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Szanowni Czytelnicy,  

W tym roku numer XIV biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany 

przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy 

wszelkim zagadnieniom w aspekcie  

Odpowiedzialny NAUCZYCIEL, odpowiedzialny UCZEŃ  

Jeśli zdecydujecie się od początku do końca przeczytać tę publikację, czeka Was 

przyjemność, bo każdy z artykułów, dzięki autorkom, jest niebanalny, można 

znaleźć w nich inspirację, a także wywołują refleksję niezbędną do analizy 

własnych działań. W tym wydaniu słowo odpowiedzialność odmienione zostało 

prawdopodobnie przez wszystkie przypadki, a równocześnie pokazane w wielu 

obszarach szkolnego życia.  

Być odpowiedzialnym znaczy bardzo wiele dla uczestników życia społecznego. 

Ważne jest, aby każdego zarażać odpowiedzialnością już od najmłodszych lat, bo 

to niewątpliwie jest jeden ze sposobów na tworzenie właściwych relacji pomiędzy 

wszystkimi interesariuszami szkoły, a w konsekwencji dorosłymi odpowiedzialnymi 

za siebie i innych, szczególnie za tych najmłodszych.  

Mając ogromny szacunek do naszych Czytelników staramy się, aby to co Państwo 

przeczytacie było także odpowiedzią na poszukiwania przykładów do 

bezpośredniej pracy z uczniami. 

Tradycyjnie w METODYKU, jako autorskiej publikacji PODN w Kluczborku, 

wszystkie teksty opracowane są przez konsultantów, doradców metodycznych lub 

współpracujących z nimi nauczycieli, a ich cel - stać się inspiracją w działaniach. 

Zapraszam do lektury  

z wyrazami szacunku,  

Anna Dzierżan  

dyrektor PODN w Kluczborku 
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Grażyna Tetelmajer 

konsultant ds. pedagogicznych i zarządzania w oświacie 

Odpowiedzialność – jest odpowiedzialny, być odpowiedzialnym, 

wziąć odpowiedzialność,…wiśta wio – łatwo powiedzieć 

 

Pojęcie odpowiedzialności dla wszystkich jest znane, zrozumiałe 

i oczywiste. Tak przynajmniej się wydaje. Jednak, jak to bywa z oczywistymi 

rzeczami, jak przychodzi do zdefiniowania co tak naprawdę mamy na myśli, 

zaczyna się problem, brakuje nam słów. Wydaje nam się, że myślimy  

i  rozumiemy tak samo, a okazuje się, że każdy z nas ma inne priorytety, które 

w zakresie rozumienia tego pojęcia są ustawione w innej kolejności, dobrze, 

gdy są jednakowe, ale niestety często się zdarza, że nie są wspólne.  

Jeśli chodzi o edukację, czyli wychowanie i kształcenie, należałoby 

ujednolicić myślenie i odpowiedzieć na pytanie: co w naszej szkole kryje się 

pod pojęciem odpowiedzialność? W wielu dokumentach szkolnych od statutu 

czy koncepcji pracy szkoły, poprzez programy wychowawcze i profilaktyczne, 

po tematy lekcji pojawia się hasło odpowiedzialność ujęte w różnych 

kontekstach. Zawsze jednak dotyczy uczniów.  

Biorąc pod uwagę fakt, że na kształtowanie ucznia ma wpływ zarówno 

„świat” dorosłych jak i rówieśników, a to światy w różnych wymiarach, trzeba 

wszystko co dzieje się w szkole rozpatrywać mając powyższe na względzie.  

Rozpocznijmy nasze rozważania od definicji odpowiedzialności, która 

najbardziej, moim zdaniem, przybliża do właściwego zinterpretowania tego 

pojęcia w ujęciu szkolnym. 

Tak więc odpowiedzialność to: 

1. «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś 

czyny» 

2. «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś» 

Słownik języka polskiego PWN 
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Ad.1 

Odpowiedzialność to: «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za 

swoje lub czyjeś czyny» 

Obowiązek prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny - ten aspekt 

jest chyba najłatwiejszy do zrozumienia. Mamy szereg możliwości pokazania 

uczniom jak działa prawo w zakresie ponoszenia konsekwencji 

(odpowiedzialności) za swoje postępowanie, ale też innych. I to już od 

najmłodszych lat. Mam tu na myśli chociażby zawieranie i przestrzeganie zasad 

klasowych (kontraktów), czy statutowych. Warto tu przypomnieć, że zasady 

te obowiązują zawsze obie strony umowy. Praktyka, niestety, często pokazuje, 

że nie zawsze to jest tak postrzegane. Pamiętajmy, że dzieci uczą się głównie 

poprzez obserwację i naśladowanie, więc oby nasze/nauczycielskie 

„omijanie”/”łamanie” prawa (nawet tego, na pozór, mało ważnego 

i nieistotnego) nie uczyło i nie dawało przyzwolenia na takie postępowanie 

teraz i w przyszłości. Bardzo to jest ważne także ze względu na fakt 

z psychologii rozwojowej, że dla dzieci pojęcie „trochę dobre czy trochę złe” 

nie jest w zasięgu ich pojmowania, dla nich coś jest albo dobre albo złe. 

Potrafią ponosić konsekwencje za przewinienie (złamanie zasady) i nie 

odbierają tego w kategorii kary, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia 

zasad. I to jest podstawa - fundament do kształtowania odpowiedzialności. 

Tak jak napisałam wyżej odpowiedzialność prawna jest w miarę dobrze 

rozumiana, gorzej o moralny aspekt odpowiedzialności. Jak go rozumiemy 

i jakie podejmujemy działania, by tego aspektu nie zaniedbać? I znów myślę, 

że z małymi dziećmi jest łatwiej. Właśnie dlatego, że nie ma dla nich 

pośrednich rozwiązań. Pytanie czy umiemy to wykorzystać, czy potrafimy tego 

u nich nie „zniszczyć”? 

Nasuwa mi się tutaj moje osobiste przemyślenie, oparte na prawdziwej 

historii z mojego domu: moja młodsza córka Zuzia miała wtedy 6 lat-chodziła 

do 1-szej klasy. W klasie ustalone zostały zasady, konsekwencją za ich 

złamanie były kasztany. Każdy kasztan obniżał ocenę końcową, która była 

ustalana na koniec dnia. Ocena była pod postacią serduszka odpowiedniego 
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koloru: najlepsza to czerwone, potem zielone, żółte i czarne (legenda kolorów 

była znana dzieciom i rodzicom). Dzieci same na bieżąco brały kasztany, Pani 

jedynie wskazywała na zasadę, dziecko samo oceniało czy złamało ją czy nie 

- oczywiście trzeba było je tego nauczyć. 

Można też było się poprawić - podwyższyć ocenę końcową. Za dobre „uczynki” 

dzieci dostawały kryształy. Kryształy znosiły kasztany (1:1). Podliczenie 

następowało na koniec dnia i wystawiane było serduszko odpowiedniego 

koloru. Pewnego dnia Zuzia "zasłużyła" na kasztana i "groziło" jej zielone 

serduszko. Ponieważ rzadko nie miała czerwonego serduszka bardzo to 

przeżywała. Zauważył to jej kolega, dla którego, z kolei, czerwone serduszko 

było rzadkością. Tego dnia dostał kryształ, który mógł mu podnieść ocenę. 

Ponieważ mu na tym nie zależało oddał Zuzi swój kryształ. Otrzymany kryształ 

spowodował podwyższenie oceny Zuzi. 

I oto co się wydarzyło. Po powrocie do domu opowiedziała mi całą 

historię, widziałam jej zmartwienie. Spytałam, co widzi złego w tym, że 

w końcu dostała czerwone serduszko? Odpowiedziała, że to nie jest jej 

serduszko. Widziałam, że jej nie cieszyło. 

Następnego dnia opowiedziała wszystko swojej Pani – Pani w nagrodę za 

przyznanie się nie zmieniła jej oceny, uznając dobre zachowanie. 

Opowiedziana sytuacja wiele dała mi do myślenia, zastanawiałam się jak 

długo Zuzia  pozostanie taka, co (kto) spowoduje, że nie będzie już słyszała 

swojego sumienia. 

Odpowiedź jest niestety prosta: ŻYCIE 

Chciałabym, aby jednak, nastąpiło to jak najpóźniej, aby w jej 

charakterze odcisnął się moralny (może intuicyjny) aspekt odpowiedzialności. 

Opowiadając tę historię poruszyłam też drugą część definicji, 

a mianowicie - odpowiedzialności za czyny innych. Zuzia (i ja też nie) nie 

zastanawiałyśmy się, jakie konsekwencje poniesie kolega, który oddał swój 

kryształ. Z jednej strony chciał dobrze, z drugiej jednak oszukał Panią i jakby 

namówił do oszustwa Zuzię.  
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Tak na marginesie to ta historia mogłaby posłużyć jako scenariusz lekcji 

wychowawczej, dzieci (a nawet starsi uczniowie) mogłyby rozważać różne 

drogi rozwiązania dylematów, a przy tym nauczyciel poznałby swoją klasę 

i mógł kształtować moralną odpowiedzialność. Jakby jeszcze dołożyć aspekt: 

o sytuacji wiedziały inne dzieci, można by rozpatrywać aspekt 

odpowiedzialności grupowej. Itd… 

Ad.2 

Odpowiedzialność to «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś 

lub o coś» 

W szkole istnieje wiele sytuacji sprzyjających kształtowaniu 

odpowiedzialności w tym ujęciu. Od samopomocy koleżeńskiej (np. gdy 

kolega/koleżanka jest chora), pełnienie ról w klasie/szkole (samorząd 

klasowy/szkolny) po działania wolontariackie - ostatnio wpisane 

w obowiązkową działalność szkoły. Wiele się dzieje  w tym zakresie. Warto się 

jednak przyjrzeć, czy ta ogólna wiedza, „że się dzieje”, odzwierciedla postawy 

wszystkich uczniów. Odpowiedź na pewno nas nie zadowoli. Na pewno nie 

będzie brzmiała: „tak, wszystkich”. Tak więc zadbajmy o to, aby to zjawisko 

rozpowszechniać i aby objęło jak największą liczbę uczniów. Proponuję tu 

zasadę: zanim spojrzysz dalej, zobacz tutaj, blisko. To na poziomie swojej 

klasy/szkoły zrobić może każdy. Nauczmy dzieci dostrzegać potrzeby i szukać 

rozwiązań pomocy i wsparcia potrzebującym. 

Co chcę przez to powiedzieć? Żeby w szkołach, na poziomie klas, 

w każdym klasowym programie wychowawczym znalazły się działania służące 

kształtowaniu odpowiedzialności za innych w szerokim tego słowa znaczeniu, 

lecz na „wąskim (bo własnym) podwórku”. 

Wracając do wspomnianych wcześniej zapisów w dokumentach 

szkolnych na temat odpowiedzialności, to warto w szkole podjąć dyskusję 

i spróbować ujednolicić myślenie, spróbować stworzyć własną, szkolną 

definicję odpowiedzialności, by móc do tego proponować działania. Tylko nasze 

spójne działania mają szansę powodzenia, i spowodują, że nasi uczniowie, 
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w przyszłości obywatele, będą odpowiedzialni, a my nie będziemy mieli sobie 

nic do zarzucenia.  

Z drugiej strony każdy z nas jest inny, i może dobrze, każdy na swój 

sposób rozumienia będzie podejmował działania, które będą u uczniów 

kształtować odpowiedzialność i w ten sposób wieloaspektowość oddziaływań 

zapewni posiadanie kompetencji „kompleksowej” odpowiedzialności  

w społeczeństwie. 

To o czym tutaj pisałam powinno przekładać się także na współpracę 

z rodzicami - to ważni i niedocenieni partnerzy w wychowaniu kolejnego 

pokolenia. Warto poszukać wspólnych celów. Wiem, że współpraca z rodzicami 

to „bolączka” wielu szkół, że to obszar, który najczęściej wypada najsłabiej 

w różnych badaniach i ocenach, ale właśnie dlatego warto zastanowić się nad 

przyczynami takiego stanu rzeczy i poszukać rozwiązań poprawy, chociażby 

w obszarach, które są ważne dla nas wszystkich. Każde dziecko jest dla swego 

rodzica najważniejsze. Każde dziecko w szkole jest ważne dla szkoły - to 

główny odbiorca naszych działań. Tak więc cel jest wspólny. Gdzie zatem jest 

problem, że tak często mamy wrażenie jakbyśmy stali po przeciwnych 

stronach barykady? Odpowiedź: Brak współpracy. Przyczyna: ???  

Może brak zrozumienia zadań i celów szkoły, może brak umiejętności 

wychowawczych,…może brak ustalonych zasad, a może brak konsekwencji ich 

przestrzegania,… 

W bieżącym numerze biuletynu METODYK autorzy poszczególnych 

artykułów, którzy  reprezentują różne etapy edukacji z różnych przedmiotów, 

opisują w jaki sposób można u uczniów tę kompetencję społeczną 

i obywatelską kształtować podczas bieżącej pracy. 

Niech będą one dla czytelnika źródłem inspiracji do przemyśleń, ale też 

do działań. W myśl przysłowia: „czym skorupka za młodu…”   
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Aleksandra Bobrowska  

Nauczyciel doradca metodyczny 2017-2019 
Doradca zawodowy 

 

Czym jest odpowiedzialność osobista i jak ją wzmacniać? 

 

 Czy dzisiejsze dzieci mają poczucie odpowiedzialności? My dorośli często 

ubolewamy nad ich brakiem dyscypliny i szacunku, niekiedy czujemy się wręcz 

bezsilni wobec zachowań i postaw młodego pokolenia. Nasze działania, nawet 

te pełne starań i troski często nie wystarczają, aby nauczyć dzieci prawdziwego 

poczucia odpowiedzialności. Co jest tego przyczyną? Brak czasu ze strony 

rodziców, wychowawców? Izolacja społeczna? Chcąc odpowiedzieć na te 

pytania należy najpierw zdefiniować pojęcie odpowiedzialności. 

  Odpowiedzialność ma ogromne znaczenie w procesie budowania relacji 

międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku, wzmacniających poczucie 

własnej wartości i sprzyjających pozytywnym emocjom zarówno w grupie 

szkolnej jak i w rodzinie. Dla lepszego zrozumienia warto dokonać rozróżnienia 

pomiędzy dwoma definicjami odpowiedzialności: osobistej i społecznej. Jesper 

Juul duński pedagog i terapeuta rodzinny, twórca humanistycznego podejścia 

wychowawczego w swojej książce „Twoje kompetentne dziecko” tak pisze na 

temat odpowiedzialności osobistej: „jest to odpowiedzialność, jaką bierzemy 

za siebie – za swoje zdrowie i rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy 

i duchowy. Choć niewielu z nas nauczono brania na siebie tej 

odpowiedzialności, ma ona ogromną moc. Wykazując odpowiedzialność 

osobistą, możemy walczyć z przeciwnościami losu”. 

