jako rzekomo pierwszy chronologiczny atak agresji
Niemiec wobec Polski, choć historycy w tej kwestii
nie są zgodni.
Kolejnym miejscem symbolem związanym
z pierwszym dniem wojny jest ostrzał Wojskowej
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez
pancernik „Schleswig-Holstein”. Wojskowa
S k ł a d n i c a Tr a n z y t o w a b ę d ą c a e n k l a w a
Rzeczypospolitej Polskiej na półwyspie
Westerplatte w latach 1926-1939, od południowego
wschodu granicząca z Wolnym Miastem
Gdańskiem, gdzie mieściła się polska składnica
amunicyjna z oddziałem wartowniczym.
Zabezpieczeniem magazynów, jak i całego terenu
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, zajmował się
88-osobowy oddział polskich żołnierzy. Jego skład
osobowy zmieniany był co pół roku. W celu
lepszego zabezpieczenia terenu składnicy, w latach
1933 i 1934 zbudowano cztery żelbetowe
wartownie, a w dwa lata później budynek koszar
będący jednocześnie siedzibą dowództwa
składnicy. Latem 1939 r. wobec wzrostu napięcia
w stosunkach niemiecko-polskich załoga placówki
wzmocniona została do około 210 żołnierzy
i rezerwistów spośród pracowników cywilnych.
Komendantem składnicy od 1938 roku był major
Henryk Sucharski, a dowódcą załogi wartowniczej
– kapitan Franciszek Dąbrowski. Na uzbrojenie
placówki składały się karabiny Mausera, około 40
ciężkich i ręcznych karabinów maszynowych, dwa
działka przeciwpancerne kalibru 37 mm, armata
polowa wz. 1902/26 kalibru 75 mm oraz cztery
moździerze kalibru 81 mm.
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1 września 1939 roku o godz. 4.48, salwa 280milimetrowych dział przybyłego do Gdańska
z rzekomo pokojową wizytą niemieckiego
pancernika „Schleswig-Holstein” rozpoczęła
szturm piechoty na polską placówkę na
Westerplatte. Przez siedem dni załoga odpierała
liczne ataki od strony nasady półwyspu,
bombardowana z powietrza i ostrzeliwana przez
niemieckie działa i moździerze. 7 września, wobec
zdecydowanej przewagi nieprzyjaciela
i wyczerpania załogi, major Henryk Sucharski
podjął decyzję o kapitulacji. W czasie tych walk
poległo co najmniej piętnastu polskich żołnierzy,
wielu było rannych. Straty niemieckie do dziś są
nieznane. Po kapitulacji polscy żołnierze trafili do
niemieckich obozów jenieckich, gdzie przebywali
do 1945 roku.
Miejscem symbolem działań wojennych
z 1 września 1939 roku jest również obrona mostów
tczewskich pomiędzy siłami polskimi
stacjonującymi w Tczewie a siłami niemieckimi
próbującymi zdobyć most kolejowy i most
drogowy w Tczewie. Tczew był ważnym węzłem
komunikacyjnym w tzw. korytarzu pomorskim.
Przez miasto przebiegała m.in. linia kolejowa
prowadząca wówczas z Rzeszy do Prus
Wschodnich. Dowództwo polskie, jak i niemieckie
zdawało sobie sprawę ze znaczenia strategicznego
mostu kolejowego oraz drogowego, które
przecinają Wisłę w Tczewie. Niemcy zakładali ich
szybkie zdobycie, które pozwoliłoby na swobodny
przerzut sił do Prus, a przede wszystkim odcięcie
polskiej obrony wybrzeża od reszty kraju.
W mieście stacjonował 2 batalion strzelców, do
którego w marcu 1939 przydzielono osiemnastu
saperów. Mosty zostały potajemnie zaminowane.
Dowódca Armii „Pomorze” wydał rozkaz
wysadzenia ich w przypadku ataku.
Nocą 31 sierpnia, mimo napiętej sytuacji,
z niemieckiego wówczas Malborka przez polskie
Pomorze miał wyruszyć pociąg towarowy
z bydłem. W celu jego poprowadzenia, wysłano na
granicę parowóz z polską załogą. Niemcy przejęli
parowóz, przebierając się w mundury polskich
kolejarzy. W wagonach zaś znajdował się oddział
szturmowy, który miał po przejechaniu mostów
zdobyć dworzec w Tczewie. Polski inspektor
kolejowy Alfons Runowski pracujący na granicy
Wolnego Miasta Gdańsk w Kałdowie, powiadomił
telefonicznie Tczew o niebezpieczeństwie.
W pobliskim Szymankowie kolejarze dostrzegli
rakietę wystrzeloną przez polskiego inspektora
celnego w Kałdowie. Skierowali nadjeżdżający
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pociąg z Niemcami na ślepy tor. Za powstałe w ten
sposób opóźnienie w ataku, Niemcy wymordowali
tego samego dnia kolejarzy z Szymankowa i ich
rodziny, w sumie 40 osób.
O godzinie 4:34 (14 minut przed atakiem na
Westerplatte), niemiecka eskadra lotnicza
z Elbląga zbombardowała dworzec kolejowy,
zachodni przyczółek mostów oraz koszary
2 batalionu strzelców. Bomby zrzucono też
w centrum miasta, w rejonie elektrowni. Nalot na te
obiekty powtórzono dwa razy. Trwał on około 10
minut. Byli zabici i ranni: ludność cywilna,
kolejarze i żołnierze.
O 4:45 opóźniony pociąg z niemieckimi
żołnierzami dotarł do mostu. Polski dowódca
postanowił nie otwierać bram kolejowych.
Po torach podążał także pociąg pancerny.
Z wagonów wyskoczyli niemieccy
żołnierze.Wywiązała się walka.
O 5:30 do Polaków dotarł rozkaz o wycofaniu się
i wysadzeniu mostów. O godzinie 6:00 wysadzono
przyczółek wschodni, zaś 45 minut później
zachodni. Zburzone zostały cztery filary.
Do końca dnia trwały walki w mieście. Oddziały
S S-HeimwehrDanzig, wsparte lotnictwem,
wieczorem wyparły polskich żołnierzy z miasta.
Polscy żołnierze w pełni wykonali swoje zadanie.
Niemcy nie zdobyli mostów, w rezultacie czego nie
posiadali dogodnego połączenia z Prusami aż do
następnego roku, w którym wybudowano kilka
kilometrów dalej nowy most. 2 batalion strzelców
wycofał się na pozycje Armii „Pomorze”. Jego

