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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

„Nasze Rejsy 
2012”

Zdjêcia: Wies³aw Seidler,                                                                                             
 za³ogi i kadra

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Japan Fest
Zdjêcia:

Iwona Sarnicka

Pa³ac M³odzie¿y                    
w Szczecinie

   „Naród, który nie szanuje swej przesz³oœci nie zas³uguje 
na szacunek teraŸniejszoœci i nie ma prawa do przysz³oœci”. 
S³owa marsza³ka Józefa Pi³sudskiego – „ikony” 
niepodleg³oœci, wpisuj¹ siê w program, który powinien nam 
przyœwiecaæ. W 95. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci, 
przy pomniku U³anów Podolskich odby³a siê donios³a 
uroczystoœæ. ¯o³nierze 12 batalionu dowodzenia U³anów 
Podolskich, cz³onkowie Ko³a ¯o³nierzy 12 Pu³ku U³anów 
Podolskich, Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pu³ku U³anów 
Podolskich, harcerze i mieszkañcy Szczecin-Zdroje, 
spotkali siê, by celebrowaæ pamiêæ o bojownikach walki o 
niepodleg³oœæ. Obecny by³ pp³k Andrzej Wojciechowski, d-
ca 12 bdow U³anów Podolskich, p. Eryka Grzeœkowiak, 
przewodnicz¹ca Rady Osiedlowej Szczecin-Zdroje, 
ks.proboszcz Ryszard Szymanik z parafii Œw. Ducha, prof. 
Janusz Faryœ i wiceprezes Ko³a ̄ o³nierzy 12 Pu³ku U³anów 
Podolskich Zbigniew Jahnz. 12 batalion dowodzenia 
U³anów Podolskich wystawi³ szwadron honorowy pod 
dowództwem rtm. Macieja Staszewskiego, oraz wartê 
honorow¹ przy pomniku U³anów Podolskich. Wartê 
honorow¹ wystawili równie¿ harcerze ze Zwi¹zku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej w mundurach i wyposa¿eniu 
nawi¹zuj¹cym do walki o niepodleg³oœæ w II wojnie 
œwiatowej. U³ani wraz z dowódc¹ ubrani byli w mundury 
„B³êkitnej Armii” gen. Józefa Hallera i wyposa¿eni w broñ 
historyczn¹ systemu Mauser, z której wykonana zosta³a 
salwa honorowa. Wchm. sztab. Dariusz Krakowiak 
odczyta³ Apel Pamiêci. Mundury Armii Hallera to uk³on 
wobec najwiêkszej jednostki taktycznej Wojska Polskiego 
w I wojnie œwiatowej, która sformowana zosta³a we Francji 
w 1917 r. walczy³a na polach Szampanii i w Wogezach, a 
nastêpnie przetransportowano j¹ do Polski, gdzie wziê³a 
udzia³ w wojnie z Rosj¹ bolszewick¹. Jest to równie¿ uk³on 
wobec, stacjonuj¹cej w Szczecinie, 12 brygady 
zmechanizowanej, która kultywuje tradycje Armii Hallera. 
Uroczystoœæ by³a prowadzona przez Rafa³a Zommera 
cz³onka Ko³a ̄ o³nierzy 12 Pu³ku U³anów Podolskich, który 
tak jak pozostali jego koledzy prezentowali na sobie 
mundury w barwach 12 pu³ku U³anów Podolskich z okresu 
wojny polsko-bolszewickiej (1919-21), II Rzeczypospolitej 
i kampani w³oskiej z lat 1943-45. Historyczny klimat 
uzupe³nia³y dwa amerykañskie samochody typu „willys” z 
II wojny œwiatowej. Klub Kawaleryjski im. 12 Pu³ku 
U³anów Podolskich prezentowa³ siê z pocztem 
sztandarowym w mundurach II Rzeczypospolitej. Podczas 
uroczystoœci uhonorowano odznak¹ pami¹tkow¹ 12 pu³ku 
u³anów Podolskich nastêpuj¹ce osoby: pp³k Jacka Chamera 
(Wielonarodowy Korpus P³n-Wsch.), pp³k Juliusza Tyma 
(Akademia Obrony Narodowej), chor. Wojciecha Junaka 
(12 bdow U³. Podolskich), wachm. Paw³a Prusa (12 bdow 
U³. Podolskich), Olafa Ligenzê (Klub Kawaleryjski im. 12 
Pu³ku U³anów Podolskich), Marka Giniewskiego (Klub 
Kawaleryjski im. 12 Pu³ku U³anów Podolskich), oraz 
Marka Kurowskiego, przyjaciela i zas³u¿onego dla Ko³a 
¯o³nierzy 12 Pu³ku U³anów Podolskich. Oprawê muzyczn¹ 
przygotowa³a orkiestra m³odzie¿owa z Zespo³u Szkó³ 
Ekonomicznych w Szczecinie. Po czêœci oficjalnej odby³o 
siê spotkanie i poczêstunek  w restauracji„Skandia”.

Szczecinianie            
dla Niepodleg³ej
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liz, a tak¿e dzia³añ szkó³ i nauczycieli, s³u¿¹cych do
podnoszenia efektów kszta³cenia .

2. Dlaczego nale¿y analizowaæ  wyniki egzami-
nów zewnêtrznych?

* Wyniki egzaminów s¹ ocen¹ zewnêtrzn¹ okre-
�lonych wymaganiami egzaminacyjnymi osi¹gniêæ
edukacyjnych uczniów.

* To ocena sumuj¹c¹ etapy kszta³cenia oraz in-
formacja o efektach nauczania � uczenia siê.

* Ocena zewnêtrzna w postaci wyniku spraw-
dzianu/egzaminu zewnêtrznego jest jednym ze
wska�ników efektywno�ci nauczania, celem i �rod-
kiem pracy nauczyciela i szko³y.  Tak rozumiany
wynik sprawdzianu/egzaminu zewnêtrznego powi-
nien pe³niæ wa¿ne funkcje w ¿yciu szko³y:

� Informacyjn¹ � informuje o okre�lonych wy-
maganiami egzaminacyjnymi osi¹gniêciach uczniów
i szko³y;

� Diagnostyczn¹ � stanowi wska�nik efektywno-
�ci kszta³cenia;

� Prognostyczn¹ �  dostarcza  wiedzy umo¿liwia-
j¹cej prognozowanie i planowanie osi¹gniêæ
uczniów i szko³y;

� Warto�ciuj¹c¹ � stanowi podstawê do wyra¿a-
nia opinii i ocen o osi¹gniêciach uczniów, pracy
nauczycieli i procesie kszta³cenia w szkole;

� Motywuj¹c¹ �  mo¿e byæ czynnikiem wyzwala-
j¹cym wiêksze  zaanga¿owanie w pracê;

� Korekcyjn¹ � wnioski z analizy i interpretacji
wyników sprawdzianu/egzaminów powinny byæ
podstaw¹ do modyfikowania i korygowania proce-
su kszta³cenia.

3. Jak analizowaæ wyniki egzaminów zewnêtrz-
nych? � Etapy szkolnej analizy wyników egzami-
nów zewnêtrznych.

Analiza wyników egzaminów zewnêtrznych jest
procesem  obejmuj¹cym nastêpuj¹ce czynno�ci ba-
dawcze:

I.  Analiza informacji przekazanych szkole przez OKE
II. Analiza zakresu tre�ci egzaminu, w tym:
� Arkusza egzaminacyjnego � okre�lenie, co

sprawdza³y poszczególne zadania w odniesieniu do
wymagañ egzaminacyjnych;

I. ANALIZA WYNIKÓW
EGZAMINÓW ZEWNETRZ-
NYCH JAKO WARUNEK JA-
KO�CIOWE GOROZWOJU

UCZNIA, NAUCZYCIELA
I SZKO£Y

Prezentowany materia³ mo¿e byæ wykorzystany do
przeprowadzenia szkoleniowej rady pedagogicznej
na poziomie szko³y podstawowej, gimnazjum i szko³y
ponadgimnazjalnej z zakresu analizy wyników ze-
wnêtrznych egzaminów, zajêæ na  samokszta³cenio-
wym zespole przedmiotowym oraz do opracowania
raportu � analizy wyników egzaminów zewnêtrznych.

1. Analiza  wyników egzaminów  zewnêtrznych �
Jak rozumiemy to wymaganie?

* Ewaluacja wymagania:  Analizuje siê wyniki spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu matural-
nego i egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawo-
dowe  jako rodzaj stosowanych badañ spo³ecznych jest
procesem gromadzenia i komunikowania informacji u³a-
twiaj¹cych podejmowanie decyzji dotycz¹cych funk-
cjonowania szkolnego systemu kszta³cenia. Jest proce-
sem  warto�ciowania dzia³añ w zakresie przygotowania
uczniów  do sprawdzianu czy egzaminu zewnêtrznego.
To przede wszystkim w³asna  refleksja szko³y ukierun-
kowana na rozwój, dokonywana w celu lepszego wy-
korzystania posiadanych zasobów, wprowadzenia zmian
i modyfikacji w szkolnym systemie kszta³cenia.

* Wymaganie: Analizuje siê wyniki sprawdzianu, eg-
zaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egza-
minu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe  skupia
siê na procesie analizy wyników oraz na jej efektach, to
znaczy na osi¹gniêciach edukacyjnych uczniów. Doty-
czy dzia³añ nauczycieli  podejmowanych w zakresie ana-
lizy i interpretacji wyników egzaminów zewnêtrznych, for-
mu³owanie i wdra¿anie wniosków z tych analiz, które przy-
czyniaj¹ siê  do wzrostu efektów kszta³cenia.

* Przedmiotem ewaluacji tak sformu³owanego
wymagania jest proces analizy oraz prezentacja wy-
ników egzaminów zewnêtrznych, wniosków z ana-

Analiza wyników egzaminów gimna-
zjalnych jako warunek jako�ciowego roz-
woju ucznia, nauczyciela i szko³y. Struk-
tura tworzenia raportu � analizy wyni-
ków zewnêtrznych egzaminów.

Warsztaty street artowe (zdj.: Magdalena Gardas).

Projekt edukacyjny
w gimnazjum

Teresa Banas-Kobylarska
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� Kartoteki testu zawieraj¹cej wykaz czynno�ci

badanych zdaniami oraz przyporz¹dkowanie tych
czynno�ci wymaganiom egzaminacyjnym;

� Zestawienie indywidualnych wyników uczniów
poszczególnych klas.