 Tradycyjne teorie wychowawcze kładą jednak największy nacisk na drugi 

rodzaj odpowiedzialności – odpowiedzialność społeczną, którą Jesper Juul 

definiuje w następujący sposób: „to odpowiedzialność, którą ponosimy za 

siebie nawzajem – za osoby z naszej rodziny, otoczenia, społeczeństwa i za 

całą ludzkość. Pozwala ona na prawidłowe funkcjonowanie większych 

zbiorowości”. Współczesna pedagogika odkrywa ścisłe powiązania między tymi 

dwoma pojęciami. Dzieci, u których rozwijamy odpowiedzialność społeczną 

bardzo często tą odpowiedzialność wykazują. Jednak jak twierdzi Juul tam 
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gdzie kładzie się szczególny nacisk na odpowiedzialność społeczną często 

dochodzi do częściowego lub całkowitego braku odpowiedzialności osobistej. 

Natomiast rozwijając u dziecka naturalną odpowiedzialność osobistą bardzo 

często wykształca się u niego również wysoki poziom odpowiedzialności 

społecznej. Zatem nietrudno stwierdzić, na którym rodzaju odpowiedzialności 

powinniśmy się skupić. 

 Uczenie dzieci odpowiedzialności osobistej niemożliwe jest bez 

zapewnienia im rozwoju zdrowego poczucia własnej wartości, czyli 

umożliwienia uzyskania odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Jak dobrze znam 

siebie samego i jak wykorzystuję tą wiedzę? Pomocne będą tutaj wszelkie gry 

i zabawy interakcyjne, które mogą być elementem zarówno lekcji 

wychowawczych, jak i przedmiotowych. 

Przykładem może być gra, której opis zamieszczam poniżej. 

 

Gra: Moje mocne strony 

(Klaus Vopel) 

Cele: 

- dzieci są świadome swoich mocnych stron i potrafią je rozpoznawać. 

Uczestnicy: 

Powyżej 10 lat, wielkość grupy jest dowolna. 

Czas trwania: 

Około 45 minut. 

Pomoce: 

Papier i ołówek dla każdego dziecka. 

Przebieg gry: 

Poznacie ciekawą grę „Moje mocne strony”. Zróbcie katalog z możliwie wieloma 

waszymi mocnymi stronami tzn. cechami i umiejętnościami, dzięki którym 

dobrze się czujecie. Np.: potrafię dobrze liczyć – umiem dobrze jeździć na 

rowerze – jestem dobrym piłkarzem itd. Macie na to 10 minut... 

Policzcie teraz ile różnych rzeczy wymieniliście i napiszcie tę liczbę pod 

spodem... 

Teraz każde dziecko po kolei wymienia swoje mocne strony... 
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Ocena połówkowa: 

– kto ma największą liczbę? 

– kto ma najmniejszą? 

– jak duża jest między nimi różnica? 

– jaka jest moja liczba? 

– o czym świadczą katalogi o różnej obszerności wymienionych mocnych 

stron? 

(Proszę przeznaczyć na to pierwsze podsumowanie ok. 15 minut) 

 

Chciałbym, abyśmy teraz spróbowali wspólnie uporządkować wymienione 

zalety. 

(Prowadzący sporządza na tablicy wspólny dla wszystkich cech, a następnie 

razem z dziećmi wybiera dla wymienionych cech odpowiednie kategorie, jak 

np. zalety intelektualne, duchowe, fizyczne, socjalne itd.) 

 

Kryteria oceny: 

– kiedy czułem się najlepiej, a kiedy najgorzej podczas tego 

eksperymentu? 

– czy mam tendencje do niedostrzegania swoich mocnych stron? 

– czy byłoby mi łatwiej wymienić swoje słabe strony? 

– kiedy okazuje się przydatne podkreślanie swoich niedociągnięć? 

– którą z moich mocnych stron chciałbym szczególnie rozwinąć? 

– kto z mojego otoczenia zwraca mi uwagę na moje zalety? 

– czy w grupie podkreśla się bardziej wady czy zalety? 

– jakie mocne strony szczególnie liczą się w grupie? 

– jaką zaletę cenią we mnie moi rodzice? 

Doświadczenia: 

Jest to wspaniały eksperyment pomagający dzieciom zaakceptować siebie 

i stać się świadomym swej wartości. Jeśli uczeń miałby kłopoty 

z wymienieniem swoich mocnych stron, trzeba poprosić inne dzieci, żeby 

wskazały na to, co w ich oczach jest jego zaletą. 

Należy uważać na to, aby zalety dzieci pojęte były w szerszym znaczeniu, aby 
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nie były to tylko np. zalety ucznia. 

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  

 Dziecko, u którego w wyniku procesu wychowawczego zbudujemy 

poczucie własnej wartości nie będzie bało się brać odpowiedzialności za swoje 

czyny, będzie bardziej przykładało się do obowiązków wierząc, że potrafi im 

sprostać. Dzieci takie są bardziej samodzielne i chcą uczyć się decydować 

o sprawach, które ich dotyczą. Warto poprzez zabawę pokazywać dzieciom, 

że potrafią i mogą podejmować istotne dla siebie decyzje. 

 

Gra: Decyduję, że... 

(Gloria Castillo) 

Cele: 

– dziecko jest świadome, że naprawdę podejmuje więcej decyzji niż mu 

się wydawało, 

– dziecko jest bardziej samodzielne i niezależne, potrafi bronić się przed 

manipulacją tych dorosłych, którzy mają tendencje do tłumienia 

w dzieciach spontaniczności i kreatywności. 

Uczestnicy: 

Powyżej 10 lat, wielkość grupy dowolna. 

Czas trwania: 

Około 20 minut. 

Przebieg gry: 

Chciałbym, abyśmy zajęli się podejmowaniem decyzji. Ja decyduję się np. 

kierować tą grupą. Waszą decyzją jest, czy będziecie uczestniczyć w zajęciach, 

czy nie, czy będziecie punktualni, czy nie, czy będziecie rozmawiać, czy nie. 

Mam następującą propozycję: 

Każdy po kolei wypowie jedno zdanie, z którego będzie wynikać, o czym sam 

decyduje. Potem zwróci się do jakiegoś dziecka i powie mu o czym ono jego 

zdaniem decyduje. Jeśli zagadnięte dziecko nie zgodzi się z tym powinno zaraz 

o tym powiedzieć. Dam wam przykład. 

Michał powie: „Podjąłem decyzję, że cię zaproszę na urodziny Janku. A ty Pawle 

decydujesz o tym, że się dobrze czuję”. W tym przypadku Paweł może 
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zaprotestować i powiedzieć: „Wcale nie mogę o tym decydować, czy będziesz 

się czuł dobrze. O tym ty decydujesz”. 

Inny przykład: 

Stefan powie: „Decyduję, że dzisiaj pójdę na wagary. Ty, Tomek decydujesz, 

czy pójdziesz ze mną do kina”. Tomek nic na to nie powie, ponieważ to co 

powiedział Stefan, było prawdą. Czy zrozumieliście o co chodzi? W takim razie 

zaczynamy. Może na początek ja... 

Teraz proponuję druga rundę, w której powiemy np. o czym decyduje nasz tata 

lub nasza mama. 

Znowu każdy wypowiada zdanie, o czym sam decyduje, a o czym decydują 

rodzice. Przykład - 

Ania powie: „Decyduję, że przyjdę punktualnie na posiłek. Mama decyduje ile 

pieniędzy zaoszczędzi co miesiąc”. 

Każdy będzie wypowiadał się po kolei... 

Teraz każdy nazwie swoja decyzję, a w drugim zdaniu powie o czym decyduje 

jego przyjaciel, np. Sabina może powiedzieć: „Decyduję, że w sobotę będę 

spała do 11.00. Mój przyjaciel decyduje, że idzie na trening”. I tym razem 

każde dziecko wypowie się po kolei... 

Kryteria oceny: 

– Jak często używam słowa „decyzja”? 

– Jakich słów używam zamiast tego? 

– Na ile mama i tata pozwalają mi decydować? 

– Jak często moi przyjaciele pozwalają mi decydować? 

– Co muszą robić rodzice, aby ich dzieci były bardziej odpowiedzialne? 

– Czy ja jestem odpowiedzialny? 

– O czym nie mogę jeszcze decydować? 

Doświadczenia: 

Jest to ważny eksperyment, który pozwala dzieciom zobaczyć się w roli 

sprawcy wielu czynności i pogłębić poczucie odpowiedzialności osobistej. 

Dzieci przejmują od dorosłych prawie bez wyjątków abstrakcyjny, siebie 

wyłączający lub usprawiedliwiający sposób mówienia, np. 

– „Nie mogę teraz odrobić lekcji”, zamiast: „Nie chcę teraz odrabiać lekcji”, 
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– „Karol denerwujesz mnie”, zamiast „Jestem na ciebie zły”, 

– „Szkoda, że mnie nie zaprosiłeś na swoje urodziny”, zamiast „Jestem 

zmartwiony, że mnie nie zaprosiłeś na swoje urodziny”. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Nathaniel Branden w „6 filarach poczucia własnej wartości” twierdzi, 

że człowiek odpowiedzialny to taki, który bierze odpowiedzialność za swoje 

czyny i nie czeka, aż ktoś zaspokoi jego potrzeby. O ile trudno byłoby 

zastosować te słowa do dzieci w młodszym wieku szkolnym, to jak najbardziej 

można je odnieść do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum 

i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w kontekście wyboru 

dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu. Odpowiedzialność za siebie, 

odpowiedzialność osobista w tej grupie wiekowej powinna być decyzją o byciu 

świadomym relacji łączących młodych ludzi z otoczeniem, a także wysiłku, 

który powinien być przez nich włożony w samodzielną i świadomą decyzję 

o dalszej drodze edukacyjno – zawodowej. W pracy z tą grupą wiekową 

pomocne może okazać się następujące ćwiczenie. 

Odpowiedzialność za siebie 

(N.  Branden) 

Cel: 

– młody człowiek potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje wybory, 

– potrafi odpowiedzialnie gospodarować czasem, 

– rozumie, że ma wpływ na swoje przyszłe szczęście. 

Uczestnicy: 

Młodzież dokonująca wyboru zawodu, szkoły ponadpodstawowej. 

Czas trwania: 

Około 20 minut. 

Pomoce: 

Kartki i długopisy dla każdego uczestnika. 

Przebieg ćwiczenia: 

Weź kartkę, długopis i dopisz przynajmniej po sześć zakończeń 

następujących członów zdań. Rób to intuicyjnie, nie myśląc nad logiką 

i sensem wypowiedzi. Im więcej napiszesz tym więcej możliwości ujrzysz: 
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– jeżeli wezmę pełną odpowiedzialność za swoje wybory 

i zachowania… 

– jeżeli wezmę odpowiedzialność za to, jak spędzam czas… 

– jeżeli wezmę pełną odpowiedzialność za własne szczęście… 

Teraz przeczytaj kilka razy co napisałeś. Czy widzisz? Znalazłeś najlepsze (bo 

własne) odpowiedzi dlaczego warto być odpowiedzialnym za siebie 

człowiekiem. Znalazłeś motywację i odpowiedziałeś sobie jednocześnie na 

pytanie- co powinieneś zmienić w twoim życiu. Które aspekty życia poruszyłeś 

w dopisywanych zdaniach kilkukrotnie? Powtarzane hasła, to obszary na które 

warto zwrócić szczególną uwagę, bo najwyraźniej zaniedbałeś je w którymś 

momencie życia. Gdy wiesz w jakie obszary zainwestować to już pół drogi do 

sukcesu, bo masz gotowy, wyraźny drogowskaz. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  

 Zakres odpowiedzialności za siebie samego jest niewątpliwie ściśle 

związany z wiekiem osoby, której dotyczy. Jednak dostosowane do wieku 

wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie, rozwój fizyczny, psychiczny, 

umysłowy i duchowy jest bardzo ważnym elementem wychowania i rozwoju 

człowieka. Istotnym jest, aby nauczyciele, rodzice, wychowawcy ucząc młode 

pokolenia odpowiedzialności mieli na uwadze popularne twierdzenie, że 

„sposób w jaki traktujemy nasze dzieci determinuje przyszłość tego świata”. 

To jakie wartości im przekażemy, na ile im zaufamy i pozwolimy na stosowne 

do wieku samodzielne podejmowanie decyzji w istotnych dla nich kwestiach, 

zaowocuje większą świadomością stawianych celów i wyborów dokonywanych 

przez młodych ludzi. 

Bibliografia: 

1. Jesper J.: Twoje kompetentne dziecko. Podkowa Leśna, 2011. 

2. Branden N.: 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź, 2008. 

3. Vopel K.W.: Gry i zabawy interaktywne dla dzieci i młodzieży. Kielce, 1999. 

4. Beil B.: Dziecko grzeczne i niegrzeczne: dlaczego dziecku potrzebne są wartości? 

Warszawa, 2000 . 

5. Chałas K.: Wychowanie ku wartościom: elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, 

wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Wyd. 2 popr. Kielce, 2006. 
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Dorota Błaszkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego 

 

Odpowiedzialność w pracy nauczyciela przedszkola   

 

Podejmując rozważania nad zagadnieniem odpowiedzialności, w moim 

umyśle pojawia się bardzo duża „galeria” obrazów o zróżnicowanej 

kolorystyce, natężeniu emocji, strukturze, stylu malarskim i grafice. We 

wszystkich tych obrazach, o różnorodnych konfiguracjach przeplatają się te 

same lub zbliżone normy zachowań, zasady, wartości, postawy, przestrzeganie 

prawa. Każdy wnikliwy obserwator potrafi lub próbuje odczytywać przesłanie 

obrazów odpowiedzialności odnosząc je do innych, do grup społecznych, jak 

również w stosunku do siebie. 

Kto jest malarzem, kreatorem tych obrazów? W moim odczuciu rodzina 

i nauczyciel w przedszkolu, szkole. Czasami mam wątpliwości, czy aby nie jest 

odwrotnie nauczyciel i rodzina. 

Według słownika języka polskiego odpowiedzialność to „ konieczność, 

obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za 

nie konsekwencji”.1 

„Pojęcie odpowiedzialności jest wieloznaczne - dotyczy wielu aspektów, 

a także sens tego słowa zmieniał się i zyskiwał nowe znaczenia na przestrzeni 

wieków, aż do czasów współczesnych. Rozpatrując kwestie odpowiedzialności 

zbiorowej, indywidualnej, poszukuje się odpowiedzi na pytania: kto 

odpowiada/za co/przed kim?”2 

Odnosząc się do tak postawionych pytań  do nauczyciela, edukatora, 

przewodnika w dorosłość  łatwo odpowiedzieć, że odpowiedzialnym za 

kształtowanie odpowiedzialności u dzieci i młodzieży jest nauczyciel. Za co 

odpowiada? Za cały proces edukacyjno–wychowawczy, w tym rozumienia 

wartości i moralności. Przed kim? Przed dzieckiem, które stanie się dorosłym, 

przed rodzicami, przed całym społeczeństwem, ale również przed sobą. 
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Odpowiedzialności musimy się nauczyć. I w tym rola nauczyciela, który 

rozpoczyna pracę już z najmłodszymi dziećmi w wieku przedszkolnym. Praca 

z dziećmi przedszkolnymi jest okresem wprowadzającym je w wychowanie do 

wartości, rozwój społeczny i moralny . 

Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich znajomością czy 

umiejętnością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest 

zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do nauki wartości, by miały szansę 

posługiwać się nimi. Należy nauczyć dzieci: jak być przyzwoitym człowiekiem, 

jak budować dobre relacje z rówieśnikami, jak dokonywać właściwych 

wyborów. Dzieci pragną poznać, na czym polega dobro i zło. Nauczanie– 

uczenie się dziecka powinno odbywać się wg J. Walczyny czterema drogami 

poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie , działanie. Każdy nauczyciel 

na tym etapie edukacji powinien kierować się tymi drogami tworząc zabawy, 

zajęcia, zadania edukacyjne i wychowawcze dające możliwość uczenia się 

różnymi drogami. Aby pożądany efekt końcowy kształcenia moralnego mógł 

być osiągnięty, procesowi opanowywania pojęć społeczno-moralnych musi 

towarzyszyć aktywność i samodzielność dzieci, wiązanie danego pojęcia 

z sytuacją przedstawioną w literaturze czy życiu, musi towarzyszyć uczenie się 

pewnych zachowań przez jednostkę poprzez wywoływanie przeżyć 

i organizowanie działań dzieci, co stwarza odpowiednie warunki do 

kształtowania u dzieci wartościowych postaw prospołecznych, bowiem 

o postawie moralnej nie decydują tylko poglądy i przekonania, ale przede 

wszystkim czyny. Proces wychowania społeczno-moralnego charakteryzuje się 

tym, że ze względu na etapy rozwojowe moralności człowieka nie dokonuje się 

„jednorazowego” ukształtowania określonych cech osobowościowych i postaw 

moralnych. 3 

Zdaniem R.J. Havighursta w poszukiwaniu wartości „ważne miejsce zajmują te 

związane z nabywaniem kompetencji społecznych ułatwiających współpracę 

z rówieśnikami, z rozwijaniem świadomości, moralności i skali wartości, 

kształtowaniem postaw wobec grup społecznych oraz instytucji.”4  „Rozwój 

moralności to konsekwencja ciągłego uczenia się tego, jak współżyć z innymi, 
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jak się zachowywać; uczymy się tego, biorąc do serca wszystko, co widzimy 

i słyszymy. Dziecko jest świadkiem, uważnym świadkiem wszystkich, zarówno 

moralnych, jak i niemoralnych zachowań dorosłych.”5 

Według J. Piageta rozwój moralny przebiega „od uznania norm 

moralnych jako danych z zewnątrz, przez innych, do uznania ich za własne.”6 

Autor wiąże rozwój moralny z rozwojem umysłowym człowieka. Aby właściwie 

kierować rozwojem dziecka, trzeba posiadać wiedzę z zakresu psychologii 

rozwojowej dziecka i potrafić tę wiedzę łączyć z treściami edukacyjnymi. Na 

podstawie spostrzeżeń J. Piageta i L. Kohlberga została opracowana koncepcja 

rozwoju moralnego. W wieku przedszkolnym dziecko znajduje się na tzw. 

poziomie przedkonwencjonalnym, nie rozumie norm społecznych ani reguł 

moralnych, stosuje je w sposób dosłowny i absolutny, przestrzega zasad 

i podporządkowuje się wymaganiom innych ze  względu na strach przed karą 

lub chęć uzyskania nagrody, ocenia moralność czynu w kategoriach jego 

fizycznych konsekwencji (szkody wyrządzonej innym). W początkowych 

etapach edukacji przedszkolnej jest egocentryczne, wszystko widzi z własnego 

punktu widzenia, skoncentrowane jest na własnych potrzebach i korzyściach. 

W późniejszej fazie rozwoju dziecko znajduje się na poziomie 

konwencjonalnym, zaczyna identyfikować się z grupą społeczną i jej normami 

moralnymi, jest przekonane o konieczności podporządkowania się autorytetowi 

władzy, dobre zachowanie jest motywowane chęcią zdobycia akceptacji innych, 

zachowanie osób na tym poziomie doskonale oddaje zasada: „Postępuj wobec 

innych tak, jak chciałbyś, aby inni postępowali wobec Ciebie”. 

Pracując z dziećmi już od przedszkola poprzez wszystkie szczeble 

edukacji powinniśmy dążyć do uzyskania tzw. poziomu pokonwencjonalnego, 

który wskazuje na osoby  czujące się zobowiązane do moralnego zachowania 

wynikającego z poszanowania każdego człowieka i jego praw. Przekonane o 

ważności powszechnych zasad etycznych i poczucia osobistego zobowiązania 

wobec nich.  Niestety nie wszyscy osiągają ten poziom. 

Uczenie odpowiedzialności dzieci jest odpowiedzialnością nauczyciela. 

Jest to proces, który trwa od dzieciństwa do późnej starości. W tym czasie 

tworzy się sumienie będące zbiorem norm i wartości, w które człowiek wierzy 
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i do których chce dostosować swoje postępowanie. Jest to taki moralny 

wewnętrzny przewodnik pozwalający odróżnić dobro od zła.  

Pracujmy więc zatem nad tym, aby nasze dzieci były 

odpowiedzialne odpowiedzialnie. 

1. https://sciaga.pl/tag/odpowiedzialnosc-definicja/ 

2. Anna Krzysztofek, Rozważania o pojęciu odpowiedzialności. Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 | nr 401 Ekonomia | 220-23 

3. Ewa Bieszczad, Sposoby kształtowania pojęć i postaw społeczno-moralnych u dzieci,           

4. Publikacje Edukacyjne, Publikacja nr 4399, rok szkolny 

2006/20www.publikacje.edu.pl 

5. Przetacznik-Gierowska M., Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, 

[w:] B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój 

funkcji psychicznych, PWN,  Warszawa 2002, s. 69 

6. Tamże,s.19 

7. Jadwiga Walczyna: Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku 

przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1978 s.36-37 
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Karolina Dobrzycka. 

Nauczyciel Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie  
 

Odpowiedzialność nauczyciela  

Odpowiedzialność, słowo słyszane już od najmłodszych lat. Jednak czy 

wszyscy rozumiemy je tak samo, czy każdy z nas obciążony nią jest w tym 

samym zakresie? Każdy zawód, funkcja oraz rola społeczna niesie ze sobą 

różne pokłady spoczywającej na barkach odpowiedzialności. Spróbuję o niej 

opowiedzieć z mojego, nauczycielskiego punktu widzenia. 

Nauczyciel, osoba, która powołana jest do przekazywania wiedzy, 

wychowywania, zapewnienia bezpieczeństwa, wspomagania dzieci jak 

i dorosłych. Zawód ten obarczony jest wieloma oczekiwaniami ze strony dzieci, 

rodziców jak i przełożonych, a w  konsekwencji nakłada na nas dużą 

odpowiedzialność za powierzone zadania, ale daje równie wielką satysfakcję 

z wykonywanej pracy. Każdy z nas, nauczycieli, od momentu gdy wychowanek 

pojawia się w placówce, przejmuje odpowiedzialność za niego. Jednakże 

odpowiedzialność nie spoczywa jedynie za edukację, przekazywanie wiedzy, 

realizację podstawy programowej, nauczanie przedmiotowe, odpowiedzialni 

jesteśmy przede wszystkim za bezpieczeństwo, zdrowie, życie dzieci. To na 

nas spoczywa zapewnienie dzieciom godnych warunków edukacji, czyli także 

dbanie o ich spokój psychiczny, za brak przemocy rówieśniczej, za  równe 

traktowanie. Nasza rola nie wiąże się już tylko z nauką, z zaszczepianiem 

zainteresowań, z indywidualnym rozwojem, z poszerzaniem horyzontów. 

Nasza odpowiedzialność odnosi się do całości procesu nauczania, do dbania 

o dziecko w dużo szerszym zakresie niż dawniej, gdy nauczyciel zobowiązany 

był jedynie do przekazywania wiedzy przedmiotowej. Nauczyciel 

odpowiedzialny jest za edukację, bezpieczeństwo i szereg innych rzeczy. Nasze  

obowiązki to już nie tylko funkcje wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne. 

Przy dzisiejszych zagrożeniach codzienności musimy być przede wszystkim 

doskonałymi obserwatorami zachowań patogennych, mogących doprowadzić 

do  załamań, depresji czy agresji wśród dzieci. Dlatego właśnie tak ważne jest, 
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by nasi wychowankowie nam ufali, byśmy mieli z nimi nić porozumienia, byśmy 

w porę zauważyli niebezpieczeństwo, na które powinniśmy reagować. 

Zgodnie z art.6. Ustawy Karta Nauczyciela zobligowani jesteśmy przede 

wszystkim do rzetelnego realizowania zadań nam powierzonych, co czynimy 

realizując założenia i cele z podstawy programowej oraz programów pracy 

dydaktycznej. Angażując się w wiele konkursów, działań poza placówkami, 

a także pisząc własne, autorskie programy pracy. Wspieramy swych 

wychowanków rozmawiając z nimi, dając im poczucie bezpieczeństwa, 

równowagi w grupie rówieśniczej. Poszerzamy swe horyzonty uczestnicząc 

w wielu formach dokształcania zawodowego, kursach kwalifikacyjnych, 

studiach podyplomowych. Edukujemy dzieci w poczuciu przynależności do 

naszej ojczyzny, równości każdego człowieka bez względu na jego 

pochodzenie, kolor skóry czy majętność. To na nas spoczywa udzielenie 

pierwszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku oraz jego rodzinie. 

To my dobieramy treści, metody i formy, by wykonać to jak najlepiej. To my 

zniżamy się do dziecka, by czuło się w obcym sobie otoczeniu bezpieczne, 

szanowane, kochane. To my co dzień staramy się być trochę przyjacielem, 

by pozyskać jak największą wiedzę o naszych wychowankach, bo tylko wtedy 

nasza praca ma naprawdę sens. To my staramy się jak najlepiej poznać 

rodziców naszych wychowanków, by w sytuacjach kryzysowych móc wesprzeć  

rodzinę. 

Na zadane na początku pytanie o odpowiedzialność nauczyciela i jego 

roli w społeczeństwie odpowiedź nasuwa się sama, odpowiedzialność jest 

ogromna przez znajomość prawa oświatowego, tworzenie dokumentacji, pracę 

wychowawczo–dydaktyczną, dobrze wykonaną funkcję opiekuńczą, dobrze 

wykonaną funkcję doradczą w kierunku rodziny, wywiązywanie się z czynności 

dodatkowych, poprzez samodoskonalenie. Odpowiedzialność za  młodego 

człowieka jest czymś najważniejszym, to my kształtujemy ich nawyki, 

pobudzamy zainteresowania, wpajamy zasady, by ich następny etap edukacji 

był łatwiejszy. Oto taka odpowiedzialność nauczyciela. 
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Bożena Maliszewska-Kozan  

doradca metodyczny nauczycieli języka niemieckiego 

 

Odpowiedzialność nauczyciela na językach obcych a innowacyjność? 
Czy ma to sens? 

na przykładzie innowacji A. Bugajaka  „Business English” i „Medical English” 
  

„Podążaj za trzema rzeczami: 

szacunkiem dla innych ludzi, szacunkiem dla siebie  

oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny” 

Dalajlama 

 

Sam termin „odpowiedzialność” nie jest dla żadnego nauczyciela 

terminem obcym bądź nieznanym. Z gruntu rzeczy sam zawód wiąże się 

z wielofunkcyjnością, gdyż nauczyciel wykonując swoje obowiązki jako 

pracownik szkoły pełni również funkcje wychowawcze oraz opiekuńcze 

względem ucznia. Przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela tu konkretnie art. 9. 

ust. 1. pkt 1. mówi, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która 

przestrzega podstawowe zasady moralne. Natomiast regulacje prawne 

zapisane w licznych aktach prawnych regulują zadania i obowiązki, które 

związane są z zawodem nauczyciela i opierają się na odpowiedzialności 

moralnej będącej źródłem poczucia odpowiedzialności zawodowej. Ponieważ, 

jak wspomniałam, obowiązki nauczyciela i zasady jego odpowiedzialności 

określane są przez wiele przepisów sprawiają, że nauczyciel podlega różnym 

rodzajom odpowiedzialności prawnej jak np.: odpowiedzialności cywilnej, 

dyscyplinarnej, karnej, porządkowej oraz materialnej. Do tego można jeszcze 

przytoczyć zapis art. 7 Konstytucji RP mówiący o tym, że szkoła, jako organ 

publiczny działa na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że także 

nauczyciel, jako osoba publiczna musi w wykonywaniu swoich obowiązków 

i zadań kierować się pewnym modelem postępowania, wyznaczonym 

przepisami prawa.  

Tak więc w gąszczu przepisów, regulacji, rozporządzeń i dyrektyw 

z uwzględnieniem roszczeń rodziców oraz nastawienia samych podopiecznych 
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przychodzi żyć i pracować każdemu nauczycielowi. Praca nastawiona na ciągłą 

ocenę ze strony innych niestety nie przyciąga rzeszy nowych nauczycieli. 

Dlatego warto tu zastanowić się nad tym jak pracować jako nauczyciel, aby 

sprostać wymaganiom odbiorców a przy tym nie naruszyć przepisów prawa, 

być w pełni odpowiedzialnym za własne czyny i nie utonąć w rutynie.  

Na uwagę zasługuje tutaj dość innowacyjny pomysł wprowadzony w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku który opisze nam sam jego autor 

nauczyciel języka angielskiego pan Andrzej Bugajak. 

„Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli wynikająca z zapisów 

znajdujących się Karcie Nauczyciela oraz Kodeksie Pracy jest bardzo 

szczegółowo opisana i jest powszechnie przyjęta zarówno przez samych 

nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców jak i uczniów. Natomiast 

odpowiedzialność nauczycieli za dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, 

będącym nadrzędnym celem pracy edukacyjnej już nie jest takie oczywista 

i jasna ani w zapisach prawa, ani w jego interpretacji. Taka odpowiedzialność 

nauczycieli wynika bardziej z ich empatii, opiekuńczości oraz wrażliwości na to 

jakie szanse na dalszą edukację mają uczniowie a to bardzo ciężko 

zadekretować przepisami prawa. Moją propozycją na zabezpieczenie 

wielokierunkowego rozwoju ucznia było wprowadzenie w 2015 roku innowacji 

pedagogicznych zatytułowanych Business English i Medical English w klasach 

2 o profilu, odpowiednio, matematyczno-fizyczym i medyczno-

farmaceutycznym w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kluczborku. Jak zawsze 

najpierw były wywiady oraz konsultacje z uczniami oraz jako wychowawca 

z rodzicami, aby dowiedzieć się, jakie plany edukacyjne mają zarówno 

uczniowie jak i rodzice po ukończeniu naszego liceum. Okazało się, że duża 

część uczniów profilu matematyczno-fizycznego skłania się do kierunków 

ekonomiczno-biznesowych i chętnie wybiera uczelnie, które oferują 

przynajmniej część zajęć w wykładowym języku angielskim. Podobnie 

uczniowie profilu medyczno-farmaceutycznego w olbrzymiej większości 

wybierali kierunki medyczne razem z językiem angielskim. Przeprowadzona 

wśród uczniów i rodziców ankieta potwierdziła informacje, które zebrałem 

podczas rozmów. Dlatego w poczuciu odpowiedzialność za przyszłe losy moich 
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uczniów oraz chęć wspierania ich w takich dążeniach zdecydowałem się 

przygotować wyżej wymienione innowacje pedagogiczne. Zaproponowana 

innowacja miała charakter zarówno programowy, gdyż oferowano uczniom 

zdobycie nowych umiejętności oraz wiedzy ekonomicznej i biznesowej w klasie 

matematyczno-fizycznej oraz medycznej w klasie medyczno-farmaceutycznej, 

jak i metodyczny gdyż uczniowie są oceniani tylko z pracy na lekcji, tzw. 

aktywności oraz regularnej pracy na platformie edukacyjnej moodle 

(w przypadku Business English) oraz instaling (w przypadku Medical English). 