żołnierze brali udział w walkach nad Bzurą
i w obronie stolicy.
Omawiając na lekcjach historii tematykę II
wojny światowej, wykorzystujmy w toku lekcji
materiały przygotowane przez Muzeum II Wojny
Światowej. Na stronie internetowej Muzeum II
Wojny Światowej odnajdziemy wirtualny spacer po
Westerplatte wzbogacony przez lektora, który
omawia wydarzenia z pierwszych siedmiu dni
września 1939 roku. W trakcie tej internetowej
p o d r ó ż y, z o b a c z y m y w s p ó ł c z e s n y o b r a z
Westerplatte wzbogacony zdjęciami archiwalnymi
miejsc, budynków, które były ważnym punktem
walk o Westerplatte. Na stronach Muzeum dostępne
są również projekty edukacyjne gry, które
zachęcają do poznania szczegółów bohaterskiej
obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej.
Wirtualne odwiedziny Westerplatte z września
1939 roku, dadzą nam możliwość obejrzenia
wyjątkowych modeli 3D wkomponowanych
w obrazy Westerplatte oraz pozwolą nam się
zaznajomić z historią dowódców
i żołnierzy, którzy stoczyli heroiczny bój na
półwyspie, przechodząc tym samym do historii
jako obrońcy Westerplatte.
Najważniejsze to poszukiwanie! Sieć jest kopalnią
p o m y s ł ó w, k t ó r e m o ż e m y w y k o r z y s t a ć
w toku lekcji.
Agnieszka Kubś
nauczyciel historii i wos
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie

Projekt językowy: Uczeń też potrafi nauczyć
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
Konfucjusz