III.  Analiza wyników testu � poziom szko³y:
� Rozk³ad wyników w szkole na tle rozk³adu w

kraju i województwie;
� Miary tendencji centralnej � mediana, mo-

dalna (najczêstszy wynik w szkole), �rednia aryt-
metyczna;

� Procent uczniów, którzy   uzyskali wynik zadowala-
j¹cy � co najmniej  70%  wykonalno�ci zadañ arkusza;

� Miary zró¿nicowania  � wynik minimalny, wynik
maksymalny, rozstêp wyników, odchylenie standar-
dowe, ³atwo�æ zestawu

� Przedstawienie wyników w skali stanikowej
� Wnioskowanie:
* jaki �redni wynik osi¹gnê³a szko³a?
* jak wypad³a szko³a na tle wyników w gminie,

powiecie, województwie, kraju?
* ile uczniów   osi¹gnê³o wynik najni¿szy?
* Ile uczniów osi¹gnê³o wynik najwy¿szy?
* Ilu uczniów osi¹gnê³o wynik zadowalaj¹cy?
* Jaki by³ typowy, najczêstszy wynik w szkole (

modalna)?
* Jakie by³o zró¿nicowanie wyników?
IV. Analiza wyników w standardach  � poziom klasy
� Opracowanie planu zestawu egzaminacyjne-

go � okre�lenie procentowego i punktowego
udzia³u zadañ badaj¹cych umiejêtno�ci z poszcze-
gólnych standardów wymagañ;

� Obliczanie �redniej   ³atwo�ci zadañ w poszcze-
gólnych standardach;

� Porównanie wyników w standardach z wynika-
mi w powiecie, województwie i w kraju;

� Wnioskowanie:
* Które standardy wypad³y najlepiej?
* Które standardy wypad³y najs³abiej?
* Które standardy zosta³y osi¹gniête?
* Które standardy nie zosta³y osi¹gniête?
V.  Analiza wyników zadañ � poziom klasy
� Obliczanie wspó³czynnika ³atwo�ci  poszcze-

gólnych zadañ;
� Kategoryzacja zadañ ze wzglêdu na warto�æ

wska�nika ich ³atwo�ci;
� Porównanie ze wspó³czynnikiem zadañ w woje-

wództwie i w kraju;
� Przedstawienie  procentowego rozk³adu wyni-

ków uczniów w Staninach;
� Wnioskowanie:
* Które zdania sprawia³y uczniom trudno�ci?
* Jakie umiejêtno�ci one sprawdza³y?
* Które zdania okaza³y siê ³atwe dla uczniów?

* Które umiejêtno�ci  zosta³y opanowane na
poziomie ni¿szym od  przeciêtnego w wojewódz-
twie i w kraju?

� Które umiejêtno�ci  zosta³y opanowane na po-
ziomie  wy¿szym od  przeciêtnego w województwie
i w kraju?

� Które umiejêtno�ci zosta³y opanowane na po-
ziomie zadowalaj¹cym?

� Które umiejêtno�ci zosta³y opanowane  najs³abiej?
� Jakie typowe  b³êdy pope³niali uczniowie?
VI. Kontekstowa interpretacja uzyskanych wy-

ników � poziom klasy
W�ród czynników kontekstowych wyró¿niamy:

Czynniki
indywidualne

Czynniki
�rodowiskowe

Czynniki
pedagogiczne

* Czas po�wiê-
cony na
odrabianie prac
domowych
* Aspiracje,
ambicje w³asne
uczniów
* Motywacja
* Umiejêtno�æ
gospodarowa-
nia czasem
* Inteligencja
ucznia

* Sytuacja
materialna
rodziny
* Wykszta³ce-
nie rodziców
* Dobra
sytuacja,
aktywno�æ
zawodowa
rodziców
* Dostêp do
komputera
* Wielko�æ
aglomeracji oraz
mo¿liwo�æ
kontaktu z
instytucjami
kulturalnymi
* Posiadanie i
korzystanie z
ksiêgozbioru
* Merytoryczna
pomoc rodziny
w nauce
* Zaanga¿owa-
nie rodziców w
kszta³cenie
dzieci
* Aspiracje
rodziców
* Wp³yw grup
rówie�niczych

* Wielko�æ
szko³y
* Liczba
nauczycieli z
uprawnieniami
egzaminatorów
* Systematycz-
na wspó³praca
w zespo³ach
nauczycielskich
* Rozwijanie
zainteresowañ
* Udzia³
uczniów w
dodatkowych
zajêciach
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych
* Udzia³
uczniów w
konkursach i
olimpiadach
* Wyposa¿enie
szkó³ w �rodki
dydaktyczne
* Korzystanie z
korepetycji i
kursów przygo-
towawczych do
egzaminów
* Dostêp do
Internetu
* Preferowanie
problemowo-
praktycznego
modelu  naucza-
nia � uczenia siê
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VII. Analiza szkolnego systemu kszta³cenia
Obejmuje ona analizê szkolnego zestawu progra-

mów nauczania, wymagañ edukacyjnych, funkcjo-
nowania wewn¹trzszkolnego systemu oceniania, pla-
nowania pracy dydaktycznej, organizacji zajêæ lek-
cyjnych oraz pracy domowej ucznia,  stosowanych
podrêczników, metod, form nauczania, zaanga¿owa-
nia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, sposo-
bów motywowania uczniów do nauki, efektywno�ci
wspó³pracy nauczycieli, nieobecno�ci nauczycieli i
organizacji zastêpstw, organizacji zajêæ pozalekcyj-
nych oraz pomocy psychologiczno�pedagogicznej.

VIII. Formu³owanie wniosków do korekty szkol-
nego i nauczycielskich systemów kszta³cenia

Praktyczne wskazówki dotycz¹ce dzia³añ eduka-
cyjnych szko³y i nauczycieli, stanowi¹ce istotê dzia-
³añ naprawczych i doskonal¹cych.

IX. Opracowanie programu naprawczego
Program i harmonogram  poprawy efektywno�ci

kszta³cenia. Harmonogram okre�la terminy, w jakich
powinno doj�æ do wdro¿enia poszczególnych eta-
pów programu oraz wskazuje osoby odpowiedzial-
ne za realizacjê zadañ programu.

Wnioski  z badañ przeprowadzonych przez Ja-
lantê Misztal   w zwi¹zku z wieloletni¹ prac¹ szko-
leniow¹ z nauczycielami i dyrektorami szkó³: szko-
³y radz¹ sobie z  analiz¹ wyników, lecz nadal maj¹
problemy z ich interpretacj¹. Najwa¿niejsze jest
wnioskowanie o skuteczno�ci kszta³cenia, a to
przysparza nauczycielom trudno�ci. Planowanie
pracy dydaktycznej powinno uwzglêdniaæ wnioski
z analiz z egzaminów zewnêtrznych.

Warsztaty plastyczne (zdj.: Karolina Machowicz).

3. Jak wykorzystaæ wyniki egzaminów ze-
wnêtrznych?

Uzyskane na egzaminie gimnazjalnym wyniki
wymagaj¹ poprawy efektywno�ci pracy  szko³y w
ró¿nych jej obszarach.

Obszary i sposoby wykorzystania  wyników
egzaminów zewnêtrznych do poprawy  efektyw-
no�ci  wyników uzyskiwanych przez uczniów

Obszar pracy
szko³y

Sposób wykorzystania wyników
egzaminów zewnêtrznych

Doskonalenie
nauczycieli

� uzyskanie kwalifikacji
egzaminatora
� szkolenie z zakresu analizy,
interpretacji i wykorzystania
wyników egzaminów zewnêtrz-
nych
� zaplanowanie szkoleñ z
metodyki
� szkolenia z zakresu  diagnozy
edukacyjnej i pomiaru dydak-
tycznego
� doskonalenie kompetencji
umiejêtno�ci  ponadprzedmioto-
wych
�  doskonalenie umiejêtno�ci
oceniania osi¹gniêæ uczniów
� poznanie  istoty, metod i form
oceniania wewnêtrznego i
zewnêtrznego

Wspó³praca
nauczycieli i
zespo³ów
przedmioto-
wych

� zespo³owa analiza i interpre-
tacja wyników
� wymiana do�wiadczeñ,
jednolito�æ oddzia³ywañ
� doskonalenie planów pracy
zespo³ów
� stworzenie banku æwiczeñ/
zadañ doskonal¹cych umiejêt-
no�ci sprawdzane na egzami-
nach
� wypracowanie w zespo³ach
przedmiotowych materia³ów  do
æwiczeñ  dla uczniów maj¹cych
problemy  z przyswojeniem
wiadomo�ci i umiejêtno�ci
� wybór efektywnych metod
pracy z uczniem zdolnym i
maj¹cym trudno�ci w nauce

Stworzenie
optymalnych
warunków do
uczenia siê
uczniów

� w³a�ciwa organizacja zajêæ
�wietlicowych nastawiona na
udzielanie pomocy uczniom w na-
uce
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� samopomoc kole¿eñska
podczas zajêæ �wietlicowych
� wyposa¿enie uczniów w
umiejêtno�æ uczenia siê (metody
i techniki uczenia siê i zapamiê-
tywania)
� stwarzanie atmosfery  sprzyja-
j¹cej  uczeniu siê poprzez
wyja�nienie celowo�ci po-
de4jmowanych na zajêciach
dzia³añ
� uczenie strategii rozwi¹zywa-
nia zadañ otwartych i zamkniê-
tych
� doskonalenie umiejêtno�ci
koncentracji i skupienia uwagi
� udzia³ uczniów w zajêciach
pozalekcyjnych
� aktywizacja uczniów

Przygotowanie
uczniów do
egzaminu

� prace domowe w formie zadañ
egzaminacyjnych
� kszta³cenie umiejêtno�ci
pracy z arkuszami egzamina-
cyjnymi
� organizacja egzaminów
próbnych
� zapoznanie uczniów z wyma-
ganiami egzaminacyjnymi
� wyja�nienie procedur egzami-
nacyjnych
� systematyczna korekta b³êdów
pope³nianych w pracach
� æwiczenie najs³abiej opanowa-
nych umiejêtno�ci
� konsultacje indywidualne
� monitorowanie postêpów
rozwoju ucznia

� wykorzystanie wyników
egzaminów  zewnêtrznych jako
informacji zwrotnej dla rodziców
� zaanga¿owanie rodziców w
systemowe dzia³ania szko³y  w
zakresie  motywowania  i
wspierania uczniów w procesie
uczenia siê
� informowanie rodziców o
wynikach diagnoz i analiz
prowadzonych w szkole
� informowanie rodziców o
wynikach  egzaminów próbnych
� zapoznanie rodziców z
procedurami egzaminów

Wspó³praca z
rodzicami

� monitorowanie przez rodziców
rozwi¹zywania  zadañ dodatko-
wych  przygotowuj¹cych do
egzaminu
� wspieranie rodziców w
indywidualnej pracy wyrównaw-
czej z dzieckiem w domu
� zwiêkszenie odpowiedzialno-
�ci rodziców za wyniki naucza-
nia

Wewn¹trzsz-
kolne badanie
osi¹gniêæ
edukacyjnych
uczniów

� szkolne diagnozy  edukacyjne
z zastosowaniem metodologii
egzaminacyjnej
� analiza i interpretacja wyników
badañ
�  badanie wyników nauczania z
poszczególnych przedmiotów
� organizacja egzaminów
próbnych
� diagnoza wybranych umiejêt-
no�ci uczniów, sprawdzanych
na egzaminie
� badanie przyrostu wiedzy
uczniów
�  udzia³ w projektach edukacyj-
nych daj¹cych mo¿liwo�æ
porównywania osi¹ganych
wyników