Moodle wydaje się najbardziej rozpowszechnioną platformą edukacyjną wśród 

uczelni wyższych, co jest dodatkową korzyścią dla uczniów, którzy 

rozpoczynając studia będą umieli się nią posługiwać. Platforma instaling.pl 

wymaga systematyczności i stwarza warunki w których to uczniowie czują się 

odpowiedzialni za swoje oceny i postępy w nauce. Ponieważ przyjąłem, że 

nauka języka specjalistycznego powinno przede wszystkim opierać się na 

rozwijaniu umiejętności mówienia, dlatego ocena z aktywności ma wyższą 

wagę, niż ocena z pracy na platformie edukacyjnej. W ten sposób podczas 

zajęć dodatkowych bierze się również odpowiedzialność za ustny egzamin 

maturalny z języka angielskiego a należy również dodać, że umiejętność 

mówienia w języku obcym jest najczęściej wymieniana przez uczniów jako ta, 

która wymaga największej uwagi. Odpowiedzialność nauczyciela nie 

zakończyła się w momencie rozpoczęcia innowacji, gdyż zaplanowano również 

ewaluację słuszności wprowadzonych działań innowacyjnych na koniec 

pierwszego i drugiego roku nauczania przedmiotów. Pytania w ankiecie 

skierowane są w dwóch kierunkach, po pierwsze, czy uczniowie uważają, że 

umiejętności i wiedza zdobyta podczas zajęć przyda im się w dalszej edukacji 

i czy tematy poruszane podczas zajęć są interesujące i rozwijające ich wiedzę 

na temat problemów globalnych i lokalnych. Na koniec należy przyznać, że ta 

innowacja została wprowadzona również w poczuciu, że uczniowie są bardzo 

przeciążeni w ciągu dnia i taka lekcja, inna niż wszystkie, bez zeszytu, chociaż 

z podręcznikiem, bez pisemnych prac domowych, bez potrzeby przygotowania 

się do lekcji, ale z niecodziennie spotykaną formułą, interesującą tematyką 

oraz zajęciami prowadzonymi w języku angielskim będzie dla uczniów 
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wytchnieniem, wywoła interakcję między nimi a także nauczycielem 

prowadzącym i zaktywizuje proces uczenia się.” 

Podany opis jest więc przykładem na to, że można połączyć 

odpowiedzialność za rozwój intelektualny ucznia z kreatywnością 

i innowacyjnością i ma to jak najbardziej sens. Polska szkoła potrzebuje 

twórczych nauczycieli – nauczycieli z pasją, którzy potrafią być partnerami 

w relacjach z uczniami a przy tym mentorami zachęcającymi 

i wspomagającymi uczniów do rozwoju intelektualnego. Dlatego zachęcam 

wszystkich nauczycieli do podejmowania w swojej pracy zawodowej działań 

innowacyjnych, kreatywnych, twórczych. Warto czasami zacząć od małych 

innowacji, małych zmian np. w toku prowadzenia lekcji, bądź wprowadzić 

jakieś nowatorskie narzędzia dydaktyczne dla urozmaicenia lekcji, a następnie 

sięgnąć po innowację  

Drodzy nauczyciele nie bójcie się wprowadzać innowacji pedagogicznych 

do swojej pracy! 
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Lidia Mucha 

doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego,  

Odpowiedzialności za słowo trzeba uczyć. 

 

O tym, że słowo ma ogromną moc, nie wiedzą nawet niektórzy dorośli, 

a co dopiero dzieci. Kiedyś słowo było „droższe pieniądza”, złożona obietnica 

była świętością, a człowiek, który ją złamał, tracił honor. Dzisiaj jak byśmy 

o tym zapomnieli. Można mówić, co się chce, zwłaszcza w Internecie, gdzie 

wydaje nam się, jesteśmy anonimowi. Zresztą, uczą nas tego politycy, 

dziennikarze i inni ludzie w mediach, nie ponosząc konsekwencji 

za pomówienia, kłamstwa, plotki. Nabrały one nieco lżejszego zabarwienia, 

figurując pod angielskimi nazwami: „fake news” i „hate”. Chwyty erystyczne 

stosowane są na co dzień, a większość Polaków nie wie, kiedy ktoś nimi 

manipuluje, bo nie odróżnia opinii od informacji. Do tego wszystkiego, co jest 

wynikiem coraz rzadszego sięgania po książkę, język ubożeje, zwłaszcza 

młodych ludzi. Pamiętam moje zaskoczenie, kiedy oddawałam sprawdziany 

i jedna z maturzystek powiedziała mi: „Ja wiem, jak to trzeba było napisać, ja 

wszystko rozumiem, ale nie umiem tego zrobić, bo brakuje mi słów”. Słów 

brakuje również dlatego, że nie można użyć w sytuacji oficjalnej 

kolokwializmów, wulgaryzmów i natrętnych anglicyzmów – a tak najczęściej 

się mówi. 

Powinniśmy uczyć młodych ludzi odpowiedzialności za słowo. Nie tylko 

na lekcjach języka polskiego, również na lekcjach wychowawczych, historii, 

WOSie, czy na innych przedmiotach.  Można całe lekcje poświęcić temu 

zagadnieniu, ale zgodnie z integracją wewnątrzprzedmiotową ujętą w nowej 

podstawie programowej można zrealizować podczas lekcji ćwiczenie, zadanie 

obrazujące odpowiedzialność za słowo. Przedstawię kilka propozycji, z których 

można skorzystać podczas zajęć z uczniami. 

Ćwiczenia słownikowe 

Jak już wcześniej wspomniałam, ćwiczenia językowe są bardzo 

potrzebne, aby uczniowie bogacili swoje słownictwo. Nauczyciele są 



 

METODYK XIV      2019/2020                                                     28 
 

zobligowani zapisami w podstawie programowej do kształcenia kompetencji 

językowych, należą one również do kompetencji kluczowych. Poza tym 

ćwiczenia  mogą być dobrym sposobem rozpoczęcia lekcji, albo jej 

zakończenia. Przykłady: 

Uczniowie układają krzyżówkę, której hasłem jest „odpowiedzialność” 

albo „odpowiedzialność za słowo”. 

Korzystając ze słowników, znajdują synonimy, antonimy albo związki 

frazeologiczne ze słowem „odpowiedzialność”. Układają zdania. 

Przykładowe wyrażenia: odpowiedzialność zbiorowa, materialna, 

cywilna, za słowo, itp. 

Przykładowe zwroty: ponosić odpowiedzialność, zrzucać na kogoś 

odpowiedzialność, pociągać kogoś do odpowiedzialności, brać za kogoś/za coś 

odpowiedzialność, itp. 

Ćwiczenia słownikowe mogą dotyczyć „słowa”. Nauczyciel podaje 

uczniom zwroty, wyrażenia, frazeologizmy, a uczniowie odnajdują 

w słownikach ich znaczenia i układają zdania albo układają opowiadanie, 

wykorzystując je. 

Przykładowe związki frazeologiczne: rzucać słowa na wiatr, nie pisnąć 

słowa, gra słów, dać słowo honoru, słowo za słowo, nie przebierać w słowach, 

trzymać kogoś za słowo, itp. 

Jedną z metod stosowaną w dramie jest żywy obraz, czyli obraz bez 

ruchu, który tworzą uczniowie w grupach. Można zastosować na lekcji: każda 

grupa losuje kartkę z danym zwrotem i formuje obraz za pomocą 

odpowiedniego ułożenia ciała. Pozostali uczniowie odgadują, a następnie 

dyskutują nad formą prezentacji (dlaczego tak pokazali, jak rozumieją). 

Moc plotki 

O odpowiedzialności za słowo nie sposób mówić bez uwzględnienia 

plotkowania, z którym każdy się zetknął. O plotce można mówić w oparciu 

o teksty literackie. Zanim uczniowie w szkole ponadpodstawowej przeczytają 

„Lalkę” Bolesława Prusa, można przygotować dla nich instrukcje do projektu, 

który będą mieli przygotować. Polega na zaznaczeniu w tekście Prusa plotek: 

kogo dotyczą, jak się tworzą, jakie są intencje tworzących je, okoliczności 
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i konsekwencje, do jakich prowadzą, w jaki sposób wpływają na życie 

bohaterów. Uczniowie mogą wybrać formę prezentacji, np. redagując 

„plotkarską” gazetę. Nauczyciel razem z uczniami organizuje wystawę prac 

i inicjuje dyskusję sterowaną na temat plotki i jej konsekwencji. 

W pracy z młodszymi dziećmi można wykorzystać „Ptasie plotki” Jana 

Brzechwy. 

Przykładowe zadania do rozmowy o plotce: 

Nauczyciel wypowiada głośno zdanie: Mamamanastroje.” i  prosi 

uczniów, żeby powiedzieli, co zrozumieli. Okazuje się, że różnie: jedni: Mama 

ma na stroje, inni: Mama ma nas troje, jeszcze inni: Mama ma nastroje. 

Ćwiczenie inicjuje dyskusję na temat: 

 Czy zawsze dobrze zrozumiemy, o czym rozmawiają stojący obok 

ludzie? 

Czy ważny jest kontekst i co się dzieje, kiedy go nie znamy? 

Innym ćwiczeniem jest zabawa w „głuchy telefon”. Nauczyciel szepcze 

uczniowi do ucha zdanie, ten powtarza kolejnej osobie, itd. Ostatnia osoba 

mówi, co usłyszała. Po ćwiczeniu należy przeprowadzić dyskusję. 

Przykładowe pytania do dyskusji: 

- Dlaczego w różny sposób można było zrozumieć przekaz? 

- Czym jest kontekst? 

- W jaki sposób zrodziła się plotka? 

- Jaki wpływ może mieć plotka na życie człowieka? 

- Jak się zachować, jeśli dowiadujemy się czegoś o innej osobie? 

Jak rozmawiać, żeby się rozumieć, wzajemnie nie ranić. 

Temat można omówić w oparciu o teksty literackie, np. wiersz Wisławy 

Szymborskiej „Na wieży Babel”, dla młodszych Jana Brzechwy „Ptasie radio” 

albo w oparciu o filmy, np. „Pręgi” Magdaleny Piekorz na podstawie powieści 

Wojciecha Kuczoka (film dla pełnoletnich uczniów ze względu na drastyczne 

sceny i trudny temat). Należy wybrać taki tekst, w którym ukazana zostaje 

niemożność porozumienia między ludźmi (słowa ranią, każdy tylko mówi swoje 

kwestie, nie słucha racji rozmówcy, itp. – takich tekstów jest wiele, niestety 

). 
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Podczas zajęć z uczniami można wykorzystać elementy dramy. Trzeba 

jednak pamiętać, że obowiązuje kilka zasad, których nie można złamać:  

- uczeń zawsze może odmówić wykonania zadania i nie należy go do 

niczego zmuszać, 

- drama to nie występ teatralny, nie trzeba mieć talentu artystycznego, 

- nie wolno krytykować, poprawiać, udzielać rad – uczeń sam decyduje, 

co i jak zaprezentuje, 

- uczniowie nie grają siebie, zawsze w chodzą w rolę kogoś innego, 

- zadanie zaczyna się od dramowej rozgrzewki, kończy ewaluacją, 

- zawsze trzeba pomóc uczniowi wyjść z roli, omówić ją, podsumować, 

znaleźć pozytywne rozwiązanie odegranej problemowej sytuacji. 

Przykładowe ćwiczenie: 

Uczniowie są obserwatorami rozmowy pomiędzy dwoma uczniami 

odgrywającymi role. Obydwaj wcześniej zapoznali się z tekstem, który wręczył 

im na karteczce nauczyciel (czytają cicho, nie informują, kim są). 

Tekst 1. 

Masz na imię Ania. Chodzisz do drugiej klasy liceum w Nysie. Jesteś 

dziewczyną, która ma wesołe usposobienie, ćwiczysz skok w dal, uczysz się 

dobrze. Twój tato pracuje w Norwegii. Uprosiłaś mamę, żeby pozwoliła Ci pójść 

do koleżanki. Miałaś wrócić o godz.22:00. Jutro jest normalny dzień, trzeba 

wstać do szkoły. Poza tym koleżanka mieszka daleko, trzeba wrócić przez park. 

Na nieszczęście mama koleżanki zamknęła was na dolny zamek, którego nie 

możecie otworzyć, bo koleżanka zapomniała w szkole klucza. Jej mama wróci 

koło północy. Jak na złość rozładowała się komórka. Koleżanka ma inną 

ładowarkę, nie ma telefonu do Twojej mamy, a Ty nie pamiętasz numeru, bo 

kilka dni temu go zmieniła… Nareszcie mama koleżanki wróciła! Biegniesz do 

domu… 

Tekst 2. 

Masz na imię Zosia. Mieszkasz w Nysie. Twój mąż pojechał do pracy do 

Norwegii, ponieważ zamknęli jego firmę i został bez pracy. Wychowujesz 

córkę, która ma 16 lat i chodzi do liceum. Bardzo się o nią boisz, bo teraz takie 

niespokojne czasy. Poprosiła Cię wczoraj, żebyś jej pozwoliła pójść do 
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koleżanki. Nie chciałaś się zgodzić, bo jutro normalny dzień nauki, trzeba rano 

wstać. Poza tym koleżanka mieszka daleko, trzeba wracać przez park. Nie 

możesz po nią wyjść, bo masz nogę w gipsie. Ale Ania to grzeczne dziecko, 

masz zaufanie do niej. Poza tym uzgodniłyście, że wróci do godz. 22:00. Teraz 

zaczynasz się niepokoić, bo już jest 22:30, a jej nie ma. Dzwonisz kilka razy, 

ale nie ma połączenia. Nie wiesz dokładnie, do kogo Ania poszła. Odchodzisz 

od zmysłów, jest już północ. Nagle słyszysz, że drzwi się otwierają… 

Odegrana rozmowa będzie miała charakter kłótni. Po scenie każda z osób 

mówi, co czuła. 

Nauczyciel zadaje pytanie: Dlaczego mama i córka nie mogły się 

porozumieć? Uczniowie zapisują wnioski na tablicy, albo na karteczkach, które 

przyklejają na arkuszu/tablicy (mogą pracować w grupach), a następnie 

omawiają wyniki. 