Cytat powyższy stał się inspiracją do projektu,
który postanowiłam przeprowadzić wraz z moimi
uczennicami z klasy językowej. Celem w/w
projektu było pokazanie uczniom, iż nauczanie
języka obcego innych, jest pasjonującym zajęciem,
które daje wiele frajdy, lecz wymaga też
odpowiedniego przygotowania i przemyślenia.
Jednak przede wszystkim chciałam im uświadomić,
że sami najwięcej uczymy się, tłumacząc innym.
Ponadto, miałam również nadzieję, iż takie
doświadczenie pozytywnie wpłynie na motywację
do nauki języka angielskiego i będzie
niezapomnianą przygodą dla moich uczennic,
gdyby kiedyś i one zechciały zostać
nauczycielkami.
Pod koniec jednej z lekcji online, w listopadzie,
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zaproponowałam swoim uczennicom wzięcie
udziału w projekcie, który miał polegać na tym, iż
one – uczennice z klasy 1 o profilu językowym
z liceum ogólnokształcącego – przygotują lekcję
języka angielskiego dla swoich młodszych
kolegów i koleżanek z lokalnej szkoły
podstawowej. Jak się spodziewałam, pomysł ten
bardzo przypadł im do gustu, ponieważ są to
otwarte, kontaktowe i zaangażowane młode osoby.
Umówiłyśmy się, że na zajęciach dodatkowych
omówimy szczegóły tego projektu.
Z jednej strony był pomysł, jednak do jego
realizacji konieczna była grupa, która chciałaby,
aby przygotować dla nich taką lekcję. Dzięki
współpracy w środowisku lokalnym udało mi się
skontaktować z Panią, która uczy języka
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angielskiego w szkole podstawowej. Jej ten pomysł
również bardzo się spodobał, omówiłyśmy
szczegóły i ustaliłyśmy termin i temat pierwszego
spotkania – 18.12.2020 r. pt. „Lekcja świąteczna”
dla klasy IV w szkole podstawowej. Następna taka
lekcja była przed Wielkanocą pt. „Happy Easter”,
również dla tej samej klasy IV, a w maju
przygotowałyśmy lekcję dla klasy V pt. „Last
summer – talking about holidays”. Chciałabym
podkreślić, iż przeprowadzenie tego projektu było
szczególnie łatwe właśnie dzięki nauczaniu
zdalnemu. Niezbędna była oczywiście pomoc
informatyka, który musiał połączyć na platformie
MS Teams dwie szkoły, ale i to okazało się
w praktyce dość proste – wystarczyły szkolne
maile, dodanie nas do spotkania i otrzymywałyśmy
link z zaproszeniem na lekcję.
Przygotowanie każdej takiej lekcji wymagało
od uczennic liceum ogólnokształcącego trochę
pracy. Chciałam jednak, aby mogły się same
wykazać, sprawdzić w roli nauczyciela, aby mogły
naprawdę poczuć, co to znaczy przygotować lekcję
dla kogoś. Chciałam, aby musiały odpowiedzieć
sobie same na pytania, czego chcą ich nauczyć oraz
jak, czyli jakich narzędzi i ćwiczeń powinny użyć,
aby ta lekcja była nie tylko ciekawa i przyjemna, ale
też bogata w treści z zakresu podstawy
programowej. Podzieliłam się też z nimi moimi
doświadczeniami, jak należy taką lekcję
przygotować, na jakie sytuacje powinny być
przygotowane i co ewentualnie może pójść „nie
tak”. Wyposażone w taki bagaż informacji moje
uczennice miały tydzień na wstępne przygotowanie
materiałów na lekcję. Następnie, częściowo po
naszych regularnych lekcjach a częściowo na
zajęciach dodatkowych (trwało nauczanie zdalne)
opracowywałyśmy ostateczną wersję prezentacji
z różnorodnymi ćwiczeniami. Każdorazowo moje
uczennice stanęły na wysokości zadania.
Ćwiczenia były zróżnicowane, kolorowe,
wizualnie atrakcyjne dla młodych uczniów, ale też
bogate w słownictwo i gramatykę. Uczennice
korzystały z rozmaitych narzędzi TIK oraz stron
internetowych: Genial.ly, LearningApps,
Wo r d w a l l , Yo u t u b e , S u p e r s i m p l e s o n g s ,
learnenglishkids.britishcouncil.org. Zadania
zawierały krzyżówki, zdania z lukami, rozsypanki
wyrazowe, piosenki, a także elementy grywalizacji:
grę Milionerzy. Na prośbę nauczycielki ze szkoły
podstawowej, do zakresu leksykalnego
wplatałyśmy aktualny dla uczniów temat
gramatyczny, np. konstrukcję have/hasgot,