Modyfikacja
WSO/PSO

� modyfikacja PSO ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem  metodolo-
gii egzaminacyjnej
� wprowadzenie elementów
oceniania kszta³tuj¹cego
� kryterialne ocenianie prac
uczniów
� zwiêkszenie czêstotliwo�ci
oceniania
� ocenianie wiedzy, umiejêtno-
�ci i postaw uczniów

Wzmocnienie
nadzoru
pedagogicz-
nego

� hospitacje diagnozuj¹ce
� badanie osi¹gniêæ edukacyj-
nych uczniów
� kontrola dokumentacji
nauczycieli
� nadzór nad stosowaniem i
funkcjonowaniem WSO
� analiza form i obszarów
oceniania osi¹gniêæ uczniów
� realizacja podstawy progra-
mowej
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II. Propozycja struktury two-
rzenia raportu � analiza wyni-
ków egzaminów zewnêtrznych

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW
(na przyk³ad) GIMNAZJALNYCH

( na przyk³ad) Z HISTORII I SPO£ECZEÑSTWA
W ROKU SZKOLNYM ������

I. Dane statystyczne
    Liczba  uczniów  przystêpuj¹cych do  egzami-

nu: ���uczniów
    W tym arkusz standardowy � ���. uczniów
   Arkusz dla uczniów upo�ledzonych w stopniu

lekkim: ���.uczniów
II. Charakterystyka zestawu standardowego

(przyk³ad)
     Zestaw standardowy zawiera³  24 zadania zamkniê-

te, w tym 20 zadañ z historii i 4 zadania z wiedzy o spo³e-
czeñstwie. Dominowa³y zadania wielokrotnego wybo-
ru, w których uczeñ wybiera³  jedn¹ z podanych odpo-
wiedzi. Wyst¹pi³y  tak¿e zadania, które mia³y inna formê,
np. typu prawda � fa³sz oraz na dobieranie.

   Ju¿ po raz drugi na za�wiadczeniu o szczegó³o-
wych wynikach egzaminu zostanie podany wynik
procentowy dla ka¿dego z zakresów egzaminu gim-
nazjalnego do których przyst¹pi³ uczeñ.

    Wynik procentowy okre�la odsetek punktów,
które zdaj¹cy zdoby³ za zadania z danego zakresu.

III. Ogólne �rednie wyniki procentowe uzyska-
ne przez uczniów podczas egzaminów na poszcze-
gólnych poziomach

� dostosowanie wymagañ do
mo¿liwo�ci intelektualnych
uczniów

Wspó³praca
samorz¹dem
lokalnym

�  wspieranie edukacyjnych
inicjatyw szko³y
� dostêpno�æ instytucji ¿ycia
kulturalnego

Wzbogacenie
bazy dydak-
tycznej

� komputeryzacja, zakup
programów komputerowych
� wyposa¿enie szko³y  w
nowoczesne �rodki dydaktyczne
� wzbogacenie ksiêgozbioru
bibliotecznego
� gromadzenie banku zadañ
egzaminacyjnych
� umo¿liwienie  uczniom
korzystania z ró¿nych �róde³
informacji
� dostosowanie pomieszczeñ do
warunków i zasad bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy

Organizacja
pracy szko³y

� podzia³ na grupy jêzykowe
� sprawna organizacja dowozu
uczniów
� umo¿liwienie udzia³u uczniom
w zajêciach pozalekcyjnych
� organizacja zajêæ pozalekcyj-
nych
� dzia³alno�æ �wietlicy szkolnej
� prawid³owe rozmieszczenie
zajêæ w planie dydaktycznym
� dostêp do bazy sportowej
(hala, boisko ,,Orlik")
� organizacja przedsiêwziêæ
takich jak: projekty, konkursy
� organizacja efektywnych
zastêpstw  za nieobecnych
nauczycieli

Organizacja
procesu
nauczania �
uczenia siê

� wykorzystanie  na zajêciach
metod aktywizuj¹cych
� efektywne  wykorzystanie
czasu lekcyjnego
� organizowanie zajêæ pozalek-
cyjnych
� zadawanie i egzekwowanie
wykonania prac domowych
� motywowanie uczniów do
nauki
� wdra¿anie do samokszta³cenia
i samodoskonalenia
� preferowanie problemowo�
praktycznego modelu nauczania
� stosowanie problemowych i
praktycznych metod pracy
� doskonalenie umiejêtno�ci
wymaganych na egzaminach
zewnêtrznych
� wdra¿anie do samokszta³cenia
i samooceny

Historia i WOSHistoria i WOS

����%�redni wynik
procentowy w okrêgu

�redni wynik procentowy
w  województwie

����%

�redni wynik procentowy
powiatu

����%

�redni wynik procentowy
gminy

����%

�redni wynik procentowy
szko³y

����%
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VII. Uczniowie z najwy¿szym
i najni¿szym wynikiem punktowym
i procentowym

Klasa IIIa
I   ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�� pkt/ 33pkt               � �..%
II ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�� pkt/ 33pkt               � ��%
III ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�..pkt/ 33pkt               � ��.%

Klasa IIIb
I   ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�� pkt/ 33pkt               � �..%
II ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�� pkt/ 33pkt               � ��%
III ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�..pkt/ 33pkt               � ��.%

Klasa IIIc
I   ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�� pkt/ 33pkt               � �..%
II ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�� pkt/ 33pkt               � ��%
III ������..(Imiê i nazwisko ucznia)
�..pkt/ 33pkt               � ��.%

IV.  Wyniki punktowe

V. Wyniki  procentowe

VI. Wspó³czynnik ³atwo�ci zadañ

Wspó³czynniki ³atwo�ci zadañ:
Bardzo ³atwe: 1,00-00,90
£atwe: 0,89-0,70
Umiarkowanie trudne: 0,69-0,50
Trudne: 0,49-0,20
Bardzo trudne: 0,19-0,00

�rednie wspó³czynniki ³atwo�ci zadañ w poszcze-
gólnych klasach i w szkole

�rednie wspó³czynniki ³atwo�ci zadañ w poszcze-
gólnych klasach i w szkole  w zadaniach  numer
21, 22, 23 i 24 z wiedzy o spo³eczeñstwie

Szko³a

23

IIIA IIIB IIICNumer
zadania

22

21

24.1

24.2

24.3

Szko³a

IIIA

IIIB

IIIC

Klasa �redni wspó³czynnik
³atwo�ci

Liczba uczniów

Uzyskany wynik
procentowy przez szko³ê
z historii i WOS-u

Numer i nazwa
Stanina

����%  ��.. � ���

Szko³a

Suma
punktów

�redni
wynik
punktowy

Liczba
uczniów

IIIA IIIB IIIC

Szko³a

Ogó³em

%

Liczba
uczniów

IIIA IIIB IIIC

Szko³a

IIIA

IIIB

IIIC

Wsp.
³atwo�ci

Klasa

0,
00

-0
,1

9

Wsp.
³atwo�ci

BT T UT £ B£

0,
20

-0
,4

9

0,
50

-0
,6

9

0,
70

-0
,8

9

0,
90

-1
,0

0



10
Szko³a

I miejsce������. (Imiê i nazwisko ucznia)
klasa IIIA ��..pkt/33pkt � ��.%
II miejsce������ (Imiê i nazwisko ucznia)
klasa IIIA ��..pkt/33pkt � ��.%
III miejsce�����.  (Imiê i nazwisko ucznia)
klasa IIIA ��..pkt/33pkt � ��.%

VIII. Porównanie  tegorocznych
wyników z   wynikami z poprzedniego
roku szkolnego

Wnioski z porównania wynikaj¹ce z powy¿szej
tabeli (przyk³ad)

Z powy¿szych danych wynika, ¿e w porównaniu
z poprzednim rokiem szkolnym wyniki  poprawi³y
siê. Zwiêkszy³ siê �redni wynik procentowy  w wo-
jewództwie, w szkole, �redni wynik punktowy szko-
³y, wspó³czynnik ³atwo�ci zadañ szko³y oraz  stanin.

IX. Podsumowanie
Z historii naj³atwiejszym zadaniem  okaza³o siê

zadanie numer ..,   polegaj¹ce na  �����... Wy-
mienione zadanie  dotyczy³o���........

Bardzo trudne okaza³o siê zadanie numer
���� dotycz¹ce ��... Kolejnym,  trudnym za-
daniem, by³o zadanie numer ���, polegaj¹ce na
������..  Nastêpnie zadanie numer ���,
które polega³o na ������. Kolejnym zada-
niem, które sprawi³o  trudno�ci, to zadanie numer
���. Polega³o na  ������.

Z wiedzy o spo³eczeñstwie naj³atwiejszym zada-
niem okaza³o siê zadanie numer � Polega³o na
���

Bardzo trudne okaza³o siê zadanie numer ��
W  wymienionym zadaniu przedstawiono  ���
Zadaniem uczniów  by³o  ������.

Wnioski do pracy w zakresie  poprawy wyników
egzaminu gimnazjalnego

z historii (przyk³ady)
* Wykonywaæ wiêcej æwiczeñ w oparciu o histo-

ryczne teksty �ród³owe
* Æwiczyæ z uczniami rozmieszczenie zdarzeñ hi-

storycznych w czasie � z wykorzystaniem osi czasu
* Wdra¿aæ uczniów do dokonywania oceny wy-

darzeñ historycznych
* Æwiczyæ z uczniami umiejêtno�æ logicznego my-

�lenia, kojarzenia faktów i wyci¹gania wniosków.

Wnioski do pracy w zakresie  poprawy wyników
 egzaminu gimnazjalnego

z wiedzy o spo³eczeñstwie (przyk³ady)
* Æwiczyæ  z uczniami strukturê funkcjonowania

administracji publicznej w Polsce na poziomie gmi-
ny,  powiatu i województwa

* Æwiczyæ  odczytywanie informacji z diagramu
oraz umiejêtno�æ dokonywania oceny wyników,
miedzy innymi dotycz¹cych  przynale¿no�ci nasze-
go pañstwa do ró¿nych organizacji

* Analizowaæ i wyci¹gaæ wnioski dotycz¹ce aktu-
alnych wydarzeñ politycznych w Polsce, Europie i
na �wiecie.

AKTY PRAWNE
* Podstawa prawna:  Rozporz¹dzenie  Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 7 pa�dziernika 2009 roku
w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dziennik
Ustaw nr 168, poz.1324).
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�rednie wyniki
procentowe punkto-
we, wspó³czynniki
³atwo�ci zadañ,
Staniny oraz ich
nazwy

Klasa Rok szkolny
2012/2013

Rok szkolny
2011/2012

�redni wynik
procentowy
w województwie

�redni wynik
procentowy
w szkole

�redni wynik
punktowy szko³y

Wspó³czynnik
³atwo�ci zadañ
szko³y

Stanin i jego nazwa
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 Metoda projektów jest jedn¹ z metod nauczania,
zaliczana do metod praktycznych. W literaturze pe-
dagogicznej metoda projektów definiowana jest w
ro¿ny sposób. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jest to jedna z
wielu metod kszta³cenia, inni natomiast, ¿e jest to
strategia postêpowania dydaktycznego.