Problem można rozwiązać w grupach metodą metaplanu: 

Problem: Dlaczego nie potrafimy się porozumieć? 

 

Jak jest? 

 

 

Jak być powinno? 

 

Dlaczego nie jest tak, jak być 

powinno? 

 

Co robić, aby poprawić sytuację? 

 

Uczniowie prezentują wnioski. Rozmawiają, co jest ważne dla 

porozumienia. Spisują zasady dobrej komunikacji, np. 

Nie kieruj się emocjami. 

Pozwól osobie, z którą rozmawiasz się wypowiedzieć. 

Wczuj się w sytuację rozmówcy (bądź empatyczny). 

Panuj nad słowami, nie używaj wulgaryzmów. 

Nie obrażaj, nie osądzaj. (Mów: Spóźniłaś się, a nie: Jesteś spóźnialską 

kłamczuchą.). 

Unikaj słów: „zawsze”, „nigdy”. 

Kontroluj mimikę, postawę ciała. 
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Wyrażaj się jasno, sięgaj po konkretne argumenty. 

Następnie uczniowie odgrywają w parach scenki, w których zachowają 

wypracowane zasady dobrej komunikacji. Tematy konfliktów mogą 

zaproponować sami, np. nauczyciel z uczniem rozmawia o ocenie według 

ucznia niesprawiedliwej, z mamą córka, że nie pozmywała po obiedzie, ojciec 

z synem, że dostał uwagę za złe zachowanie, dwóch kolegów, którzy chcą 

równocześnie grać na komputerze, itp. 

Na zakończenie uczniowie wypowiadają się, co sprawiło im największą 

trudność, czy łatwo było im wejść w rolę. 

Słowa ranią – o hejcie w Internecie 

Uczniowie często nie zdają sobie sprawy, jak ranią człowieka, wypisując 

o nim negatywne opinie, ubliżając mu. Często w realnym świecie nie 

odważyliby się na takie zachowania, a w sieci nie mają oporów. Trzeba im 

uświadomić, że słowa ranią tak samo. A nawet bardziej boli to, co można 

wielokrotnie przeczytać i co czytają wszyscy inni.  

Przykład zadania: 

Nauczyciel powinien uświadomić uczniom, czym jest hejt. Zacząć od 

rozmowy, jak uczniowie rozumieją słowo, czy spotkali się ze zjawiskiem hejtu, 

jakie mają doświadczenia. 

Ciekawe zajęcia można przeprowadzić, korzystając z Platformy 

edukacyjnej dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed 

przemocą. Są na niej zarówno scenariusze, jak i prezentacje i filmiki do 

wykorzystania na lekcjach.  

Przykładowy temat: „Zamiast hejtu” można znaleźć na stronie: 

https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&tekst=zamiast+hejtu

&criteria=&blotem=&search=szukaj 

Do filmiku dołączony jest scenariusz zajęć.  

Omawiając temat hejtu, można przeprowadzić ćwiczenie: 

Materiały: nauczyciel przygotowuje karteczki z hejtowymi wpisami 

z Internetu.  

Przebieg zadania: 
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Uczniowie otrzymują informację, że Ania (jedna z uczennic z klasy) 

otrzymała nagrodę i tytuł „Najlepszy fotograf szkoły”, chociaż prawie wszyscy 

sądzą, że lepszy jest Maciek, który nie chciał wystartować w konkursie. Ania 

siedzi przy stoliku. Zadanie polega na tym, żeby podejść i powiedzieć do niej 

tylko jedno zdanie. 

Rozmowa z uczniami: 

Czy łatwo było podejść do Ani? 

Czy łatwo mówić komplementy? 

Czy zawsze należy mówić, co sądzimy? (nie można sugerować kłamania, 

chodzi o nieranienie drugiej osoby) 

Czy łatwo wyrażać swój krytyczny sąd i czy w każdej sytuacji należy go 

wyrażać? 

Nauczyciel prosi, aby uczniowie wylosowali karteczkę z hejtem z 

Internetu (spośród przygotowanych), podeszli do Ani i go wypowiedzieli. 

Ponowna dyskusja: 

Czy łatwo kogoś obrażać, wyrażać krytyczny sąd? 

Dlaczego łatwo obrażać poprzez komunikatory? 

W jaki sposób mówić, żeby nie obrazić, ale być asertywnym? 

Co czuła Ania? Co czuje człowiek, który zostaje poddany hejtom? 

Na zakończenie uczniowie odgrywają scenkę: podchodzą do Ani 

z gratulacjami. 

Słowo w Internecie – prawda czy fałsz? 

Wielu ludzi ma problem z rozróżnieniem, czy teksty zamieszczone 

w Internecie zawierają prawdę, czy nadawa kłamie. Sam nadawca, czy jest 

tym, za kogo się podaje, czy oszustem. Lekcje powinny pokazać młodym 

ludziom, że należy kierować się rozsądkiem korzystając z facebooka 

i innych…., ponieważ dostarczają wielu informacji o nas, które mogą być 

wykorzystane przez nieuczciwych ludzi. 

Ćwiczenie: 

Nauczyciel łączy uczniów w pary przez losowanie (nie jest wskazane, aby 

były to osoby zaprzyjaźnione). Prosi, aby w Internecie odszukały wszelkich 

informacji o osobie, z której są w parze (zdjęcia, filmiki, wpisy). Po 20 
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minutach pracy uczniowie mówią sobie wzajemnie, czego dowiedzieli się o 

partnerze. 

Dyskusja: 

Jakie uczucia wywołały w was informacje przekazane przez 

kolegę/koleżankę? 

Z czego nie zdawaliście sobie sprawy? 

Czy wszystko, co zamieszczacie w Internecie jest dla was bezpieczne? 

Jak powinny zachować się w tej sytuacji osoby skrzywdzone, jak osoby, 

które są świadkami? 

Ćwiczenie: 

Ma na celu uświadomienie uczniom, że słowa w Internecie nie muszą być 

szczere, a osoba pisząca celowo nas oszukuje. Inspiracją ćwiczenia są 

scenariusze lekcji zamieszczone  w „Scenariuszach lekcji wychowawczych” 

Marii Gundro-Homnickiej (Warszawa 2017). 

Uczniowie pracują w parach: otrzymują informację, że się nie znają, 

wcielają się w fikcyjne osoby (otrzymują karty pracy).  

Karta pracy: 

Imię i nazwisko………………………………………… 

Nick…………….............................................................. 

Wiek……………………………………………………. 

Szkoła………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………… 

Numer telefonu………………………………………… 

Ulubiona dyscyplina sportu…………………………… 

Ulubiony wokalista/ zespół/ rodzaj muzyki…………… 

Posiadane zwierzęta………………………………….... 

Ulubiony film………………………………………….. 

Ulubiona gra komputerowa……………………………. 

Idole……………………………………………………. 

Ulubione miejsce w sieci………………………………. 

Jedna z osób dostaje kartę wypełnioną przez nauczyciela (wpisane 

wszystkie dane), to rola, w którą się wciela. Otrzymuje informację, że na 
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Facebooku odzywa się do niego/niej nowy znajomy i ma przez kilka minut 

z nim/nią porozmawiać.  

Druga osoba otrzymuje zadanie: Jesteś oszustem (dorosłym 

człowiekiem, który podszywa się pod rówieśnika osoby, z którą rozmawiasz) 

i masz tak wypytać jego/ ją, żeby uzyskać jak najwięcej informacji i zdobyć 

jego/jej zaufanie. Wiesz, że jest miłośnikiem/ miłośniczką filmu „Gwiezdnych 

wojen” (w tym miejscu może być gra komputerowa, książka, zespół, 

blogerka….). Pamiętaj, masz udawać nowego znajomego, super kolegę/ 

koleżankę, nie możesz wzbudzić jego/jej podejrzeń. 

Dyskusja po ćwiczeniu: 

Jak zachowywał się oszust a jak jego ofiara? 

Jakimi metodami się posługiwał, żeby oszukać rozmówcę? 

Czy słowa w Internecie muszą być szczere i prawdziwe, a ich nadawca 

uczciwy? 

Jak mogła zakończyć się ta historia? Jakie niebezpieczeństwa niesie brak 

ostrożności i naiwność? 

O czym należy pamiętać, nawiązując kontakt z nieznajomą osobą 

w Internecie? 

O odpowiedzialności za słowo można mówić i pisać wiele. Komunikujemy 

się przez słowa. To one stanowią o naszym postrzeganiu świata. Słowa mogą 

być piękne, zwłaszcza jeśli wyrażają pozytywne emocje albo obrazują wizje 

utalentowanych poetów, ale mogą też ranić, obrażać, być powodem wielu 

ludzkich tragedii. Słowo ma moc kreacyjną, ale również destrukcyjną. Aby 

posługiwać się nim świadomie, trzeba wiedzieć, jaka jest jego moc, możliwości, 

trzeba je rozumieć.  

Rolą nauczyciela jest pokazać uczniom, jak ważna jest świadomość tego, 

co mówimy, do kogo, w jakiej sytuacji i jak nasze słowa działają na innych. 

Uświadomić, że czym innym jest informacja, czym innym opinia, że 

manipulacja to nie perswazja, że plotka i hejt mogą zabić. Ale rolą nauczyciela 

jest również wskazanie uczniom, jak postępować, czego nie robić, jak się 

bronić, gdzie szukać pomocy. Odpowiedzialności za słowo trzeba uczyć. 
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Iwona Szczepanowska  

doradca metodyczny nauczycieli biologii, geografii i przyrody  

asystent szkoły 
 

Odpowiedzialność 

 

Zachęcajmy codziennie uczniów, by sami regulowali swój proces uczenia 

się. Powinni w nim aktywnie uczestniczyć, rozumieć swoje działania, 

monitorować, oceniać i optymalizować proces zdobywania wiedzy, regulować 

własne emocje i motywacje, a zatem powinni brać odpowiedzialność za uczenie 

się. Dobrym przykładem na rozbudzanie odpowiedzialności za uczenie się jest 

nauczanie przez doświadczanie i działanie uczniów. Zatem przedstawiam 

Państwu propozycję zadań, przeznaczonych do realizacji w części głównej 

lekcji celem kształcenia u uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się. 

Jest to druga część poradnika dla nauczycieli autorstwa: Małgorzaty 

Ostrowskiej, Aleksandry Pietkiewicz-Graczyk, Bożeny Sozańskiej, Zofii Steć, 

Teresy Truchan i mojego autorstwa. Materiał ten powstał w ramach projektu 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem 

zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów 

szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy 

przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe 

wspomaganie szkół. Część pierwszą poradnika - zadania na dobry początek 

lekcji przedstawiłam Państwu w poprzednim wydaniu Metodyka, a teraz 

przedstawiam Państwu część drugą zawierającą przykłady zadań dłuższych 

przeznaczonych do realizacji w części głównej podczas lekcji biologii dla 

uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. 

 

Iwona Szczepanowska 
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Zadania dłuższe przeznaczone do realizacji w części głównej lekcji 

Przykład 1 

Autor pomysłu: Teresa Truchan 

Metryczka 

zadania: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 20 min 

Cel lekcji: Uczniowie dowiedzą się, czy leki tylko leczą, czy 

także szkodzą organizmowi. 

Treść z podstawy programowej: Uczeń: analizuje informacje 

dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez 

wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych i 

suplementów. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego 

nauczą się uczniowie? Uczniowie uświadomią sobie potrzebę 

czytania informacji o leku. 

Zadanie będzie wstępem do dyskusji na temat szkodliwości 

leków i nadmiernego, nieuzasadnionego korzystania z leków 

i suplementów diety. 

Zadanie: 

a.  instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

Przeczytaj ulotkę na temat wybranego przez ciebie leku. 

Wpisz do tabeli informacje: 

Nazwa leku Ilość możliwych 

niepożądanych 

działań 

Ilość 

przeciwwskazań 

(kiedy nie wolno 

stosować leku) 

Przykład 

„domowego 

sposobu” na 

daną 

dolegliwość  
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b.   kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi  

Nazwa leku Ilość możliwych 

niepożądanych 

działań 

Ilość 

przeciwwskazań, 

kiedy nie wolno 

stosować leku 

Przykład 

„domowego 

sposobu” na 

daną 

dolegliwość  

gripex 38 19 herbata 

z cytryną 

i miodem. 

„Wyparzenie 

nóg”. 

 

 

 

Przykład 2 

Autor pomysłu: Teresa Truchan 

Metryczka 

zadania: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 15 min. 

Cel lekcji: Uczniowie poznają Prawa dziedziczenia. 

Treść z podstawy programowej: V.6  Uczeń: przedstawia 

dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi 

pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, 

heterozygota, dominacja, recesywność) 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego 

nauczą się uczniowie? 

Uczniowie utrwalają podstawowe pojęcia związane z genetyką oraz 

prawa Mendla 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

 

Na podstawie piosenki: Tajniki genetyki 

https://www.youtube.com/watch?v=i7uspUsuY4s 

1. Wyjaśnij pojęcia: genotyp, fenotyp, allel, homozygota 

dominująca, homozygota recesywna, heterozygota 

2. Opowiedz lub przedstaw graficznie, na czym polega I i II prawo 

Mendla. 

https://www.youtube.com/watch?v=i7uspUsuY4s


 

METODYK XIV      2019/2020                                                     39 
 

b) Kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi  

Uczeń poda poprawne odpowiedzi 

1. Przykładowe odpowiedzi: genotyp: zespół wszystkich genów 

organizmu 

fenotyp: cecha lub zespół cech organizmu zależny od genotypu i 

środowiska 

allel: wersja tego samego genu, homozygota dominująca: ma dwa 

allele dominujące, homozygota recesywna: ma dwa allele 

recesywne, 

heterozygota: ma jeden allel dominujący i jeden recesywny 

I prawo Mendla - każda gameta wytwarzana przez organizm posiada 

tylko jeden allel z danej pary alleli genu. 

gamety A A 

a Aa Aa 

a Aa Aa 

II prawo Mendla: allele należące do dwóch różnych genów, 

dziedziczą się niezależnie od siebie i mogą tworzyć dowolne 

kombinacje. 

gamety:   

gamety AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBa Aabb aaBb aabb 
 

 

Przykład 3 

Autor pomysłu: Zofia Steć 

Metryczka 

zadania: 

Przedmiot, czas trwania: przyroda lub biologia, 30 min 

Cel lekcji: Uczniowie poznają sposób odżywiania się roślin i 

warunki, w których może on zachodzić. 

Treść z podstawy programowej: 

Przyroda VI.9)Uczeń odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, 
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podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, 

wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania 

pokarmu. 

Biologia I. 6) Uczeń przedstawia istotę fotosyntezy, jako 

jednego ze sposobów odżywiania się organizmów ( substraty, 

produkty, oraz warunki przebiegu procesu) 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 

uczniowie? 