thereis/are (dla IV klasy) lub czas Past Simple (dla
V klasy).
Projekt ten uważam za udany i na pewno wart
kontynuowania. Był on doskonałą okazją dla moich
uczennic do zastanowienia się, jak one się uczą, co
im pomaga przyswoić wiedzę i nowe umiejętności.
Dzięki temu przedsięwzięciu uświadomiły sobie
również, ile czynników należy uwzględnić, aby
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przygotować lekcję i potem ją atrakcyjnie omówić
z uczniami. Zauważyłam też, iż chętniej zgłaszają
się na zajęciach, bo same doświadczyły jak ważna
i motywująca dla obu stron jest aktywna praca na
lekcji. Moje uczennice przyznały także, że same
uczą się zagadnienia lepiej, gdy uczą innych.
Planują tę „odkrytą” (dla nich) metodę zastosować
podczas swojego dalszego przyswajania języka
angielskiego, co z pewnością zaowocuje
w przyszłości. Warto nadmienić, iż ten projekt ma
jeszcze inne nieocenione walory – uczennice mają
okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego,
bowiem każda taka lekcja to nic innego, jak zajęcia
z doradztwa zawodowego w praktyce. Będąc w roli
nauczycielek biorą odpowiedzialność za nauczanie
innych, a to z kolei buduje ich poczucie własnej
wartości, kształtuje charakter, czy też uczy
krytycznego myślenia.
Młodsi uczniowie również wynieśli wiele
korzyści – te lekcje były dla nich świetnym
urozmaiceniem podczas regularnej nauki,
dodatkowo zawierałyelementy zabawy
i rywalizacji, co wyraźnie wpłynęło na ich
zaangażowanie, ponieważ dzieci prześcigały się w
udzielaniu odpowiedzi, każdy chciał być wybrany
do odpowiedzi do kolejnego przykładu/zadania.
Wiem od ich nauczycielki, że dopytywały się
o kolejne spotkania i cieszyły się, że w całej szkole
tylko one mają takie zajęcia, czuły się wyróżnione.
To także jest dla mnie istotne, gdyż powoduje, iż
uczniowie łączą lekcję języka angielskiego
z pozytywnymi emocjami, z radością, ekscytacją
i dumą, co także zapewne wpływa na ich
motywację.
Jak widać przedstawiony projekt jest
wartościowy z wielu względów. Z tego powodu
jesteśmy zdecydowane kontynuować ten pomysł
także w kolejnym roku szkolnym. Chciałybyśmy
w miarę możliwości, z uwagi na pandemię,
spróbować zorganizować lekcję stacjonarnie dla
uczniów innej, starszej grupy, np. VIII klasy.
Pomyślałam, że dla moich uczennic byłoby to
dodatkowe wyzwanie, ponieważ materiał
przygotowany dla niewiele młodszych uczniów
będzie wymagał od nich jeszcze większego
przemyślenia, a przede wszystkim będzie znowu
kolejnym doświadczeniem, dzięki czemu ten
projekt będzie bogatszy i wielowymiarowy, bo
przecież inaczej prowadzi się lekcję online,
a inaczej stacjonarnie. Kolejną wartością dodaną
tego projektu jest również to, iż możemy
współpracować w środowisku lokalnym i jako
szkoła zaprezentować i zareklamować się wśród
młodzieży, co w dzisiejszych czasach również nie
jest bez znaczenia.
Ewa Siedlarek
nauczyciel jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie
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Przemyćmy trochę angielskiego
Jako wychowawca stanęłam przed wyzwaniem,
jakim jest zainteresowanie uczniów szkoły średniej
wartościowymi tematami omawianymi w ramach
godziny wychowawczej. Aby sprostać
wymaganiom współczesnej „cyfrowej” młodzieży,
przyłączyłam się do programu Godziny
Wychowawcze ze Światem, który został stworzony
przez Polską Organizację Humanitarną (PAH).
Uczestnictwo w programie okazało się również
okazją do wykorzystania przez uczniów
znajomości języka angielskiego. Każdy
uczestniczący w programie nauczyciel otrzymuje
zasób materiałów do przeprowadzenia zajęć.
Materiały są w postaci filmów, plakatów i broszur
dostosowanych do wyświetlenia na smartfonach,
tabletach i laptopach. Materiały są poświęcone
tematyce globalnej oraz o wartościom takim jak
solidarność, godność ludzka i sprawiedliwość.
Wszystkie materiały oraz tematy są wolne od