S. Nalaskowski  uwa¿a, ¿e ta metoda mie�ci siê w
grupie metod poszukuj¹cych lub inaczej  w grupie
metod problemowych, lub jeszcze inaczej w grupie
metod aktywizuj¹cych albo metod pomocniczych
(S. Nalaskowski, Metody nauczania, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Toruñ 2000).

Natomiast M.S. Szymañski uwa¿a, ¿e metoda pro-
jektów jest metod¹ kszta³cenia sprowadzaj¹c¹ siê  do
tego, ¿e zespó³ osób ucz¹cych siê samodzielnie inicju-
je, planuje i wykonuje pewne przedsiêwziêcie oraz oce-
nia jego wykonanie (�). Najlepiej, je¿eli �ród³em pro-
jektu jest �wiat ¿ycia codziennego, a nie abstrakcyj-
na  nauka. Punktem wyj�cia  jest jaka� sytuacja pro-
blemowa, zamierzenie, podjêcie jakiej� inicjatywy, wy-
tyczenie celu, punktem doj�cia za� � szeroko rozu-
miany projekt  (S. Szymañski, O metodzie projektów,
Wydawnictwo Akademickie ̄ ak, Warszawa 2000).

Metoda projektów  polega na samodzielnym re-
alizowaniu przez uczniów zadania przygotowane-
go przez nauczyciela na podstawie wcze�niej usta-
lonych za³o¿eñ. Wykonywanie zadañ projektowych
mo¿na podzieliæ na cztery fazy:

� Przygotowanie projektu,
� Realizacja projektu,
� Publiczne przedstawienie rezultatów projektu,
� Ocena rezultatów projektu.
Projekty mog¹ mieæ charakter przedmiotowy, ale

mog¹ byæ te¿ realizowane projekty interdyscypli-
narne, ³¹cz¹ce wiadomo�ci i umiejêtno�ci z ró¿nych
przedmiotów, lub poza nie wykraczaj¹ce. Na przy-
k³ad jakie� zagadnienie czy zjawisko mo¿e byæ ba-
dane przez zespó³ lub zespo³y uczniów z perspekty-
wy ró¿nych dziedzin wiedzy.

Istnieje te¿ wiele podzia³ów projektów ze wzglêdu
na okre�lone kryteria. Mo¿emy podzieliæ je   na:

I. Ze wzglêdu na strukturê projektu:
1. Projekty silnie ustrukturyzowane (samodziel-

no�æ ucz¹cych siê jest czê�ciowo ograniczona  po-
przez podanie przez prowadz¹cego  okre�lonych wy-
magañ, szczególnie, co do zakresu projektów i ocze-
kiwanych  efektów)

2. Projekty s³abo ustrukturyzowane (przewiduj¹
ustrukturyzowane a znaczn¹ samodzielno�æ ucz¹-

cych siê, zarówno w obszarze wyboru tematu i za-
kresu projektu, okre�lenia problemu, sposobów jego
rozwi¹zania, jak równie¿ sposobów przedstawienia
efektów swojej pracy)

II. Ze wzglêdu na zakres materia³u kszta³cenia:
1. Projekty przedmiotowe ( tematyka obejmuje

zakres  jednego przedmiotu)
2. Projekty modu³owe (dotycz¹  obszaru tre�cio-

wego zawartego w module, dotycz¹ kszta³cenia za-
wodowego)

3. Projekty  miêdzyprzedmiotowe  czyli interdy-
scyplinarne ( maj¹ integrowaæ wiedzê i umiejêtno-
�ci z ró¿nych przedmiotów)

III. Ze wzglêdu na podzia³ pracy:
1. Projekty indywidualne ( wykonywane przez jed-

na osobê)
2. Projekty zespo³owe ( wykonywane przez ze-

spo³y kilkuosobowe)
IV. Ze wzglêdu na formê pracy uczniów:
1. Projekty jednorodne (wykonywane s¹ przez

ucz¹cych siê w tym samym czasie, s³u¿¹ osi¹gniê-
ciu tego samego celu)

2. Projekty zró¿nicowane ( wykonywane s¹ w zró¿-
nicowanym czasie)

V. Ze wzglêdu na cele projektów:
1. Projekty badawcze ( zbadanie jakiego� zjawiska)
2. Projekty techniczne (konstrukcyjne, technolo-

giczne, eksploatacyjne)
3. Projekty biznesowe ( dotycz¹ projektów orga-

nizacyjnych, marketingowych)
4. Projekty � przedsiêwziêcia ( maj¹ na celu podjê-

cie okre�lonego dzia³ania)
VI. Ze wzglêdu na mo¿liwo�ci i sposób prezentacji:
1. Projekty zakoñczone typow¹ prezentacj¹ (

przedstawienie przebiegu pracy, badania, wnioski)
2. Projekty, których prezentacja przybiera  formê

przedstawienia efektów pracy ( wystawa, przedsta-
wienie, wycieczka)

W metodzie projektów, jak i w ka¿dej innej meto-
dzie nauczania, powinny byæ uwzglêdnione dwa czyn-
niki: przygotowanie materia³u nauczania oraz praca z
uczniami. Projekt edukacyjny jest postawionym przed
zespo³em uczniów problemem do rozwi¹zania. Wy-
konuj¹c zadania projektowe, uczniowie poszukuj¹
najlepszego w danych warunkach rozwi¹zania  pro-
blemu, a nastêpnie wcielaj¹ to rozwi¹zanie w ¿ycie.

1. Przygotowanie materia³u nauczania.
Projekt jest przedsiêwziêciem, które trwa d³u¿szy

czas: od jednego do kilku tygodni, a nawet miesiê-
cy, dlatego decyzjê o jego wprowadzeniu nale¿y
podj¹æ odpowiednio wcze�niej. Pierwszym etapem
projektu jest ustalenie celów i tematu. Nauczyciel

Metoda projektu
Teresa Banas-Kobylarska
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ustala cele ogólne i szczegó³owe projektu, ustala
temat projektu oraz wybiera tre�ci i zagadnienia, ja-
kie uczniowie powinni poznaæ. Temat powinien
wynikaæ z dokumentów programowych, standardów
wymagañ, potrzeb i mo¿liwo�ci uczniów. Przed usta-
leniem tematu nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê nastê-
puj¹ce kwestie:

* Czy dane zagadnienie mo¿e zainteresowaæ
uczniów?

* Czy uczniowie mog¹ mieæ dostêp do �róde³ in-
formacji na dany temat?

* Czy materia³, do którego dotr¹ uczniowie, da im
mo¿liwo�æ samodzielnej pracy?

Wa¿n¹ rolê w metodzie projektów spe³nia instruk-
cja dla ucznia, która powinna byæ jasna i czytelna
dla ka¿dego z uczniów. Instrukcjê przygotowuje
nauczyciel. Instrukcja powinna zawieraæ temat pro-
jektu, jego cele, zadania dla konkretnego ucznia lub
grupy uczniów, wskazówki, �ród³a informacji, ter-
min, sposób i czas prezentacji, terminy konsultacji,
kryteria oceny pracy. Kryteria oceny pracy powin-
ny dotyczyæ zarówno prezentacji, jak i poszczegól-
nych etapów pracy. Forma prezentacji projektów
mo¿e byæ zadana przez nauczyciela.

2. Praca z uczniami.
Pewne decyzje dotycz¹ce tematów, formy pracy i

sposobu prezentacji mog¹ byæ dokonane przy
wspó³udziale uczniów. Nauczyciel wspólnie z
uczniami ustala te¿ podzia³ na grupy.

Zadania mog¹ byæ realizowane indywidualnie lub
w grupach. Praca nad zadaniem mo¿e trwaæ do kilku
miesiêcy (maksymalnie do trzech). Prezentacja re-
zultatów pracy odbywa siê na forum publicznym.
Zakoñczeniem projektu jest jego prezentacja. Pre-
zentacja projektu odbywa siê w formie wystawy,
inscenizacji, wyk³adu, ksi¹¿ki, filmu wideo. Jed-
nym z celów tej metody jest nauka prezentacji, g³ów-
nie ustnych wyst¹pieñ przed publiczno�ci¹. Po pre-
zentacji nastêpuje dyskusja, podczas której rozwa-
¿a siê stopieñ realizacji celów, przyczyny niezreali-
zowania celów i wspó³pracê w grupie. Najwa¿niejsz¹
spraw¹ dla ucznia jak i dla nauczyciela jest problem
oceny. Ocena powinna dotyczyæ tego, co jest wa¿-
ne, a nie tego, co ³atwo oceniæ. Elementem oceny
jest samoocena i ocena kolegów.

3. Zalety metody projektów
Metoda ta k³adzie nacisk na samodzieln¹ pracê

uczniów i uczy korzystania z ró¿nych �róde³ infor-
macji. W pracy samodzielnej uczniowie ucz¹ siê
odpowiedzialno�ci, podejmowania decyzji, dokony-
wania samooceny. W pracy grupowej rozwijaj¹ siê
umiejêtno�ci podejmowania decyzji w grupie, roz-
wi¹zywania konfliktów, wyra¿ania w³asnych opi-
nii, s³uchania innych osób, poszukiwania kompro-

misów, dyskutowania, dokonywania oceny pracy
swojej i innych. W dzia³aniach lokalnych ucznio-
wie nabywaj¹ umiejêtno�ci uk³adania harmonogra-
mów, planowania i obliczania bud¿etu, poszukiwa-
nia sojuszników wspieraj¹cych, przedsiêwziêcia
przewidywania i pokonywania trudno�ci.

Jedn¹ z zalet projektu edukacyjnego jest tworze-
nie szansy wykazania siê swoj¹ inteligencj¹, umie-
jêtno�ciami i pracowito�ci¹ tak¿e tym uczniom, któ-
rym trudno odnie�æ sukces w nauce w tradycyjnym
rozumieniu tego s³owa.

Realizacja projektów edukacyjnych jest zgodna z
kompetencjami kluczowymi wg. Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia siê przez
ca³e  ¿ycie (Zalecenie Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
siê przez ca³e ¿ycie [Dz.U. L 394 z 30.12.2006]).

Kluczowe kompetencje w postaci wiedzy, umie-
jêtno�ci i postaw odpowiednich do ka¿dej sytuacji
maj¹ fundamentalne znaczenie dla ka¿dego obywa-
tela spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Zapewniaj¹
warto�æ dodan¹ dla rynku pracy, spójno�æ spo-
³eczn¹ i aktywne obywatelstwo, oferuj¹c elastycz-
no�æ i zdolno�æ adaptacji, satysfakcjê i motywacjê.
Poniewa¿ powinny one zostaæ nabyte przez wszyst-
kich, zalecenie to proponuje narzêdzie odniesienia
dla pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej (UE) w
celu zapewnienia pe³nego w³¹czenia tych kluczo-
wych kompetencji do ich strategii i infrastruktury,
zw³aszcza w kontek�cie uczenia siê przez ca³e ¿ycie.