Uczniowie poznają sposób odżywiania się roślin i określą, od czego 

on zależy  

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

 

Dział VI- Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. 

https://www.youtube.com/watch?v=z2XFUrM9gzE 

1. Co to za proces? 

2. Jakie czynniki warunkują fotosyntezę? 

3. Zapisz podstawową reakcję chemiczną dla fotosyntezy. 

4. Jakie błędy zawiera piosenka, czym można ją uzupełnić? 

5. Ułóż zwrotkę, która bardziej szczegółowo przedstawi proces 

fotosyntezy*. 

6. Zaproponuj inny film animowany o fotosyntezie*. 

b) kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi 

Uczniowie prawidłowo odpowiedzą na pytania 1-4 postawione 

wyżej. 

*zadania dla chętnych 

 

Przykład 4 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

Metryczka 

zadania: 

Przedmiot, czas trwania: biologia, czas 30 minut. 

Cel lekcji: Uczniowie poznają podstawowe pojęcia genetyczne. 

Treść z podstawy programowej: V Genetyka, Uczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=z2XFUrM9gzE
https://www.youtube.com/watch?v=z2XFUrM9gzE
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6.Przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się 

podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, 

homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność) 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 

uczniowie? 

Zadanie będzie wstępem do zrozumienia i wprowadzenia 

podstawowych pojęć genetycznych. 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

 

Obejrzyj film a następnie wykonaj zadanie nr 1 i 2 

Tajniki genetyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7uspUsuY4s 

Zadanie 1 

Dokonaj skrzyżowania grochu o kwiatach białych z grochem 

o kwiatach czerwonych, gdzie kwiaty czerwone oznaczymy, jako AA, 

kwiaty białe, jako aa. Duże A oznacza cechę dominującą, czyli taką 

która ujawnia się w pierwszym pokoleniu. Mała litera a oznacza 

cechę recesywną czyli taką, która ujawnia się w drugim pokoleniu 

po spotkaniu się dwóch małych liter aa. 

Oznacz fenotyp, genotyp otrzymanego potomstwa. Określ czy 

uzyskałeś homozygotę (dominującą/recesywną), czy heterozygotę, 

Zadanie 2  

Dokonaj skrzyżowania grochu o kwiatach czerwonych, uzyskanych 

w poprzednim zadaniu, czyli Aa. Oznacz fenotyp, genotyp 

otrzymanego potomstwa. Określ czy uzyskałeś homozygotę 

(dominującą/recesywną) czy heterozygotę. 

b) Kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi  

Zadanie 1. 

P: AA x aa 

AA/aa a a 

A 
Aa 

F:kwiaty czerwone 

Aa 

F:kwiaty czerwone 

A 
Aa 

F: kwiaty czerwone 

Aa 

F: kwiaty czerwone 

https://www.youtube.com/watch?v=i7uspUsuY4s
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Wyjaśniamy pojęcie: allel, homozygota dominująca i recesywna, 

fenotyp, genotyp, heterozygota. 

Fenotyp (określamy wygląd zewnętrzny) kwiaty białe lub czerwone 

F: 4:0 kwiaty czerwone 

G: Aa 4:0 

Aa - heterozygota dominująca 

Zadanie 2  

Krzyżujemy kwiaty czerwone uzyskane w poprzednim zadaniu. 

F1: Aa x Aa 

Aa/Aa A a 

A 
Aa 

F: kwiaty czerwone 

Aa 

F: kwiaty czerwone 

a 
Aa 

F: kwiaty czerwone 

aa 

F: kwiaty białe 

Określamy 

Fenotyp(określamy wygląd zewnętrzny) kwiaty białe lub czerwone 

F: 3:1- kwiaty czerwone: kwiaty białe 

G: Aa:aa -   3:1 

Aa - heterozygota dominująca 

aa - homozygota recesywna 

 

Przykład 5 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

1. Metryczka 

zadania: 

Przedmiot, czas trwania: Biologia, czas 15 minut 

Cel lekcji: Uczniowie zrozumieją jak składniki powietrza 

przemieszczają się w układzie oddechowym.  

Treść z podstawy programowej: 

III. Organizm człowieka. 7. Układ oddechowy. 

 Uczeń: 

1) rozpoznaje elementy układu oddechowego i przedstawia ich 

funkcje oraz określa związek budowy tych elementów 
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z pełnioną funkcją. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 

uczniowie? 

Kształtowanie kompetencji kluczowych - krytyczna analiza oraz 

wykorzystanie informacji z różnych źródeł (z filmów edukacyjnych) 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

Obejrzyj film a następnie sformułuj do niego trzy pytania i zadaj je 

koledze w ławce, po usłyszeniu odpowiedzi poproś kolegę o zadanie 

Tobie trzech jego pytań i odpowiedz na nie. Przedyskutujcie przez 

1 minutę uzyskane odpowiedzi. 

Układ oddechowy https://www.youtube.com/watch?v=-Js4-xwXp78 

b) kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi  

Przykładowe oczekiwane pytania: 

1. Dlaczego oddychasz? 

2. Jak to się dzieje, że oddychasz? 

3. Jaką rolę odgrywają pęcherzyki płucne w procesie 

oddychania? 

4. Jaka jest powierzchnia pęcherzyków płucnych? 

5. Czy powierzchnia pęcherzyków płucnych jest większa od 

powierzchni ciała człowieka? 

6. Ile razy powierzchnia pęcherzyków płucnych jest większa od 

powierzchni ciała człowieka? 

7. Na czym polega palenie czynne i bierne? 

8. Co jest przyczyną chorób układu oddechowego? 

9. Dlaczego trudniej jest bakteriom i wirusom przenikać do 

dróg oddechowych przez jamę nosową niż przez jamę ustną. 

10. Jak należy chronić układ oddechowy przed chorobami.  

 

Przykład 6 

Autor pomysłu: Iwona Szczepanowska 

Przedmiot, czas trwania: biologia, 25 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=-Js4-xwXp78
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Metryczka 

zadania: 

Cel lekcji: Droga, jaką przebywa pokarm w organizmie człowieka i 

jego produkty proste. 

Treść z podstawy programowej: 

III. Organizm człowieka. 4. Układ pokarmowy. Uczeń: 

1) rozpoznaje elementy układu pokarmowego i przedstawia ich 

funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną 

funkcją. 

3) przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników 

pokarmowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 

4) przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów, określa 

produkty tych procesów oraz podaje miejsca ich wchłaniania. 

Po co nauczyciel wykorzystuje to zadanie? Czego nauczą się 

uczniowie? 

Kształtowanie kompetencji kluczowych - krytyczna analiza oraz 

wykorzystanie informacji z różnych źródeł (z filmów edukacyjnych) 

Zadanie: 

a) instrukcja/ 

polecenie/ 

treść zadania 

Obejrzyj film a następnie odpowiedz na następujące pytania. 

Trawienie  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNIjioPbHEg 

Pytania: 

1. Po co człowiek pobiera pokarmy? 

2. Czego dostarcza nam pokarm? 

3. Czy żucie jest etapem trawienia? 

4. Co to jest trawienie? 

5. Wymień etapy trawienia? 

6. Jaką funkcję pełni przełyk w układzie pokarmowym? 

7. Do jakich prostych związków chemicznych rozkładany jest 

nasz pokarm? 

b) kryteria 

sukcesu lub 

model 

odpowiedzi 

Uczniowie prawidłowo odpowiadają na postawione im pytania. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNIjioPbHEg
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Iwona Wąsińska 

Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie 

 

Odpowiedzialność jest tym, co ciąży jedynie na mnie 

i czego jako człowiek nie mogę odrzucić. 

Ten ciężar jest najwyższą godnością człowieka” 

Emmanuel Levinas 

 

Odpowiedzialność w pracy nauczyciela 

 

O odpowiedzialności 

 Czym jest odpowiedzialność? Jak można ją określić?  Według 

R. Tokarczyka odpowiedzialność jest „określoną relacją przynajmniej 

dwóch podmiotów (podmiotu odpowiedzialnego i podmiotu z nim 

związanego treścią odpowiedzialności.” Nauczyciel jest podmiotem 

odpowiedzialności, gdyż jest w relacji z uczniem. Nauczyciel również jest 

odpowiedzialny za siebie. Samoodpowiedzialność nauczyciela podkreśla 

S. Kowal: „Powierzenie ucznia nauczycielowi to otwarcie pewnego zakresu 

możliwości. Człowiek, który na mocy swej świadomej i dobrowolnej decyzji 

podjął trudne zadanie kształcenia i wychowania innych ludzi, odpowiada za 

powierzone sobie dobro, ponieważ wybrał taki właśnie zawód. Ta pierwotna 

decyzja wpływa na zaistnienie zjawiska ponoszenia odpowiedzialności. 

W skrócie można stwierdzić: jest odpowiedzialny, bo jest nauczycielem.” 

Nauczyciel podlega różnym rodzajom odpowiedzialności: prawnej (cywilnej, 

karnej, dyscyplinarnej, porządkowej, materialnej) oraz moralnej. 

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej 

Odpowiedzialność cywilną ponosi nauczyciel w przypadku, gdy szkoda 

powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), np. nauczyciel nie wygłosił 

wykładu na określony temat zgodnie z zawartą umową zlecenia oraz gdy 

szkoda powstała wskutek czynu niedozwolonego lub zdarzenia, 

którego ryzyko obciąża jakąś osobę (odpowiedzialność deliktowa), 
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np. nauczyciel zniekształcił nazwisko ucznia, co spowodowało naruszenie jego 

dóbr osobistych. 

W działalności pedagogicznej najczęściej spotykamy się 

z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Nauczyciel podlega tej 

odpowiedzialności wówczas, gdy nie dopełni obowiązku nadzoru, np. podczas 

nieobecności na lekcji nauczyciela doszło do uszkodzenia ciała dziecka. 

Natomiast staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wyłącza zaistnienie 

odpowiedzialności cywilnej nauczyciela np. uczeń skrzywdził kolegę podczas 

lekcji, ale w tym czasie nauczyciel był obecny w klasie i starannie wykonywał 

obowiązek nadzoru. 

 Odpowiedzialność karna 

Zgodnie z art.1 §1. Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej 

podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez 

ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Katalog przestępstw 

oraz wykroczeń możliwych do zaistnienia w szkole  jest dość obszerny, m.in.: 

 nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk.), np. wypadek podczas 

górskiej wycieczki; 

 spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156 - 157 kk.),  

 narażenie na niebezpieczeństwo, np. pozostawienie ucznia na wycieczce 

bez opieki (art.160 kk.); 

 nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, gdy można jej udzielić bez narażania siebie lub 

innej osoby na niebezpieczeństwo (art. 162 kk.); 

 niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia 

człowieka wbrew obowiązkowi (art. 72 kw.), np. substancji 

niebezpiecznych w pracowni chemicznej; 

 dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla 

zdrowia małoletniemu do lat 7 lub osobie niezdolnej rozpoznać/obronić 

się przed niebezpieczeństwem, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad 

taką osobą (art.106 kw.). 
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Nauczyciel podlega odpowiedzialności karnej nawet wtedy, gdy szkody 

nie wyrządzono, np. popełnił przestępstwo nieudzielenia pomocy lub 

przestępstwo porzucenia osoby, która była pod jego opieką  

Kiedy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? 

 Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczyciel może ponieść za 

uchybienie godności zawodu nauczyciela lub nieprzestrzeganie 

obowiązków nauczyciela np. stosowanie przemocy fizycznej lub 

psychicznej, wyśmiewanie, dokuczanie, czyny nierządne, wykorzystywanie 

seksualne, szantaż, korupcja, narażanie uczniów na utratę zdrowia, 

wykorzystywanie stosunku zależności w celu wymuszania pożądanych 

zachowań i działań, niska kultura słowa, poświadczanie nieprawdy, fałszowanie 

dokumentów, czerpanie korzyści materialnych, nieprzestrzeganie tajemnicy 

rady pedagogicznej, oszczerstwa, brak nadzoru nad uczniami, propagowanie 

rasizmu, szerzenie nienawiści, brak reakcji na łamanie prawa przez nauczycieli 

i uczniów, porzucenie pracy, prawomocne skazanie za przestępstwo. 

Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: nagana z ostrzeżeniem, 

zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do 

pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, wydalenie z zawodu 

(art. 76.1 K. N.). 

Uchybienia przeciwko odpowiedzialności porządkowej 

Odpowiedzialność porządkowa związana jest z nieprzestrzeganiem 

przepisów Kodeksu pracy dotyczących ustalonej organizacji i porządku,  

łamaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 

i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy. (art. 108. 

§1 kp). Najczęstsze uchybienia obowiązków porządkowych to: nieobecność 

nieusprawiedliwiona w pracy, spóźnienie się do pracy, wychodzenie z lekcji, 

pozostawienie uczniów bez opieki, nieobecność nieusprawiedliwiona na 

zebraniu rady pedagogicznej, zebraniu z rodzicami lub innych imprezach 

szkolnych, nieprzygotowanie stosownej dokumentacji, nieustalenie 

przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych w terminie określonym 

w statucie, niepełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, 
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nieprzestrzeganie zadań zespołu nadzorującego egzaminy zewnętrzne. Kary 

porządkowe występują w formie nagany lub upomnienia. 

Odpowiedzialność materialna 

Odpowiedzialności materialnej podlega pracownik, który na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

pracowniczych, ze swej winy wyrządził szkodę pracodawcy (dyrektor) 

lub osobie trzeciej (uczniowi ) (art.114-127 kp.) 

Jeśli szkoda została wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość 

odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia 

pracownika, gdy została wyrządzona umyślnie, pracownik winien naprawić 

ją w całości. 

Pracodawca może również powierzyć mienie pracownikowi 

z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Z powierzonego pisemnie 

mienia w przypadku wystąpienia szkody pracownik odpowiada w pełnej 

wysokości, jeśli zostaną spełnione łącznie wyżej wymienione przesłanki, czyli: 

szkoda, bezprawność działania pracownika polegająca na niewykonaniu lub na 

nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych, wina pracownika 

i związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem a szkodą. 

Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela 

Każdy nauczyciel staje przed problemem odpowiedzialności, którą 

można określić jako odpowiedzialność wielopłaszczyznową. Ponosi bowiem 

odpowiedzialność przed całym społeczeństwem, które powierzyło mu zadanie 

dotyczące rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Odpowiedzialność jest 

więc wskaźnikiem postawy moralnej nauczyciela. 
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Zofia Wietrzyk 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 „Przeciętny nauczyciel mówi. 

Dobry nauczyciel wyjaśnia.  

Lepszy nauczyciel demonstruje. 

Wspaniały nauczyciel inspiruje.”  