stereotypowego podejścia, więc uczniowie mogą
swobodnie wyrażać swoje opinie. Ponieważ filmy
zawarte w materiałach są w języku angielskim, jak
wspomniałam wcześniej, można przemycić
odrobinę tego języka na innych zajęciach. Jako
nauczyciel języka angielskiego bardzo doceniam tę
możliwość.
Praca z materiałami oferowanymi w ramach
programu zostały entuzjastycznie przyjęte przez
uczniów, dlatego postanowiłam wykorzystać je
również na zajęciach rewalidacyjnych w pracy
z uczniami z dysfunkcjami. Ciekawe graficznie
i tematycznie filmy i grafiki okazały się
skutecznym narzędziem pracy.

*

*

*

LET US SMUGGLE A LITTLE ENGLISH
As an educator, I was looking for some atravtive
for teenagers topisc to talk about. However, the task
is never easy. Educators are obliged to pursue a
given list of issues. These issues usually do not
seem very interesting for most of teenagers during
lessons. That is why I have been looking for some
attractive and valuable materials to use in order to
focus my students' attention on problems that
concern all people. I wanted to make them satisfied
with the way we spend time together and also make
them more culturally-aware citizens of the world.
One day I came across the slogan GODZINY
W Y C H O WAW C Z E Z E Ś W I AT E M . The
programme was created by a Polish organization
Polska Akcja Humanitarna (PAH). The main aim of
the program is to teach teenagers about important
issues from aroundthe world and show them that
all people are equal, even if we live in a different
environments or conditions. We all deserve the
same rights to live worthy and safe lives. I have
entered the program because it met my
expectations. All the issues are presented in a way
that is free from stereotyped thinking so students
can form their own opinions and each topic usually
leads to vivid discussions. They want to talk and
share their views. The PAH organisation provides
valuable materials for all ages, from primary school
to secondary school. The most useful and attractive
materials found there are short films. I want to focus
on them since they can perform two functions –
they allow students to learn important matters and
use English beyond English classes. The movies are
in English. Some of them may be known by English
FORUM Nauczycielskie