Wymienione wy¿ej kompetencje w procesie ucze-
nia siê przez ca³e ¿ycie, to po³¹czenie wiedzy, umiejêt-
no�ci i postaw odpowiednich do sytuacji. S¹ one
szczególnie niezbêdne do samorealizacji i rozwoju
osobistego, integracji spo³ecznej, bycia aktywnym
obywatelem. Maj¹  istotne znaczenie w spo³eczeñ-
stwie wiedzy,  umo¿liwiaj¹c jej szybsze dostosowa-
nie siê do sta³ych zmian w �wiecie, w którym zachodz¹
coraz liczniejsze wzajemne powi¹zania. Stanowi¹ rów-
nie¿ wa¿ny czynnik innowacji, produktywno�ci i kon-
kurencyjno�ci, a ponadto maj¹ wp³yw na motywacjê
i zadowolenie pracowników oraz jako�æ pracy.

Osoby, które powinny nabyæ kluczowe kompe-
tencje, to:

* m³odzi ludzie koñcz¹cy obowi¹zkow¹ edukacjê
i szkolenia, przygotowuj¹ce ich do doros³ego ¿ycia,
zw³aszcza do ¿ycia zawodowego, a jednocze�nie
tworz¹ce podstawy do dalszej nauki,

* osoby doros³e, przez ca³e ¿ycie, w trakcie pro-
cesu rozwijania i aktualizowania umiejêtno�ci.

Zdobywanie kluczowych kompetencji jest spój-
ne z zasadami równo�ci i dostêpu dla wszystkich.
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Niniejsze ramy odniesienia dotycz¹ równie¿ w szcze-
gólno�ci grup znajduj¹cych siê w niekorzystnej
sytuacji, których potencja³ edukacyjny wymaga
wsparcia. Przyk³adowe grupy tego typu to osoby o
niskich kwalifikacjach podstawowych, osoby przed-
wcze�nie koñcz¹ce naukê szkoln¹, osoby niepe³-
nosprawne, migranci itp.

Wymieniono osiem kompetencji kluczowych:
* porozumiewanie siê w jêzyku ojczystym, czyli

zdolno�æ wyra¿ania i interpretowania pojêæ, my�li,
uczuæ, faktów i opinii w mowie i pi�mie (rozumienie ze
s³uchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz jêzykowej
interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pe³-
nym zakresie kontekstów spo³ecznych i kulturowych,

* porozumiewanie siê w jêzykach obcych, co obej-
muje � oprócz g³ównych wymiarów umiejêtno�ci
porozumiewania siê w jêzyku ojczystym � mediacjê
i rozumienie ró¿nic kulturowych. Stopieñ bieg³o�ci
zale¿y od kilku czynników oraz mo¿liwo�ci rozumie-
nia ze s³uchu, mówienia, czytania i pisania,

* kompetencje matematyczne i podstawowe kom-
petencje naukowo-techniczne. Kompetencje mate-
matyczne obejmuj¹ umiejêtno�æ rozwijania i wyko-
rzystywania my�lenia matematycznego w celu roz-
wi¹zywania problemów wynikaj¹cych z codziennych
sytuacji, z naciskiem na proces, dzia³anie i wiedzê.
Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
dotycz¹ opanowania, wykorzystywania i stosowa-
nia wiedzy oraz metod obja�niaj¹cych �wiat przyro-
dy. Obejmuj¹ one rozumienie zmian powodowanych
przez dzia³alno�æ ludzk¹ oraz odpowiedzialno�æ
poszczególnych obywateli,

* kompetencje informatyczne obejmuj¹ umiejêt-
ne i krytyczne wykorzystywanie technologii spo³e-
czeñstwa informacyjnego (TSI), a tym samym pod-
stawowych umiejêtno�ci w zakresie technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych (TIK),

* umiejêtno�æ uczenia siê jest zwi¹zana ze zdol-
no�ci¹ konsekwentnego uczenia siê, organizowa-
nia w³asnego procesu uczenia siê, indywidualnie
oraz w grupach, odpowiednio do w³asnych potrzeb,
a tak¿e �wiadomo�ci¹ metod i mo¿liwo�ci,

* kompetencje spo³eczne i obywatelskie. Kompe-
tencje spo³eczne to kompetencje osobowe, interper-
sonalne i miêdzykulturowe oraz wszelkie formy za-
chowañ przygotowuj¹cych osoby do skutecznego i
konstruktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym
i zawodowym. Jest to zwi¹zane z dobrem osobistym
i spo³ecznym. Wa¿ne jest zrozumienie zasad postê-
powania i zwyczajów w ró¿nych spo³eczeñstwach i
�rodowiskach, w których funkcjonuj¹ dane osoby.
Kompetencje obywatelskie, a zw³aszcza znajomo�æ
pojêæ i struktur spo³ecznych i politycznych (demo-
kracji, sprawiedliwo�ci, równo�ci, obywatelstwa i

praw obywatelskich), przygotowuj¹ do anga¿owa-
nia siê w aktywne i demokratyczne dzia³ania,

* poczucie inicjatywy i przedsiêbiorczo�æ to zdol-
no�æ do wcielania pomys³ów w czyn. Jest to kre-
atywno�æ, innowacyjno�æ i podejmowanie ryzyka,
a tak¿e zdolno�æ do planowania przedsiêwziêæ i pro-
wadzenia ich dla osi¹gniêcia zamierzonych celów.
Dana osoba ma �wiadomo�æ kontekstu swojej pra-
cy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiaj¹cych
siê szans. Jest to podstawa do nabywania bardziej
konkretnych umiejêtno�ci i wiedzy potrzebnych tym,
którzy podejmuj¹ przedsiêwziêcia o charakterze spo-
³ecznym lub handlowym lub w nich uczestnicz¹.
Powinno to obejmowaæ �wiadomo�æ warto�ci etycz-
nych i promowaæ dobre zarz¹dzanie,

* �wiadomo�æ i ekspresja kulturowa, co obej-
muje docenianie znaczenia twórczego wyra¿ania idei,
do�wiadczeñ i emocji za po�rednictwem szeregu
�rodków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, litera-
tury i sztuk wizualnych).

Wszystkie te kluczowe kompetencje s¹ wzajemnie
zale¿ne, a w ka¿dym przypadku k³adzie siê nacisk na
krytyczne my�lenie, kreatywno�æ, inicjatywê, rozwi¹-
zywanie problemów, ocenê ryzyka, podejmowanie
decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami.

Wymienione kompetencje kluczowe powi¹zane s¹
z now¹ podstaw¹ programow¹ ( Rozporzadzenie
MEN z 23 grudnia 2008 roku w sprawie  podstawy
programowej kszta³cenia ogólnego dla gimnazjów
�.., za³¹cznik nr 4).

Wed³ug powy¿szego rozporz¹dzenia celem kszta³-
cenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:

1) przyswojenie przez uczniów okre�lonego zasobu
wiadomo�ci na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2) zdobycie przez uczniów umiejêtno�ci wykorzy-
stania posiadanych wiadomo�ci podczas wykony-
wania zadañ i rozwi¹zywania problemów;

3) kszta³towanie u uczniów postaw warunkuj¹-
cych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
wspó³czesnym �wiecie.

Do najwa¿niejszych natomiast umiejêtno�ci zdo-
bywanych przez ucznia w trakcie kszta³cenia ogól-
nego na III i IV etapie edukacyjnym nale¿¹:

1) czytanie � umiejêtno�æ rozumienia, wykorzy-
stywania i refleksyjnego przetwarzania

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadz¹ca do
osi¹gniêcia w³asnych celów, rozwoju

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w ¿yciu
spo³eczeñstwa;

2) my�lenie matematyczne � umiejêtno�æ wyko-
rzystania narzêdzi matematyki w ¿yciu codziennym
oraz formu³owania s¹dów opartych na rozumowa-
niu matematycznym;

3) my�lenie naukowe � umiejêtno�æ wykorzy-
stania wiedzy o charakterze naukowym do iden-
tyfikowania i rozwi¹zywania problemów, a tak¿e
formu³owania wniosków opartych na obserwa-
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cjach empirycznych dotycz¹cych przyrody i spo-
³eczeñstwa;

4) umiejêtno�æ komunikowania siê w jêzyku oj-
czystym i w jêzykach obcych, zarówno

w mowie, jak i w pi�mie;
5) umiejêtno�æ sprawnego pos³ugiwania siê no-

woczesnymi technologiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi;

6) umiejêtno�æ wyszukiwania, selekcjonowania i
krytycznej analizy informacji;

7) umiejêtno�æ rozpoznawania w³asnych potrzeb
edukacyjnych oraz uczenia siê;

8) umiejêtno�æ pracy zespo³owej.
W gimnazjum  od kilku  ju¿ lat istnieje obowi¹-

zek realizowania projektów   edukacyjnych. Pro-
jekty s³u¿¹ zapoznaniu uczniów z nowym mate-
ria³em; zapewniaj¹ utrwalenie zdobytej wiedzy;
umo¿liwiaj¹ kontrolê i ocenê stopnia opanowa-
nia wiedzy, ucz¹ samodzielno�ci,  odpowiedzial-
no�ci, systematyczno�ci oraz wspó³dzia³ania w
grupie.

Zmieniaj¹ce siê spo³eczeñstwo i nowe wyzwa-
nia stoj¹ce przed cz³owiekiem,  wymagaj¹ nowego
podej�cia do  wspó³czesnej edukacji. A tym sa-
mym zmiany metod nauczania, które  kszta³towa³a-
by u uczniów  kreatywno�æ, przedsiêbiorczo�æ, kry-
tyczne  my�lenie, wspó³pracê. Chodzi te¿ o to, aby
poprzez  problemowe metody nauczania wdra¿aæ
uczniów do rozwi¹zywania problemów w przysz³o-
�ci, co jest spraw¹ nieuniknion¹ w dzisiejszej rze-
czywisto�ci. Wprowadzenie metod problemowych
jest czynnikiem wzmacniaj¹cym motywacjê
uczniów do nauki.

Zalecana literatura dotycz¹ca projektów eduka-
cyjnych:

* K. Cha³as: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w
praktyce, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2000

* red. B. D. Go³êbniak: Uczenie metoda projektów,  WSiP,
Warszawa 2002

* J. Królikowski: Projekt edukacyjny. Materia³y dla ze-
spo³ów miedzy przedmiotowych, Wydawnictwo CODN,
Warszawa 2000

* A. Mikna, B. Zaj¹c: Jak wdra¿aæ metodê projektów?
Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, liceów i
szko³y zawodowej, Oficyna Wydawnicza �Impuls�, Kraków
2006

* A. Mikna, B. Zaj¹c: Metoda projektów w gimnazjum,
O�rodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010

* J. Strzemieczny: Jak  zorganizowaæ i prowadziæ gim-
nazjalne projekty edukacyjne, O�rodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa 2010

* M.S. Szymañski:  O metodzie projektów, Wydawnictwo
Akademickie ¯ak, Warszawa 2000

Akty prawne:
* Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/

962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia siê przez ca³e ¿ycie [Dz.U.
L 394 z 30.12.2006].

* Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkó³ (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17)

20 sierpnia 2010 r. Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall podpisa³a Rozporz¹dzenie zmienia-
j¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposo-
bu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szko³ach publicznych.

Jest to nowelizacja rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach pu-
blicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z pó�n. zmianami).

Nowelizacja rozporz¹dzenia jest konsekwencj¹
wprowadzenia nowej podstawy programowej kszta³-
cenia ogólnego. Jej wdro¿enie spowodowa³o ko-
nieczno�æ opracowania m. in. nowych zasad prze-
prowadzania sprawdzianu w VI klasie szko³y pod-
stawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu
maturalnego. Z uwagi na stopniowe wdra¿anie no-
wej podstawy programowej kszta³cenia ogólnego,
nowelizacja rozporz¹dzenia zmienia przede wszyst-
kim zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalne-
go, który w nowej formule zosta³ przeprowadzony
po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012.

Rozporz¹dzenie wprowadza obowi¹zek realiza-
cji w gimnazjum projektu edukacyjnego.

Po § 21 rozporz¹dzenia  w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
wprowadzony zosta³  § 21a w brzmieniu:

§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum bior¹ udzia³ w re-
alizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespo³owym, planowym
dzia³aniem uczniów, maj¹cym na celu rozwi¹zanie
konkretnego problemu, z zastosowaniem ró¿norod-
nych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego
mo¿e dotyczyæ wybranych tre�ci nauczania okre-
�lonych w podstawie programowej kszta³cenia ogól-
nego dla gimnazjów lub wykraczaæ poza te tre�ci.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez ze-
spó³ uczniów pod opiek¹ nauczyciela i obejmuje na-
stêpuj¹ce dzia³ania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) okre�lenie celów projektu edukacyjnego i za-

planowanie etapów jego realizacji;

Podstawy prawne
projektu

edukacyjnego
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3) wykonanie zaplanowanych dzia³añ;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu

edukacyjnego.
5. Szczegó³owe warunki realizacji projektu eduka-

cyjnego okre�la dyrektor gimnazjum w porozumie-
niu z rad¹ pedagogiczn¹.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimna-
zjum zawarte w ocenianiu wewn¹trzszkolnym
uwzglêdniaj¹ udzia³ ucznia w realizacji projektu edu-
kacyjnego.

7. Wychowawca klasy na pocz¹tku roku szkolne-
go, w którym uczniowie bêd¹ realizowaæ projekt edu-
kacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (praw-
nych opiekunów) o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje siê na �wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
uniemo¿liwiaj¹cych udzia³ ucznia w realizacji pro-
jektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum mo¿e zwol-
niæ ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na
�wiadectwie ukoñczenia gimnazjum w miejscu prze-
znaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje siê �zwol-
niony� albo �zwolniona�.

Pocz¹wszy od roku szkolnego 2010/2011 ucznio-
wie klas gimnazjum, w których obowi¹zywa³a nowa
podstawa programowa kszta³cenia ogólnego, mieli
obowi¹zek zrealizowaæ, pod opiek¹ nauczycieli, ze-
spo³owy projekt edukacyjny. W roku szkolnym
2010/2011 obowi¹zek ten dotyczy³ uczniów klas I i
II gimnazjum, gdy¿ w klasach III realizowana by³a
poprzednia podstawa programowa.

Dyrektorom szkó³ przyby³o nowe zadanie � w po-
rozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ musieli okre�liæ szcze-
gó³owe warunki realizacji projektu edukacyjnego,
uwzglêdniaj¹c mo¿liwo�ci organizacyjne swojej szko-
³y oraz potrzeby uczniów. Z kolei wychowawca klasy
na pocz¹tku roku szkolnego, w którym uczniowie
bêd¹ realizowaæ projekt edukacyjny, poinformuje
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Udzia³ ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
jest  brany pod uwagê przy wystawianiu ocen za-
chowania. Odpowiedni zapis nale¿y wprowadziæ do
wewn¹trzszkolnych kryteriów oceniania zachowa-
nia. Gimnazja powinny dostosowaæ swoje statuty
w tym zakresie do 30 listopada 2010 r. Stosowna
adnotacja na temat udzia³u ucznia w projekcie oraz
tematu projektu powinna  te¿ byæ zamieszczana na
�wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor gimnazjum mo¿e zwolniæ ucznia z realizacji pro-
jektu edukacyjnego � wtedy na �wiadectwie ukoñcze-
nia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie
informacji o udziale ucznia w realizacji projektu eduka-
cyjnego wpisuje siê �zwolniony� albo  �zwolniona�.

Ka¿de gimnazjum jest zobowi¹zane do opraco-
wania �Procedur realizacji projektów edukacyj-
nych�. Poni¿ej przyk³adowa procedura realizacji pro-
jektów edukacyjnych w gimnazjum.

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW
EDUKACYJNYCH

W GIMNAZJUM  NUMER ��..W �����

Podstawa prawna:
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI

NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dze-

nie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz.
U. nr 156, poz.1046)

1. Uczniowie klas II gimnazjum bior¹ obowi¹zko-
wo udzia³ w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespo³owym, plano-
wym dzia³aniem uczniów, maj¹cym na celu  rozwi¹-
zanie  konkretnego problemu z zastosowaniem ró¿-
norodnych metod.

3. Zakres tematyczny  projektu edukacyjnego
mo¿e   dotyczyæ wybranych tre�ci nauczania okre-
�lonych w podstawie programowej kszta³cenia ogól-
nego dla gimnazjów lub wykraczaæ poza te tre�ci.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez ze-
spó³  uczniów pod opiek¹ nauczyciela i obejmuje
nastêpuj¹ce dzia³ania:

1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) Okre�lenie celów projektu edukacyjnego i za-

planowanie etapów jego realizacji;
3) Wykonanie zaplanowanych dzia³añ;
4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

edukacyjnego.
5. Szczegó³owe warunki realizacji projektu edu-

kacyjnego okre�la dyrektor gimnazjum w porozu-
mieniu z rad¹  pedagogiczn¹ do których nale¿y:

1) Dyrektor szko³y w porozumieniu z rad¹ pedago-
giczn¹ powo³uje szkolnego koordynatora projektów.

2) Do zadañ szkolnego koordynatora projektów
nale¿y:

a) przygotowanie harmonogramu - wykazu pro-
jektów na dany rok szkolny do 8 wrze�nia (wzór
numer 1),
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b) koordynowanie pracy nauczycieli w tym opie-

kunów projektów,
c) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycz-

nej na temat metody projektu,
d) nadzór nad dokumentacj¹ projektów,
e) opracowanie i przedstawienie na posiedze-

niu podsumowuj¹cej rady pedagogicznej spra-
wozdania z realizacji projektów edukacyjnych w
danym roku szkolnym przez nauczycieli gimna-
zjum (wzór numer  2).

3) Nauczyciele w terminie do  5 wrze�nia ka¿-
dego roku szkolnego zg³aszaj¹ do koordynato-
ra projektów,  na pi�mie tematy projektów
uwzglêdniaj¹c cele, sposób realizacji i liczbê
uczniów. Wype³niaj¹ kartê projektu edukacyj-
nego (wzór numer 3 ).

4) Uczniowie w terminie do  15 wrze�nia ka¿dego
roku szkolnego  sk³adaj¹  wychowawcy  deklaracjê
udzia³u w wybranym projekcie.

5) W przypadku gdy uczeñ:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b)  nie okre�li zespo³u z którym bêdzie realizowa³

projekt,
c) nie z³o¿y deklaracji z powodów nie zale¿nych

od siebie ( np. z powodu choroby) opiekun projek-
tu w³¹cza go do okre�lonego zespo³u, uwzglêdnia-
j¹c zainteresowania i zdolno�ci ucznia.

6) Czas trwania projektu jest uzale¿niony od jego
problematyki i nie powinien przekraczaæ  trzech
miesiêcy.

7) Wychowawca klasy na pocz¹tku roku szkolne-
go, w którym uczniowie bêd¹ realizowaæ projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich  rodziców (
prawnych opiekunów) o warunkach realizacji pro-
jektu edukacyjnego ( zapoznanie z procedurami re-
alizacji projektów edukacyjnych).

8) Rodzicom przekazuje siê informacje na temat
udzia³u uczniów w projektach edukacyjnych  na
pierwszym zebraniu  we wrze�niu  ka¿dego roku
szkolnego.

9) Dokumentacja dotycz¹ca projektu powinna
zawieraæ kartê projektu (wzór numer 3) i kartê
pracy zespo³u (wzór numer 4).

10) Dokumentacjê  realizacji projektu przecho-
wuje siê do koñca roku szkolnego, w którym uczeñ
koñczy gimnazjum (do 31 sierpnia).

11) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimna-
zjum zawarte w ocenianiu wewn¹trzszkolnym
uwzglêdniaj¹ udzia³ ucznia w realizacji projektu edu-
kacyjnego. Koñcowa ocena udzia³u w projekcie mo¿e
byæ tak¿e wyra¿ona stopniem szkolnym z  przed-
miotu prowadzonego przez nauczyciela realizuj¹ce-
go dany projekt edukacyjny.

12) Informacje o udziale  ucznia w realizacji pro-
jektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyj-
nego wpisuje siê na �wiadectwie ukoñczenia Gim-
nazjum ( Uczeñ uczestniczy³ w realizacji projektu
edukacyjnego �������).

13) W szczególnie  uzasadnionych przypadkach,
uniemo¿liwiaj¹cych udzia³ ucznia w realizacji pro-
jektu edukacyjnego, dyrektor  gimnazjum mo¿e zwol-
niæ  ucznia z realizacji  projektu edukacyjnego  (na-
uczanie indywidualne, upo�ledzenie w stopniu
umiarkowanym, autyzm, fobia spo³eczna, upo�le-
dzenie w stopniu lekkim).

14) W przypadkach o których mowa w punkcie
13, na �wiadectwie ukoñczenia gimnazjum w miej-
scu przeznaczonym na wpisanie informacji o udzia-
le ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisu-
je siê �zwolniony� lub �zwolniona�.

Zadania wychowawcy klasy
1. Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami

realizacji projektów.
2. Zebranie informacji od uczniów o udziale w re-

alizacji projektu.
3. Sporz¹dzenie wykazu uczniów z tytu³em wy-

branego projektu, nazwiskiem nauczyciela realizu-
j¹cego projekt  i przekazanie szkolnemu koordyna-
torowi do 16 wrze�nia (wzór numer 5).

4. Sta³y kontakt z opiekunami projektu.
5. Sporz¹dzenie dla ka¿dego ucznia karty  infor-

macyjnej o udziale ucznia w realizacji projektu edu-
kacyjnego i do³¹czenie jej do arkusza ocen na za-
koñczenie roku szkolnego (wzór numer 6).

Zadania opiekuna projektu
1. Wybór zakresu tematycznego projektów z

uwzglêdnieniem ewentualnych propozycji uczniów,
ustalenie niezbêdnej dokumentacji, która bêdzie
wymagana podczas realizacji projektu.

2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu
zapoznania i wprowadzenia w tematykê projektów.