       W.A Ward  

Podziel się odpowiedzialnością 

Kto w szkole ponosi odpowiedzialność? Nauczyciel? Dyrektor? Z całą 

pewnością oni! A może sekretarka, kadrowiec, woźny? Pewnie wszyscy 

w swoim zakresie. A uczniowie? No…. ich uczymy tej umiejętności, bo jest ona, 

cechą bardzo pożądaną wśród uczniów. Rodzice chcieliby mieć rozsądne dzieci, 

a nauczyciele roztropnych uczniów. Odpowiedzialność znajduje się pewnie 

w każdym modelu absolwenta, a to że szkoła odpowiada za ucznia znajdziemy 

w każdej misji i wizji szkoły. Jak wiele czasu poświęcamy naszej 

odpowiedzialności za ucznia? Trosce o jego bezpieczeństwo, edukację, 

wychowanie itp. Rodzic powierza nam kogoś najcenniejszego w swoim życiu - 

dziecko. Obdarza szkołę i nauczyciela zaufaniem, że jego nieoszlifowany 

jeszcze diament będzie w szkole bezpieczny, a po latach nabędzie takich 

wiadomości i umiejętności, które w życiu dorosłym pozwolą mu osiągnąć 

sukces , szczęście i wszechstronność. My nauczyciele, z wielką sumiennością 

bierzemy odpowiedzialność za edukację i wychowanie naszego ucznia. 

Wspaniale, wszyscy określili swoje oczekiwania, nauczyciele przejęli 

obowiązki, „przyrzekli” rodzicom nauczyć i wzięli się do roboty. A gdzie w tym 

wszystkim jest uczeń ze swoją odpowiedzialnością? Czy aby nie czeka 

z założonymi rękami, że w tej szkole zostanie wyedukowany i wychowany bez 

swojego udziału?  

Kiedy uczeń będzie zachowywał się odpowiedzialnie? Wtedy, gdy 

posadzimy go w ławce, nakażemy siedzieć cicho, pod groźbą kary i zmusimy 

do niewolniczego wykonywania poleceń? Czy też wtedy, kiedy zapytamy go 

jak lubi się uczyć, co lubi i co go interesuje?  
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Myślę, że im więcej swobody edukacyjnej uczniowie doświadczają tym 

większą odpowiedzialność ponoszą za swoją edukację. Czy aby dostatecznie 

są oni przez nas nauczycieli o tym uświadamiani? Czy na pewno wiedzą, że nie 

chodzą do szkoły dlatego, że mama im kazała, tylko dlatego, że to co robią 

w szkole ma realny i bezpośredni wpływ na to jak w przyszłości będzie 

wyglądało ich życie? Sądzę, że nie warto żałować czasu na ten cel. To 

kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację nie może odbywać się 

w warunkach szkoły pruskiej, w której nauczyciel wchodzi do klasy i wykłada 

temat zaproponowany przez podręcznik. Co oczywiście może się zdarzyć, 

byleby nie było przytłaczającą szkolną rzeczywistością, której uczniowie 

doświadczają codziennie. 

Ponieważ w naszej szkole troska o własny rozwój uczniów jest bardzo 

ważny, postanowiłam włączać uczniów do podejmowania odpowiedzialności 

za swoją edukację. Oddałam im trochę swojej nauczycielskiej władzy i co 

zobaczyłam? Zadania, które sami sobie wymyślają, czy wybierają mają 

pozytywny wpływ na ich systemy motywacyjne. Chętniej pracują. Proponuję 

cel, który wynika z podstawy programowej i pytam jak chcą go osiągnąć? Jeśli 

każdy uczeń może inaczej zrealizować cel lekcji, to okazuje się, że nie ma 

uczniów, którzy na zajęciach się nudzą. 

Zdaję sobie sprawę, że to jest przewrócenie zajęć do góry nogami. 

Przecież zawsze byłam uczona, że to nauczyciel wie wszystko. Ma być silny 

emocjonalnie, przygotowany do zajęć i musi poradzić sobie z dyscypliną, 

bo bez niej nie ma dobrej lekcji. Myślę, że utrzymanie dyscypliny jest ważne 

w sensie tego, że każdy uczeń jest aktywny, ale niekoniecznie w zadaniu 

wyznaczonym przez nauczyciela. Może być to sposób wymyślony lub wybrany 

samodzielnie. W tym celu pytam uczniów jak chcą osiągnąć cel? Jakbym nie 

wiedziała co robić? Przecież wiem! Oczywiście, że wiem, ale moi uczniowie też 

wiedzą!  Przygotować lekcję według własnego pomysłu jest łatwiej. Zapytać 

i uwzględnić to, czego chcą uczniowie - znacznie trudniej. Może się zdarzyć, że 

na początku takiej edukacji uczeń nie będzie mieć pomysłu na realizację celu, 

ale rolą nauczyciela jest dostarczenie propozycji, która powinna go 

zainteresować. Już dawno w swojej klasie zeszłam z katedry, by inspirować, 
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pomagać, motywować, ale drogę do osiągnięcia celu powierzam swojemu 

uczniowi. Pozwala mu to uwierzyć w siebie. Mam nadzieję, że nie ma poczucia 

bezsensownego wykonywania zadań narzuconych przez nauczyciela. 

Wyjaśniam, jak cel który dziś realizuje przyda mu się w przyszłości. Zrzuciłam 

trochę odpowiedzialności z siebie, a uczniowie całkiem nieźle sobie z nią radzą, 

ponosząc codziennie odpowiedzialność za swoją edukację. 

Takie eksperymenty wymagają systematycznej ewaluacji 

i wnioskowania, czy podążam właściwą drogą. Najtrudniej jest chyba uwierzyć 

w bagaż pozaszkolnych doświadczeń, które dziecko przynosi do szkoły. 

Możemy go z całą pewnością wykorzystywać dla dobra dziecka. Nasze obawy 

są całkowicie uzasadnione. Przecież my byliśmy uczeni całkiem inaczej. 

Wszystkie zasady i reguły prowadzania zajęć mamy opanowane. Wiemy lepiej 

na co możemy uczniowi pozwolić, a na co nie. 

Zapraszamy dziecko do ławki i oczywiście my wiemy najlepiej, która dla 

niego będzie najodpowiedniejsza. W mojej klasie dziecko samo wybiera sobie 

miejsce, jakie zajmie w klasie.  

Zasady pracy na lekcji -  ważna sprawa, spisywanie kontraktów klasowych, 

które stanowią piękną dekorację klasy. Obwieszamy nimi ściany, a zachowanie 

uczniów, jakoś nie zyskuje wraz z ilością zawieszanych pomocy. Chociażby 

zasada według której na lekcji nie można jeść i pić, czy wychodzić do toalety 

itd. Kiedy dzieci pytają dlaczego nie można jeść, odwołujemy się do klasowego 

kontraktu i stawimy kropkę do pytania. Dzieci z pewnością nie pamiętają 

powodu. Sala obwieszone zasadami i nakazami nie spowodują raczej zamiany 

zachowań uczniów. Ale sala, o której wystrój dbają sami uczniowie może 

zmienić ich zachowanie. Stanie się ich własnym miejscem, przyjaznym, o które 

sami dbają. To oni decydują co zawiśnie na ścianach klasy, a nie pani. Chcąc 

obdarzyć dzieci odpowiedzialnością zdjęłam te wszystkie plakaty i o wiele 

częściej tłumaczę, pytam, rozmawiam o tym, dlaczego nie powinniśmy 

wychodzić na lekcji do toalety, jeść czy pić. I wiecie, że to działa! Ale zawsze 

na starcie daję wolność. Możesz to zrobić, ale zastanówmy się jakie to będzie 

miało konsekwencje. Czasami używam prowokacji, aby wysilić umysł dziecka 
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do refleksji, która poskutkuje zmianą zachowania i poniesienia 

odpowiedzialności za własne decyzje. 

Uważam, że możliwość wyboru przez ucznia osiągnięcia celu, czy wyboru 

zadania pozwala mu wziąć własną edukację w swoje ręce. Na dowód tego 

przytoczę gdzieś przeczytany opis eksperymentu. W pewnej amerykańskiej 

firmie przeprowadzono badanie, które miało doprowadzić do znalezienia 

odpowiedzi na pytanie, co wpływa na motywację i kreatywność pracowników. 

Pierwsza grupa, była bardzo solidnie wynagradzana (ocena szkolna), za pracę 

narzuconą przez zarząd. Druga grupa nie miała zbyt wysokiego 

wynagrodzenia, ale mogła wpływać na to, czym będą się w pracy zajmować. 

Trzeciej grupie nie dano żadnych zadań, pracownicy mieli sobie sami znaleźć 

zadanie. Po roku takiej pracy zbadano efektywność tych trzech grup. Co się 

okazało? Grupa najlepiej wynagradzana osiągnęła najniższe wyniki, najwyższe 

wyniki uzyskała grupa, której nie przydzielono zadań, a musieli je dla siebie 

znaleźć. Ten eksperyment dowodzi, że jeżeli człowiek może decydować 

o rodzaju wykonywanych zadań, będzie je wykonywał odpowiedzialnie, 

rzetelnie i z pasją, co daje szanse na rozwiązania kreatywne. Zaś narzucanie 

zadań wpływa demotywująco.  

A jak ocenianie wpływa na ponoszenie odpowiedzialności za własną 

edukację przez uczniów? Czy aby na pewno spełnia swoją funkcję, czyli działa 

motywująco i wskazuje drogę, którą uczeń ma podążać w swojej edukacji? 

Poprzedni eksperyment wyraźnie pokazuje, że ocena szkolna jest motywacją 

zewnętrzną , która niszczy wewnętrzną chęć  uczniów do działania, jak psują 

pieniądze rodziców płacone np. za oceny. Nie ma w tym przypadku mowy o 

nauce odpowiedzialności, za to, że uczeń uczy się dla siebie. Ocena jest 

produktem zastępującym świadomość i odpowiedzialność za własną edukację. 

Uczeń uczy się dla oceny. Czy ocena w formie stopnia jest uczniowi potrzebna? 

Chyba tylko po to, aby mógł porównać się z innym uczniem. Ale czy to 

komukolwiek potrzebne jest w edukacji, jeśli każdy z nas jest inny? 

Wyobraźmy sobie niemowlę, które przychodzi na świat. Jak chętnie 

wszystko bada, wkłada do buzi, eksperymentuje, układa klocki w wieżę, 

obserwuje kiedy wieża runie. Podrzuca przedmioty, obserwuje je. W ten sam 
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sposób uczy się w przedszkolu. Następnie idzie do szkoły i jakże jest zdziwiony, 

że za zadania, które chętnie wykonuje, dostaje nagrody - punkty, buźki, 

słoneczka itp. Nagradzany jest za coś, co i tak jest dla niego interesujące. Jeśli 

jakiś materiał jest mniej ciekawy dla ucznia, to należy wyjaśnić do czego to 

mu się przyda i dlaczego będzie musiał się trochę namęczyć i namozolić i że 

taka uczniowska męczarnia spełnia swoje zadania. Wzmacnia ucznia i jest 

czymś zupełnie normalnym. 

O ile oczywiście szóstki i piątki motywują, choć można się do nich 

przyzwyczaić, to co z jedynkami? Motywują? Gdyby motywowały, to uczniowie 

z największą ilością jedynek, prawdopodobnie w życiu osiągaliby największe 

sukcesy. A przecież wiadomo, że to się raczej nie zdarza.    

 W książce „Człowiek istota społeczna’’ Eliot Aronson opisuje eksperyment 

przeprowadzony na dwóch grupach studentów. Zostali oni poddani trzem 

próbom. W pierwszej próbie obie grupy rozwiązywały łamigłówki. Robili to 

chętnie i zaangażowaniem. W drugiej próbie studentom z jednej grupy 

zapłacono za rozwiązywanie łamigłówek, a druga grupa robiła to znowu bez 

zapłaty. W trzeciej próbie studenci, którzy w drugiej próbie mieli zapłacone za 

rozwiązywanie łamigłówek, nie chcieli ich już wykonywać. Natomiast grupa, 

której w drugiej próbie nie zapłacono za rozwiązywanie łamigłówek, w trzeciej 

próbie rozwiązywała łamigłówki z takim samym zaangażowaniem, jak 

poprzednio. Ten eksperyment pokazuje, że ocena szkolna nie spełnia roli 

z jaką ją do szkoły wprowadzono. Myślę, że zaangażowany nauczyciel 

powinien wziąć pod uwagę alternatywne sposoby motywowania, czyli takie, 

które wzmacniają odpowiedzialność ucznia za własną edukację.  

Żaden nauczyciel nie jest w stanie nauczyć swojego ucznia niczego, bez 

jego pomocy. Jak do tanga potrzeba dwojga, tak do efektywnie 

przeprowadzonych zajęć potrzebujemy zmotywowanego ucznia. To strasznie 

męczące, dźwigać odpowiedzialność za edukację wszystkich naszych uczniów 

na przysłowiowych barkach. Męczące i poddające w wątpliwość 

odpowiedzialność ucznia za własną edukację. 

Czy relacje, które nauczyciel zbuduje w klasie spowodują, że uczniowie 

poważnie potraktują naukę? Każdy nauczyciel powinien poznać swojego 
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ucznia, jego najbliższą rodzinę, zainteresowania i problemy. Niestety 

uczniowie nie będą zbyt wylewni, zanim nie usłyszą czegoś na temat swojego 

nauczyciela. Na początku roku w mojej nowej klasie każdy przedstawiał siebie 

i swoją rodzinę. Nauczyciel nie może być osobą, o której uczniowie nic nie 

wiedzą. Powinni znać jego rodzinę i zainteresowania. Dobrze byłoby, gdyby 

uczniowie lubili swojego nauczyciela. Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że nie 

płacą im za lubienie uczniów. Ich zadaniem jest pójść na lekcję punktualnie, 

przeprowadzić ją, uzupełnić dokumentację i gotowe. Ale trzeba nam wziąć pod 

uwagę jeden ważny aspekt tych uczniowsko - nauczycielskich relacji. Otóż 

wiadomo, że uczniowie nie uczą się od osób, których nie lubią. Tak więc relacje 

między nauczycielem, a uczniem są ważne. Czy da się lubić wszystkie dzieci? 

Oczywiście, że nie! Ale odpowiedzialny nauczyciel wie, że żadne dziecko nie 

może się o tym dowiedzieć. Żaden pedagog, który podchodzi do swojej pracy 

poważnie nie wykpi dziecka, nie poniży i nie obrazi. A jeśli uczeń znieważy 

nauczyciela, to on pokaże mu jak powinien się w takiej sytuacji zachować.  

Bycie odpowiedzialnym to trudna sztuka, ale wzięcie odpowiedzialności 

za własną edukację jest z pewnością jeszcze trudniejsze. Jeśli będzie nam 

przyświecał jasny cel i życiowy optymizm, to z pewnością się uda, czego 

Państwu i sobie życzę.                                                                                   
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Alicja Wojtaszczyk   

doradca metodyczny nauczycieli chemii,  

doradca metodyczny nauczycieli biblioteki szkolnej  

 

Być człowiekiem to w istocie być odpowiedzialnym.  

To znać wstyd w obliczu nędzy, chociaż ona nie wydaje się od nas zależna.  

To być dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli nasi towarzysze.  

To kładąc swą cegłę czuć, że się bierze udział w budowie świata.  