Spis treści

teachers as they are TED Talks that are added as
materials in some English textbooks. Some of the
movies can be watched with polish subtitles and
some only in English with English transcription, so
they constitute a perfect way to smuggle a little
English into your classes! I also strongly belief that
it can be an additional motivation to learn languages
when students watch educational movies in which
people from different parts of the world are talking
to them in English. All the movies are engaging for
students, as their frameworks are appropiate for
young people. Most movies are really short so they
don't weight down students' attention. Moreover,
the movies are very often about world disasters and
issues connected with the climate change. These are
the topics that students are not very keen on to learn
from English textbooks. When they watch a short
English movie, they hear some words repeatedly
and they recognize them faster and easier.
The organization also provides materials
prepared specifically for English classes. Such
materials are available, for example, to celebrate
The World Water Day (the celebration of this day is
held annualy on 22nd March). It is a great and
always desired way of combining English with
everyday matters. We naturally talk about such
issues like importance of fresh water, so students
will probably willingly speak up, even in a foreign
language. The offered materials are appealing
visually and that is why students should not oppose
using them. The content of the materials is also
interesting. The greatest advantage of cooperating
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materials. They obviously help to avoid boredom
with the organization is that the materials used for
and
to convey essential
knowledge in an easy,
teaching and creating the
world issues awarness
are
Rocznica
uchwalenia
Konstytucji
3 maja
attractive form. The important thing is to change the
not obvious. They are not textbook pages. These are
way of discussing the content. Here we should talk
resources students can use on their tablets, laptops
in polish language (but still, the movies are in
or smartphones. It is an opportunity to play with
English so we smuggle a little English). A teacher
valuable materials. Most students will really
should always remember that rehabilitation classes
appreciate it.
are held to level the students' knowledge and skills
as these students work and learn slower. It is
allowed to use materials corresponding to all
subject – also English. I found out that all my
rehabilitation classes' students are keen on
watching short movies and they willingly answer
my questions about the movies' content. What is
more, they like English tasks.
English can be helpful when working with
students who suffer from hearing disorders.
I prepare classes for a secondary student who has
rehabilitation classes from primary school. He has
been practising all possible things in Polish. I was
not supposed to surprise him but it turned out
different. We started comparing polish sounds to
sounds in English. For example, the spelling of
particular letters (c, e, u, w) or letters' clusters (ch,
ee). It is helpful for students because if they know
the spelling well, they understand more. It is also
the opportunity for a student to read aloud and focus
on punctuation marks. Students learn faster when
they are shown the contrast between Polish and
English.
Working with students with intelectual and
physical disorders in a secondary school is a real
challenge. There are no materials for teenagers.
There are great professional tasks, handouts,
textbooks for young learners (nursery school,
primary school), but very rarely one can encounter
something someting for older students. In addition,
the teenagers are those who can be the most
demanding (usually because of their difficult
rebelious period of life). They can be fussy and they
can have technical difficulties when the classes do
not meet their requirements. It takes a lot of hard
work to make them fully satisfied and engaged in
extracurricular classes. They often feel like
disadvantaged because they have more classes on
their timetable than their classmates. To solve these
problems, teachers can use PAH organization's
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I hope I will find more ways of smuggling
English soon as there are only benefits of this crime.
Karolina Marzec
nauczycielka jęz. angielskiego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4
w Piotrkowie Tryb.
The danger of a single story.
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_
danger_of_a_single_story?utm_campaign=tedspread&utm_
medium=referral&utm_source=tedcomshare

Who is responsible for climate change?
https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0
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Literacki debiut Konrada Chęcińskiego
w oświetlonym lichą lampką pokoju, poczuł zapach
palonego torfu, który wypełniał dom zawsze, gdy
brakowało węgla w środku zimy. Ujrzał spowity
wieczorną mgłą dom, gdy wracał przez pola ze
szkoły, wyłaniający się z zimowego krajobrazu,
oczekujący, buchający ciepłem czajnika na
szamotowej kuchence. Usłyszał swój głos, gdy
pochylony nad książeczką do nabożeństwa
wyśpiewywał wielkopostne pieśni i próbował
spamiętać czternaście zwrotek Te Deum
Laudamus”.
[fragment powieści]
Konrad Chęciński, nauczyciel języka
angielskiego, wieloletni wicedyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Piotrkowie Trybunalskim, doradca metodyczny
w zakresie nauczania języka angielskiego
w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa
Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wśród wielu pasji Autora ważne miejsce
zajmuje literatura brytyjska – Samuel Beckett,
James Joyce, siostry Brontë, do ulubionych filmów
należą te o Jamesie Bondzie, o poruczniku
Columbo, w muzycznych upodobaniach pojawiają
się zespoły The Cure, Armia. Taki przekrój
zainteresowań musiał znaleźć ujście – pojawiła się
potrzeba sprawdzenia się i … mamy powieść.
13 października 2021 r. miała miejsce premiera
pierwszej książki Konrada Chęcińskiego, powieści
kryminalnej Zło w Cmentarnej Górze.