3.  Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu
projektu oraz problemu, który porusza projekt i
przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas
realizacji projektu. Ustalenie zasad podejmowania
decyzji i rozwi¹zywania ewentualnych konfliktów.

4. Przygotowanie instrukcji projektu, przedsta-
wienie kryterium oceny projektu, zaplanowanie
pracy zespo³ów, wybór lidera zespo³u, ustalenie
czasu realizacji poszczególnych zadañ i terminów
konsultacji.

5. Prowadzenie dokumentacji- karty projektu
(wzór numer 3) do 5 wrze�nia i  karty pracy zespo-
³u przez nauczyciela realizuj¹cego projekt eduka-
cyjny (wzór numer 4) do 31 maja.
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Zadania uczniów realizuj¹cych projekt
1. Uczniowie maja obowi¹zek zapoznaæ siê ze

Szkolnym  Wykazem  Projektów Edukacyjnych
sporz¹dzonym przez szkolnego koordynatora.
Wyboru tematyki projektu po zapoznaniu siê z
celami i problematyk¹ nale¿y dokonaæ do 15
wrze�nia  ka¿dego roku szkolnego. Wyboru do-
konuje uczeñ przez zg³oszenie siê do wychowaw-
cy/nauczyciela realizuj¹cego dany projekt edu-
kacyjny.

2. Omówienie i ustalenie zasad wspó³pracy z opie-
kunem projektu przy realizacji zadañ oraz podziale
zadañ w zespole.

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wy-
wi¹zywanie siê z podjêtych i przydzielonych zadañ.

4. Prezentacja projektu zgodnie z przyjêtymi zasa-
dami po jego zakoñczeniu w terminie uzgodnionym
z opiekunem projektu.

Realizacja Projektów
1. Projekty s¹ realizowane na zasadach okre�lo-

nych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag
uczniów bior¹cych w nich udzia³.

2. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realiza-
cji projektu w ramach posiadanych �rodków.

Przyk³adowe formy prezentacji:
a) Konferencja naukowa po³¹czona z wyk³adami;
b) Forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
c) Przedstawienie teatralne, inscenizacja;
d) Wystawa   wypracowanych materia³ów;
e) Prezentacja multimedialna.
f) Ksi¹¿ka, broszura, gazetka;
g) Model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
h) Happening, marsz;
i) Sesja dyskusyjna;
j) Raport z badañ;
k) Pokaz filmu wideo;
l) Prezentacji do�wiadczenia przygotowanego i

wykonanego przez uczniów;
m) Strony WWW;
n) Konkurs dla innych uczniów;
o) Inna, za zgod¹ opiekuna.

Realizacja projektu obejmuje
1. Wybranie tematu projektu w terminie podanym

w  procedurze;
2. Opracowanie Karty Pracy Zespo³u;
3. Zbieranie materia³u i ich selekcja;
4. Przedstawienie rezultatów projektu.

Zakoñczenie projektu i prezentacja
1. Projekt koñczy prezentacja, której ramy oraz ter-

min powinny byæ okre�lone przez opiekuna projek-

tu w porozumieniu z dyrektorem Gimnazjum. Osta-
teczny termin prezentacji up³ywa 31 maja ka¿dego
roku szkolnego.

2. Gimnazjum w ramach posiadanych �rodków za-
pewnia obs³ugê techniczn¹ prezentacji.

Projekt edukacyjny to jedna z aktywizuj¹cych
metod nauczania, która stawia na wspólne dzia-
³anie nauczycieli i uczniów i mo¿e byæ zastoso-
wana do realizacji ka¿dego przedmiotu. Zdaniem
resortu zespo³owe, planowe dzia³anie uczniów,
maj¹ce na celu rozwi¹zanie konkretnego proble-
mu, z zastosowaniem ró¿norodnych metod,
sprzyja osi¹ganiu wysokich efektów uczenia siê,
rozwija samodzielno�æ w podejmowaniu decy-
zji, zwiêksza motywacjê uczniów, a tak¿e uczy
dobrej organizacji pracy.

Numery wzorów zawartych
 w powy¿szych procedurach

* Wzór numer 1: Harmonogram � wykaz projek-
tów na dany rok szkolny sporz¹dzany przez szkol-
nego koordynatora projektów edukacyjnych do 8
wrze�nia ka¿dego roku szkolnego

* Wzór numer 2: Sprawozdanie z realizacji pro-
jektów edukacyjnych w danym roku szkolnym opra-
cowane przez szkolnego koordynatora projektów
edukacyjnych na posiedzenie podsumowuj¹cej rady
pedagogicznej

Sprawozdanie z realizacji projektów edukacyj-
nych przez nauczycieli klas II  Gimnazjum

Numer ��w �����
w roku szkolnym ��/�..

W roku szkolnym �........./�....... nauczyciele
Gimnazjum nr�.. w  �...................�� realizowali
w klasach II projekty edukacyjne. W projektach
wziê³o udzia³ �..uczniów. Zrealizowano �. projek-
tów przez �.. nauczycieli. Trzech nauczycieli zre-
alizowa³o po dwa projekty

 ...................................................

 L.p. Temat
 projektu

 Liczba
 uczniów

 Imiê i nazwisko
nauczyciela odpo-
wiedzialnego  za
realizacjê projektu

1.

2.

3.
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Opiekun (nauczyciel) projektu ������

* Wzór numer 4: Karta pracy zespo³u projektu
edukacyjnego wype³niana do 31 maja ka¿dego roku
szkolnego przez nauczyciela - opiekuna realizuj¹ce-
go projekt edukacyjny i przekazywana szkolnemu
koordynatorowi

Zrealizowano nastêpuj¹ce tematy projektów
edukacyjnych przez nauczycieli gimnazjum

Przyk³adowe podsumowanie i wnioski
* Udzia³ uczniów w projekcie  pozwoli³ na rozwija-

nie umiejêtno�ci i zainteresowañ w wybranym przez
siebie obszarze

* W trakcie realizacji uczniowie wykazali siê su-
mienno�ci¹, systematyczno�ci¹ i pracowito�ci¹

* Po zrealizowaniu projektu edukacyjnego ucznio-
wie mieli mo¿liwo�æ samooceny w zale¿no�ci od
zaanga¿owania w jego realizacjê.

    Lider Projektów Edukacyjnych
    w Gimnazjum numer �..w�...........����.

         (Imiê i nazwisko nauczyciela)

* Wzór  numer 3: Karta projektu edukacyjne-
go wype³niana do 5 wrze�nia ka¿dego roku szkol-
nego przez nauczyciela - opiekuna realizuj¹cego
projekt edukacyjny i przekazywana szkolnemu ko-
ordynatorowi

KARTA  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO

KARTA PRACY ZESPO£U
PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W sprawozdaniu nale¿y uwzglêdniæ uczniów,
którzy  decyzj¹ dyrektora zostali zwolnieni z re-
alizacji projektów ( podaæ imiê i nazwisko ucznia,
klasê oraz numer wydanej decyzji przez dyrekto-
ra szko³y).

 L.p. Temat
 projektu

 Imiê i nazwisko
nauczyciela odpo-
wiedzialnego  za
realizacjê projektu

1.

2.

3.

Na przyk³ad: Wybo-
ry parlamentarne w
Polsce. Wyborcy i
wybory �Jak nas
widz¹ �. tak nas
wybior¹�

Problemy wspó³cze-
snego �wiata
�Oblicza wspó³cze-
snego humanitary-
zmu�

�rodki masowego
przekazu �Od
sumeryjskiej tablicz-
ki do Internetu�

Temat  projektu

Cele projektu

Sposoby realizacji projektu

Planowane efekty
(dla uczniów, szko³y
i  �rodowiska lokalnego)

Czas realizacji

Wielko�æ grupy

Sposób prezentacji

Temat  projektu
edukacyjnego

Opiekun (nauczyciel)

Sk³ad zespo³u

Zadania do wykonania
i osoby odpowiedzialne

Termin realizacji
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* Wzór numer 5: Wykaz uczniów  realizuj¹-

cych projekt  edukacyjny sporz¹dzony przez wy-
chowawców klas i zobowi¹zanych do  przekaza-
nia szkolnemu koordynatorowi do 16 wrze�nia
ka¿dego roku szkolnego.

* Wzór numer 6: Sporz¹dzenie przez wycho-
wawców dla ka¿dego ucznia karty informacyjnej
o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjne-
go i do³¹czenie jej do arkusza ocen na zakoñcze-
nie roku szkolnego.

INFORMACJA O UDZIALE
UCZNIA W  REALIZACJI

PROJEKTU  EDUKACYJNEGO

Imiê i nazwisko ucznia

Rok szkolny, w którym
projekt by³ realizowany

Temat projektu
edukacyjnego

Imiê i nazwisko
nauczyciela � opiekuna
projektu edukacyjnego

Teresa Banas-
Kobylarska

� nauczyciel historii, wiedzy
o spo³eczeñstwie, wychowania
do ¿ycia w rodzinie, szkolny
koordynator projektów
edukacyjnych w gimnazjum
oraz lider Wewn¹trzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli w
Zespole Placówek O�wiato-
wych w Chociwlu. Egzamina-
tor sprawdzianu po sze�ciolet-
niej szkole podstawowej oraz
egzaminu maturalnego z
wiedzy o spo³eczeñstwie.
Doktorantka Instytutu
Pedagogiki Wydzia³u
Humanistycznego  Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego

 L.p. Temat
 projektu

Imiê i nazwi-
sko nauczycie-
la � opiekuna
projektu
edukacyjnego

 Imiê
i nazwisko
ucznie

1.

2.

ORGANIZATORZY:
Zwi¹zek Literatów Polskich � Oddzia³

w Szczecinie
Pa³ac M³odzie¿y � Pomorskie Centrum

Edukacji w Szczecinie
REGULAMIN:

Nadrzêdnym celem konkursu poetyckiego jest
rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie twór-
czo�ci poetyckiej m³odych autorów, a tak¿e przy-
pomnienie m³odemu pokoleniu dorobku i sylwetki
POETKI, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki.

Konkurs adresowany jest do UCZNIÓW GIMNA-
ZJÓW I WSZELKIEGO TYPU SZKÓ£ �REDNICH.

1. Na konkurs nale¿y przys³aæ utwory dotych-
czas niepublikowane i nienagradzane w innych kon-
kursach poetyckich � Wiersze o tematyce ró¿nego
postrzegania i aspektu mi³o�ci (maksymalnie 3
utwory, do 22 wersów ka¿dy) nale¿y nades³aæ w 3
egzemplarzach do dnia 24 grudnia 2013 r. (nie
decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miesiêcznik Pedagogiczny DIALOGI,
Pa³ac M³odzie¿y � PCE,

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
tel. 91 422 52 61

z dopiskiem:
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

�O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej�
SZCZECIN 2014

2. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony go-
d³em /s³owne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/
; to samo god³o powinno wystêpowaæ na do³¹czo-
nej kopercie, zawieraj¹cej kartkê z imieniem i
nazwiskiem, adresem, adresem mailowym / te-
lefonem/ oraz wiekiem autora, adresem szko³y,
ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.