/Antoine de Saint-Exupéry/ 

 

Wychowanie do wartości 

 
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku jest szkołą 

z wieloletnimi tradycjami. Jest placówką cenioną w lokalnym środowisku 

i lubianą przez młodzież. Szkoła cechuje się wielką odpowiedzialnością 

zarówno w swojej pracy dydaktycznej jak i wychowawczej. Chce, aby 

uczniowie po zakończonej edukacji w jej murach stali się ludźmi dobrze 

wyedukowanymi, o szerokich horyzontach, wielkiej wrażliwości i empatii. Aby 

byli odważnymi i odpowiedzialnymi ludźmi o europejskim obyciu i ogładzie, 

z perspektywami zawodowymi zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku 

pracy. 

Szkoła bierze udział w programie Erasmus+ realizując projekty 

edukacyjne dla młodzieży „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” 

i „StreetEuropArt” oraz projekty dla nauczycieli „Rozwój zawodowy nauczyciela 

kluczem do sukcesu ucznia”. Może poszczycić się również prężnie działającym 

wolontariatem: wieloletnią akcją rejestracji dawców szpiku kostnego 

wykraczającą poza powiat i województwo, klubem krwiodawców, działalnością 

na rzecz schroniska dla zwierząt oraz zajęciami dodatkowymi wspomagającymi 

przygotowanie ósmoklasistów do egzaminów do szkół średnich.  

  

http://cytaty.o.pl/author/antoine-de-saint-exupery/
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Projekty realizowane przez uczniów 

„Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” 

Zespół Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku ponownie bierze 

udział w programie Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. 

Dzięki niemu 56 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk 

i informatyk odbyło 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Sewilli w Hiszpanii. 

Uczniowie mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego na 

rynku europejskim oraz podniesienia umiejętności językowych z zakresu 

języka angielskiego specjalistycznego i języka hiszpańskiego.  

Zdobywali doświadczenie pracując w znanych, renomowanych europejskich 

firmach np. Carrefour Express, Sprinter, ToysRus, Tipsa, Multiplicalia, Mundo 

Informatica, APP Informatica, gdzie wykorzystali w praktyce wiedzę 

teoretyczną. Nabyli wiele kompetencji zawodowych, umiejętności językowych 

oraz poznali Andaluzję. Potwierdzeniem ich umiejętności zawodowych są 

certyfikaty ukończenia praktyk i Europass Mobilność, dokument wydany 

w trzech wersjach językowych, który z pewnością wzbogaci ich CV i podniesie 

atrakcyjność zawodową zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy. 
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W ramach projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” 

w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ 

realizowanego przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku 

uczestnicy projektu, kształcący się w zawodach technik logistyk i technik 

informatyk, wykazali się ogromną odpowiedzialnością i chęcią dzielenia się 

swoją nabytą wiedzą opracowując słownik języka angielskiego z zagadnień 

zawodowych związanych z informatyką i logistyką (słownictwo 

specjalistyczne). Nad doborem słownictwa czuwała p. Barbara Mazur – 

koordynator projektu. Z wyżej wymienionego słownika mogą korzystać 

zarówno uczniowie jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych, wpisuje się on 

w przykład dobrych praktyk i jest wartością dodaną projektu. 

W trakcie trwania mobilności uczniowie zrobili setki zdjęć, które będą ich 

pamiątką na całe życie, a jedno z tych zdjęć zatytułowane „Tacy sami 

a różni”  zostało zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu Selfie+, które zajęło 

I miejsce w kategorii  Europejskie wartości w moim projekcie projektu 

„Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w sektorze 

Kształcenie i Szkolenia zawodowe w programie Erasmus+. 

W dniu 8 stycznia 2020 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbył się 

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody. Bliźniacy Łukasz - logistyk, 

Paweł - informatyk pokazują, że te dwa zawody są nierozłączne jak oni, 

bo rozwój technologii informatycznych spowodował, że wymiana informacji 

pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw jest szybka i prosta, zatem możliwa 

stała się szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku. 

Opracowany słownik można zobaczyć tutaj: http://dml-team.pl/english/learning

 
 

http://dml-team.pl/english/learning
http://dml-team.pl/english/learning
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Projekt „StreetEuropArt” 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych bierze udział w wymianie 

międzynarodowej młodzieży z Polski, Niemiec oraz Francji. Polscy, francuscy 

i niemieccy uczniowie uczestniczący w projekcie „StreetEuropArt” poza 

poznaniem krajów partnerskich podczas zajęć zajmują się tematyką 

funkcjonowania w europejskim społeczeństwie obywatelskim oraz demokracją 

w artystycznych środkach wyrazu – graffiti w stylu Banksy’ego.  

W ubiegłym roku uczniowie zwiedzili główne atrakcje stolicy Niemiec oraz 

miejscowości Vire we Francji.  

Projekty z poprzedniego spotkania we Francji zostały przekształcone 

w szablony, które zostaną wykorzystane na ścianie szkoły w Polsce.  
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Barbara Mazur  

koordynator projektów 
nauczyciel języka angielskiego 

 

Projekty realizowane przez nauczycieli 

Projekt, po projekcie i co w efekcie. 

 

 „Rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia” to tytuł 

projektu, który zakończyliśmy 19 grudnia 2019 roku i który obejmował swoim 

zasięgiem ośmiu nauczycieli. Wzięli oni udział w mobilnościach w ramach 

których uczestniczyli w trzech rodzajach kursów: w kursie doskonalącym 

znajomość języka angielskiego, w kursie metodycznym oraz w kursie ICT. 

Kursy odbywały się na Malcie. Ogromne wrażenie wywarło to piękne państwo 

na uczestnikach. Miejsce zaprawdę zapierające dech w piersiach, miks antyku 
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ze współczesnością, zjawiskowa wysepka, którą po prostu trzeba zobaczyć aby 

zrozumieć o czym mowa. Gdziekolwiek się udaliśmy, czy to prywatnie czy też 

z wycieczką, ocieraliśmy się o kolebkę kultury arabskiej wymieszanej z kulturą 

brytyjską, z wpływami europejskimi i wzrastającą od fundamentów 

nowoczesnością. To co w większości krajów jest niemożliwe ze względu na 

wymogi zachowania jedności architektonicznej, tam rozwija się na oczach 

zdumionych turystów, wśród których większość stanowią nauczyciele. 

Przybywają oni na Maltę, gdzie w jednej z wielu instytucji szkoleniowych 

zdobywają nowe kompetencje językowe, metodyczne, z zakresu 

wykorzystywania narzędzi ICT oraz wiele innych kompetencji oferowanych 

w ramach licznych kursów. My skorzystaliśmy usług „eti- executive training 

institute”.  

Poza wspomnianym już wyżej wpływem na naszą sferę duchową 

i estetyczną, skorzystaliśmy w dużej mierze w sferze zawodowej. Udział 

w projekcie był czymś więcej niż wyjazdem w nieznane, był przede wszystkim 

okresem wzmożonej pracy umysłowej podczas wielogodzinnych kursów. Każdy 

z uczestników podszedł do pozyskanej szansy bardzo odpowiedzialnie i starał 

się wykorzystać ją w stu procentach. Wyjazd okazał się być zapalnikiem do 

dalszych działań na rzecz rozwoju zawodowego, promocji szkoły i stworzenia 

lepszych, zaawansowanych metodycznie warunków uczenia się dla naszych 

uczniów. Znacznie wzrosło zainteresowanie projektami mobilnościowymi ze 

strony grona pedagogicznego, a nawet, należy zaznaczyć, że wyszło ono poza 

realne możliwości wykonawcze. 

Uczestnicy w swoich raportach indywidualnych zaznaczyli, że udział 

w projekcie stworzył im możliwości dzielenia się zdobytą w ramach mobilności 

wiedzą z kolegami i koleżankami z innych krajów. W ramach własnych 

możliwości komunikacyjnych jakimi dysponowali, dzielili się doświadczeniami 

z innymi kursantami, podejmowali tematy dotyczące systemów edukacyjnych 

w innych krajach, dotyczące zaplecza oraz warunków pracy. Zaakcentowany 

został również fakt, że udział w kursie metodycznym i podzielenie się 

poznanymi metodami z pozostałymi językowcami, przyczynił się do stosowania 

nowych metod nauczania, powstało dużo ciekawych materiałów pomocniczych, 



 

METODYK XIV      2019/2020                                                     61 
 

które wykorzystujemy na lekcjach, zdecydowanie częściej korzystamy 

z autentycznych źródeł jak filmy np. „Ted Talks” na podstawie, których 

tworzymy ciekawe scenariusze lekcji, wykorzystujemy aplikacje do tworzenia 

krzyżówek i quizów, lekcje są urozmaicane o różne dodatkowe elementy, jak 

na przykład rozgrzewki językowe przed przejściem do właściwego tematu. 

Kurs obejmował zagadnienia nauczania języka obcego z uwzględnieniem 

uczniów na różnym poziomie kompetencji językowych, przekazano nam 

informacje jak dopasować te same treści do uczniów z różnym stopniem 

znajomości języka obcego. Oczywiście wymaga to od nauczyciela bardzo 

dużego wkładu pracy, ale znacznie pomaga w rozwiązaniu tak bliskiego nam 

problemu, nauczania w klasach zróżnicowanych językowo. 

Ponadto uczestnicy akcentują, że dzięki mobilności poprawiły się ich 

możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej, wzrosła motywacja do dalszego 

rozwoju umiejętności zawodowych, poznali dobre praktyki zawodowe, zdobyli 

praktyczne umiejętności istotne dla ich pracy zawodowej, wzrosła wiedza 

w zakresie nauczanych przedmiotów i w obszarach zawodowych, w obrębie 

których pracują. Nauczyciele zauważyli również, że mieli możliwość testowania 

i rozwijania nowych metod uczenia się i nauczania, wzmocnili lub poszerzyli 

sieci kontaktów zawodowych oraz wzrosła ich wiedza na temat systemów 

edukacji. Bardzo istotne okazało się poprawienie umiejętności analitycznych, 

umiejętności pracy w grupie oraz poprawa umiejętności emocjonalnych jakim 

jest przede wszystkim wzrost pewności siebie.  

Uczestnicy wspierają się nawzajem w dalszym rozwoju kompetencji 

w zakresie posługiwania się językiem angielskim, kontynuują naukę 

z zamiarem uczestnictwa w kolejnych projektach na przykład w kursach „CLIL” 

oraz „job shadowing”. Należy zaznaczyć, że nauczyciele w bardzo dużym 

stopniu podnieśli swoje kompetencje, mieli okazję posługiwać się językiem 

angielskim w realnym środowisku, uwierzyli w swoje możliwości 

komunikacyjne a fakt, że przełamali słynną blokadę językową przyczynił się do 

wzmocnienia wiary w swoje możliwości. 

Tak więc napełnieni nadzieją, że to czego już dokonaliśmy znajdzie swoją 

kontynuację w przyszłości, ładujemy przysłowiowe baterie, aby już wkrótce 
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rzucić się w wir pracy prowadzący do realizacji kolejnego projektu. Już wkrótce 

zostaną reaktywowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla 

nauczycieli, na które zamierzamy zaprosić również nauczycieli chętnych do 

wzięcia udziału w kolejnym projekcie, gdyż przygotowanie językowe jest 

jednym z warunków przy rekrutacji. 

Dla nas najistotniejsze są wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 

realizacji projektu, ich wpływ na nasz rozwój oraz efekty lingwistyczne 

i metodyczne, które były zwieńczeniem projektu i którymi możemy się dzielić 

z innymi. 

 

 
 

Magdalena Kościcka  
koordynator projektu  

nauczyciel języka angielskiego  
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Zajęcia dodatkowe dla młodzieży szkół podstawowych 

 
Dla ośmioklasistów koniec pierwszego semestru i ferie to intensywny 

czas myślenia o egzaminach do szkół średnich. W tym roku pani Joanna 

Teodorowska, nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, wzięła na siebie 

odpowiedzialność dotarcia do młodzieży szkół podstawowych, aby pomóc im 

w lepszym przygotowaniu do egzaminów. Odwiedziła Szkołę Podstawową nr 5 

w Kluczborku, Szkołę w Roszkowicach oraz Szkołę Podstawową nr 1 i nr 2 

w Kluczborku, a także szkołę w Bąkowie. W szkołach tych przeprowadziła 

zajęcia dla młodzieży, na których omówiła przygotowanie do egzaminów oraz 

ich przebieg. Przygotowała również Niezbędniki Ósmoklasisty z języka 

angielskiego i niemieckiego. Niezbędnik zawiera podstawowe informacje 

o egzaminie, logiczne wytłumaczenie zasad gramatyki a także przejrzysty 

słownik językowy. Zajęcia które przeprowadziła w wyżej wymienionych 

szkołach, spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży.  

    

W czasie ferii pani Joanna Teodorowska zaprosiła uczniów na zajęcia językowe 

w ZSL-T. Dzięki tej inicjatywie młodzież szkół podstawowych mogła uzupełnić 

braki w swojej znajomości języków obcych, lepiej poznać szkołę 

ponadpodstawową oraz świadomie i w pełni odpowiedzialnie dokonać wyboru 

dalszego kierunku kształcenia.  

Joanna Teodorowska  
nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego  
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Wolontariat w ZSL-T 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku słynie z wyjątkowej 

młodzieży. Młodzieży, która oprócz brania odpowiedzialności za swoją naukę, stara się 

być odpowiedzialnymi obywatelami świata. Wolontariat w ZSL-T od wielu lat zaskakuje 

pomysłami. To uczniowie ZSL-T „zarazili” mieszkańców Kluczborka ideą bycia dawcami 

szpiku kostnego. Od wielu lat prowadzą wraz z opiekunką wolontariatu panią Bianką 

Grybek akcję rejestracji dawców wykraczając poza powiat kluczborski a nawet 

województwo. 

Prężnie działa również klub krwiodawstwa regularnie zasilając miejscowy punkt 

poboru w dostawę krwi. 

Młodzi ludzie aktywnie działają również na rzecz schroniska dla zwierząt, 

angażując się w zbiórkę karmy, a także dbanie o zwierzęta w schronisku. Zamiast 

spędzać godziny przed ekranami komputerów nasza młodzież spędza aktywnie czas 

wyprowadzając psy z azylu na spacer. 

Pani Bianka Grybek, która sama od lat zarejestrowana jest jako potencjalny dawca 

szpiku, zachęca młodzież do kreatywnego myślenia. Ich główne motto to „The sky is 

the limit” i „Think big”. Młodzi ludzie uczą się wiary w siebie, zdrowej samooceny 

i pokonywania barier. Z pomocą pani Bianki Grybek dotarli do Dody, która nagrała 

spot reklamujący oddawanie szpiku organizowane przez ZSL-T w Kluczborku.  

Jak napisał słynny amerykański pisarz oraz filozof Richard Bach „Każde 

marzenie dane jest nam wraz z mocą potrzebną do jego spełnienia” i czasami trzeba 

tylko pomóc młodym ludziom zobaczyć, że tę moc mają w sobie. I tego uczy właśnie 

nasza szkoła. 

       
Bianka Grybek  

opiekun wolontariatu w ZSL-T 
 nauczyciel języka angielskiego  
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Myślę, że szkoła cechuje się wysoką odpowiedzialnością 

w wielowymiarowym wychowaniu dzieci i młodzieży, bo zgodnie z tym co 

powiedział Jan Paweł II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. 

Alicja Wojtaszczyk 