Jeden z internautów, w komentarzu na Konrad
Chęciński – blog kryminalny, napisał: „kiedy
w Empiku zgłosiłem się po paczkę, wydająca mi ją
ekspedientka powiedziała z uśmiechem: – Mam już
dość tej książki, chyba z piętnasty raz po nią dziś
sięgam! Nawiązała się krótka dyskusja z której
wyniknęło, iż po „Zło” przychodzi codziennie
15-20 osób, w dniu premiery wyprzedały się
wszelkie zapasy sklepu, a w związku z tym pozycja
prawdopodobnie trafi na półkę bestsellerów”.
Serdecznie tego życzymy Autorowi – naszemu
Koledze Konradowi Chęcińskiemu, a wszystkich
wielbicieli powieści kryminalnych i nie tylko,
zachęcamy do przeczytania Zła w Cmentarnej
Górze.
Jadwiga Szymczyk
konsultant CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl

„…I wtedy poczuł coś przedziwnego. Prawie
już zapomniał, jak to jest. Od wewnątrz, bezwolnie,
zalała go fala wspomnień. Napłynęły wszystkie
naraz. Zobaczył ojca pochylonego nad stołem
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CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim
poleca…
Dziecko kreatywne to dziecko szczęśliwe...

Przedstawiam Państwu pozycje, które pozwolą wyzwolić w dzieciach
pomysłowość, kreatywność i radość w dążeniu do celu.
Edward de Bono: Umysł kreatywny :
62 ćwiczenia rozwijające intelekt. - Warszawa :
Wydawnictwo Studio Emka, 2009
Sygn. 98063
„Możliwość to pojęcie bardzo
ważne. Jest bowiem kluczem
do kreatywności”
Edward de Bono
Kreatywność jest
umiejętnością, której każdy
może się nauczyć, ćwiczyć ją
i wykorzystywać. Bez
kreatywności są tylko
powtórzenia i rutyna. Są to
rzeczy bardzo wartościowe i stanowią znaczącą
część naszego zachowania – ale to kreatywność
potrzebna jest do umożliwienia zmian, rozwoju
i wytyczania nowych kierunków. W swojej książce
Edward de Bono – czołowy autorytet w dziedzinie
myślenia kreatywnego – przedstawia 62 ćwiczenia
i gry wykorzystujące przypadkowe słowa do
pobudzenia kreatywności i nieschematycznego
myślenia. Celem „Umysłu kreatywnego” jest
stworzenie okazji do ćwiczenia kreatywności jako
umiejętności umysłu i rozwinięcie przyzwyczajeń,
które umożliwiają kreatywność. Prosta, praktyczna
i zabawna książka dla każdego, kto chce mieć
wspaniałe pomysły.
Renata Kochan: Kreatywne dzieci : 21 przepisów
na twórcze popołudnie. - Poznań : Wydawnictwo
Zysk i S-ka, 2017
Sygn. 110266
Książka Renaty Kochan to
skarbnica pomysłów, jak
poprzez zabawę wspomóc
rozwój dziecka, a także
odkrywać jego zdolności.
To propozycja skierowana do
w s z y s t k i c h r o d z i c ó w,
opiekunów i nauczycieli, nie
wymaga przy tym drogich
czy wymyślnych materiałów.
Wszystkie niezbędne elementy
każdy z nas znajdzie u siebie w domu. Jedyne, czego
potrzeba, to dobre chęci i otwarta głowa.
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„Pomysły z „Kreatywnych dzieci” łączy uważność,
sympatia i ciekawość świata. Renata Kochan jest tu
przewodniczką, która potrafi codzienne zdarzenia
przemienić w coś niezwykłego. Siłą jej pomysłów
jest to, że wszystkie one zostały przećwiczone, dzieci
i ich wytwory są na pewno prawdziwe. Dodatkowym
atutem książeczki jest jej różnorodność tematyczna
i włączenie informacji, które rozszerzają wiedzę oraz
wrażliwość na świat u dzieci oraz dorosłych.
Pomysły np. na szukanie dziur są świeże, proste
i nieoczywiste. Pufy z liści sama wypróbuję. Nie
mogę doczekać się jesieni. Już gromadzę worki.
Książka pokazuje to, o czym niestety często
zapominamy: żeby dzieci mogły rozwijać
kreatywność, potrzebni są dorośli, którzy są na nie
uważni – nie tłumią, nie dyrygują, nie żądają, ale
pokazują, dają czas, cieszą się i bawią razem
z dziećmi”. Monika Rościszewska-Woźniak,
psycholog kliniczny dziecka, edukatorka
Andrea Erkert: Nowe gry i zabawy pobudzające
wszystkie zmysły. - Kielce : Wydawnictwo
Jedność, 2013
Sygn. 102819
Uczenie się wielozmysłowe
zakłada, że dzieci już od
najmłodszych lat zdobywają
wiedzę „z pierwszej ręki”,
dostosowaną do ich
indywidualnego tempa
rozwoju. Pobudzenie
wszystkich zmysłów wpływa
na kompleksowy, integralny
rozwój dziecka. Zabawy
zebrane w tym tomie zapraszają
dzieci do wyrażania zdziwienia, podsłuchiwania,
wąchania, próbowania różnych smaków, dotykania,
poznawania własnego ciała i odczuwania. Każdy
rozdział został poświęcony jednemu ze zmysłów
(percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa,
percepcja dotykowa, węch i smak, percepcja
kinestetyczna, zmysł równowagi) – wszystkie
propozycje zabaw przewidziane zostały dla dzieci
między 3 a 10 rokiem życia.
Wszystkie rozdziały zawierają dokładne wskazówki,
sprawdzone podpowiedzi i praktyczne pomysły.
W opisie każdej zabawy jest podany wiek dziecka
mogącego w niej uczestniczyć, przewidywany czas
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trwania ćwiczenia i, jeśli to konieczne, niezbędne
materiały i pomoce.
Natalia Minge, Krzysztof Minge: domowe
przedszkole : 365 zabaw z dzieckiem. - BielskoBiała : Wydawnictwo Dragon Sp. z o. o., 2012
Sygn. 104578 F
Niniejsza publikacja stanowi
zbiór zabaw dla dzieci
w wieku przedszkolnym
i młodszych. Celem jej jest
dostarczenie dzieciom
i rodzicom przede wszystkim
dobrej zabawy. Książka
pozwala również w sposób
kreatywny wspierać rozwój
dziecka. W książce znalazły
się pomysły na zabawy

*

*

z wykorzystaniem przedmiotów codziennego
użytku lub codziennych czynności. Zamieszczono
również liczne eksperymenty pozwalające dziecku
poznać otaczający świat i prawa nim rządzące,
a także rozwinąć zmysł artystyczny. W związku
z tym, że część zabaw najlepiej wykonywać
w wybranych okresach roku, wydawnictwo zostało
podzielone na pięć części. Pierwsze cztery to
zabawy na wiosnę, lato, jesień, zimę. Część ostatnią
stanowią zabawy, które można wykonywać
niezależnie od pory roku, czy to w mieszkaniu,
przedszkolu czy poza nim.
Opracowała:
Sylwia Kubicka
Wydział Wspomagania Pracy Szkół
i Placówek Oświatowych
CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.

*

Dziękujemy bardzo Autorom,
którzy przygotowali artykuły
do Forum Nauczycielskiego nr 97/98.
Zapraszamy do dalszej współpracy.
Zespół Redakcyjny FN
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Code Week w Centrum Rozwoju Edukacji Koduj-My!Razem

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97 - 300 Piotrków Trybunalski, ul.Wojska Polskiego 2 tel. 44 649-65-66
www.wodn.piotrkow.pl e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl
konto bankowe: 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763
PROWADZIMY

ZAPEWNIAMY

 kompleksowe

konsultacje indywidualne i zbiorowe w tym

wspomaganie szkół i
placówek oświatowych
 sieci współpracy i samokształcenia

ORGANIZUJEMY
szkolenia w zakresie:
 edukacji elementarnej
 edukacji humanistycznej
 edukacji matematyczno - przyrodniczej
 edukacji zawodowej
 wychowania i profilaktyki
 katechezy
 egzaminów zewnętrznych
 awansu zawodowego nauczyciela
 technologii informacyjnej

FORUM Nauczycielskie

Spis treści

on-line
upowszechnianie dobrych praktyk na

stronie www.wodn.piotrkow.pl
i w Forum Nauczycielskim
organizowanie na terenie szkół/placówek
oświatowych spotkań i szkoleń
odpowiadających zdiagnozowanym
potrzebom nauczycieli
dostęp do aktualnej informacji
pedagogicznej
wielopłaszczyznowe wsparcie
w wykonywaniu zadań wynikających
z organizacji pracy szkoły

AKREDYTACJA
ŁÓDZKIEGO
KURATORA
OŚWIATY
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Dzień Kropki w CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.