3. Organizatorzy przewiduj¹ przyznanie nagro-
dy g³ównej, dyplomów i nagród ksi¹¿kowych.

4. Rozstrzygniêcie konkursu oraz wrêczenie na-
gród laureatom odbêdzie siê 8 lutego 2014 r. w
Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie, al. Piastów 7, z
imprez¹ towarzysz¹c¹, która odbêdzie siê 7 lu-
tego 2013 r. w Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie

5. Organizator � ZLP � przewiduje wydanie
jubileuszowego almanachu poetyckiego zawie-
raj¹cego nagrodzone i wyró¿nione utwory lau-
reatów z piêciu lat trwania konkursu (bez prawa
do honorarium autorskiego).

6. Wiersze nagrodzone bêd¹ zaprezentowane
w Miesiêczniku Pedagogicznym Dialogi.

7. Istnieje mo¿liwo�æ zapewnienia noclegu i
zwrotu kosztów podró¿y przyjezdnym laureatom.

ZAPRASZAMY!

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                     SZCZECIN 2014



20

Stanis³aw Lem jest patronem Gimnazjum nr 12
w Szczecinie. ¯ycie, rozleg³a twórczo�æ i dzia-
³alno�æ Stanis³awa Lema � cz³owieka, pisarza,
wizjonera, my�liciela, futurologa, naukowca, fi-
lozofa � s¹ niewyczerpanym �ród³em pomys³ów,
wyzwañ i zachêt do poszukiwañ dla innych. Spo-
³eczno�æ GM 12 im. Stanis³awa Lema � Nauczy-
ciele i Uczniowie � przyjmuj¹c od swego patro-
na tê twórcz¹ postawê, powo³uj¹ do ¿ycia LE-
Moniadê.

LEMoniada jest konkursem li-
terackim i filmowym, inspirowa-
nym twórczo�ci¹ Lema. Nazwa
konkursu odwo³uje bezpo�rednio
do futurologicznych idei pisarza.
Skojarzenia z napojem orze�wiaj¹-
cym, pysznym, przyjemnym, bu-
dz¹cym ferment i musuj¹cym s¹
jak najbardziej zamierzone i na
miejscu. Nasza LEMoniada ma byæ
dok³adnie taka.

Prowokujemy do twórczych poszukiwañ, czyta-
nia, wyobra¿ania, pisania, krêcenia, ³¹czenia, wspó³-
dzia³ania, my�lenia, marzenia � jednym s³owem do
tworzenia. Niech bêdzie to nowe, odkrywcze, nie-
banalne, giêtkie, zaskakuj¹ce, m¹dre, wa¿ne, samo-
dzielne.

�Cyberiada� Stanis³awa Lema � ten zbiór utwo-
rów pisarza jest tematem przewodnim pierwszej edy-
cji LEMoniady w roku szkolnym 2013/2014. Idzie-
my tu za wskazówk¹ samego autora, który uwa¿a³
�Cyberiadê� za najwa¿niejsz¹ w swojej twórczo�ci.

CELE KONKURSU LEMoniada
* Popularyzacja twórczo�ci i nowatorskich idei

Stanis³awa Lema.
* Inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy,

umiejêtno�ci i do samodzielnych, niebanalnych dzia-
³añ twórczych.

* Promowanie twórczych aktywno�ci uczniów.
* Rozwijanie zainteresowañ czytelniczych, lite-

rackich i filmowych uczniów.
* Dba³o�æ o wszechstronny rozwój uczniów.
* Odkrywanie talentów.

ZASADY OGÓLNE
1. LEMoniada, czyli konkurs literacki i filmowy,

inspirowany twórczo�ci¹ Stanis³awa Lema, organi-
zowany jest przez Gimnazjum nr 12 im. Stanis³a-
wa Lema w Szczecinie.

2. LEMoniadê, czyli konkurs literacki i filmowy,
inspirowany twórczo�ci¹ Stanis³awa Lema, kieruje-
my do uczniów gimnazjów w ca³ej Polsce.

3. W roku szkolnym odbywa siê jedna edycja kon-
kursu.

4. Ka¿da edycja jest inspirowana jednym dzie³em
Stanis³awa Lema, wskazanym przez organizatorów
w regulaminie edycji.

Inspiracja to w LEMoniadzie kategoria bardzo po-
jemna. Przez inspiracjê dzie³em Stanis³awa Lema rozu-
miemy, ¿e sta³o siê ono pocz¹tkiem nowego pomys³u,
podstaw¹ refleksji, zachêt¹ do tworzenia w ogóle, do
odkrywania. Praca uczestnika konkursu mo¿e byæ ci¹-
giem dalszym dzie³a, jednego z jego w¹tków, mo¿e byæ

jego krytyk¹, parafraz¹ lub parodi¹, na-
wi¹zywaæ do motywu, bohatera, idei czy
s³owa....

5. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
wiersz, opowiadanie, film.

6. Jeden uczestnik konkursu bierze
udzia³ tylko w jednej, wybranej przez
siebie, kategorii.

7. W kategoriach literackich � wiersz i
opowiadanie � uczniowie bior¹ udzia³ in-
dywidualnie. W kategorii filmowej do-

puszcza siê udzia³ zespo³ów uczniowskich do 5 osób.
Patronat nad konkursem objêli:
Uniwersytet Szczeciñski
Zachodniopomorskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydawnictwo Literackie
Kurier Szczeciñski

REGULAMIN PIERWSZEJ EDYCJI
KONKURSU LEMoniada

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
1. Pierwsza edycja LEMoniady, czyli konkursu li-

terackiego i filmowego, inspirowanego twórczo�ci¹
Stanis³awa Lema, odbywa siê w roku szkolnym
2013/2014.

2. Oficjalne og³oszenie i otwarcie LEMoniady od-
bêdzie siê podczas uroczysto�ci z okazji Dnia Patro-
na w Gimnazjum nr 12 Szczecinie, 5 listopada 2013 r.

3. �Cyberiada� Stanis³awa Lema � ten zbiór utwo-
rów pisarza jest tematem przewodnim pierwszej edy-
cji LEMoniady w roku szkolnym 2013/2014.

4. Uczestnikiem konkursu mo¿e zostaæ ka¿dy
uczeñ gimnazjum w Polsce.

LEMoniada
� konkurs literacki

i filmowy,
inspirowany twórczo�ci¹

Stanis³awa Lema



21
5. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
� wiersz inspirowany ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema pt.

Cyberiada
� opowiadanie inspirowane ksi¹¿k¹ Stanis³awa

Lema pt. Cyberiada
� film inspirowany ksi¹¿k¹ Stanis³awa Lema pt.

Cyberiada.
6. Jeden uczestnik konkursu bierze udzia³ tylko w

jednej, wybranej przez siebie, kategorii.
7. W kategoriach literackich � wiersz i opowiada-

nie � uczniowie bior¹ udzia³ indywidualnie. W kate-
gorii filmowej dopuszcza siê udzia³ zespo³ów
uczniowskich do 5 osób.

8. Prace zostan¹ ocenione przez jury, które powo³uj¹
organizatorzy konkursu. W ka¿dej z trzech kategorii
przyznane zostan¹ miejsca od 3 do 1 oraz wyró¿nienia.

9. Kryteria oceny:
� zgodno�æ z tematem,
� oryginalno�æ pracy, pomys³owo�æ,
� poprawno�æ jêzykowa,
� estetyka wykonania.
10. O wynikach konkursu nagrodzeni zostan¹ po-

wiadomieni telefonicznie i drog¹ elektroniczn¹. Lau-
reaci zostan¹ zaproszeni na uroczyste podsumowa-
nie edycji konkursu, wrêczenie dyplomów i nagród.

11. Termin nadsy³ania prac: do 30 stycznia 2014 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

12. Prace niezgodne z regulaminem nie bêd¹ przyj-
mowane. Przyst¹pienie do konkursu jest jednoznacz-
ne z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych uczestnika oraz publikacje jego utworów
zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.

13. Termin og³oszenia wyników: maj 2014 r.
14. Prace nale¿y nadsy³aæ na adres organizatora

konkursu:
Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema
ul. �wiêtoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. (91) 442-36-35
fax. (91) 442-08-24
e-mail: sekretariat@gimnazjum12.szczecin.pl
z dopiskiem na kopercie: LEMoniada
15. Szczegó³owych informacji na temat LEMonia-

dy udziela organizatorka, Katarzyna Wójcik, pod
numerem tel. 515-298-414.

A) KATEGORIA: WIERSZ
1. W kategorii WIERSZ uczniowie bior¹ udzia³

indywidualnie.
2. Uczestnik zg³asza do konkursu jeden wiersz na-

pisany na LEMoniadê � autorski, samodzielny, nie-
publikowany i nienagradzany w innych konkursach,
inspirowany ksi¹¿k¹ "Cyberiada" Stanis³awa Lema
(o inspiracji czyt. w Zasadach Ogólnych pkt 3.).

3. Uczestnik przesy³a na adres organizatorów:
� trzy egzemplarze jednego wiersza � w postaci

trzech wydruków komputerowych,
� ka¿dy egzemplarz opatrzony jest god³em autora

(god³o to jednowyrazowy pseudonim),
� kartkê z informacjami o  uczestniku: imiê i nazwi-

sko, dok³adny adres, telefon, e�mail, nazwa szko³y,
nazwisko opiekuna. Kartka powinna znajdowaæ siê
w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym go-
d³em, co egzemplarze wiersza.

B) KATEGORIA: OPOWIADANIE
1. W kategorii OPOWIADANIE uczniowie bior¹

udzia³ indywidualnie.
2. Uczestnik zg³asza do konkursu jedno opowiada-

nie napisane na LEMoniadê � autorskie, samodzielne,
niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach,
inspirowane ksi¹¿k¹ "Cyberiada" Stanis³awa Lema (o
inspiracji czyt. w Zasadach Ogólnych pkt 3.).

3. Objêto�æ opowiadania nie mo¿e przekraczaæ 5
stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12,
typ: Times New Roman, odstêp 1,5).

4. Uczestnik przesy³a na adres organizatorów:
� trzy egzemplarze jednego opowiadania � w

postaci trzech wydruków komputerowych,
� ka¿dy egzemplarz opatrzony jest god³em autora

(god³o to jednowyrazowy pseudonim),
� kartkê z informacjami o  uczestniku: imiê i nazwi-

sko, dok³adny adres, telefon, e-mail, nazwa szko³y,
nazwisko opiekuna. Kartka powinna znajdowaæ siê
w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym go-
d³em, co egzemplarze opowiadania.

C) KATEGORIA : FILM
1. W kategorii FILM uczniowie bior¹ udzia³ indy-

widualnie lub w zespo³ach nie wiêkszych, ni¿ piê-
cioosobowe.

2. Uczestnik zg³asza do konkursu jeden film, zreali-
zowany na LEMoniadê � autorski, samodzielny, nie-
publikowany i nienagradzany w innych konkursach,
inspirowany ksi¹¿k¹ �Cyberiada� Stanis³awa Lema
(o inspiracji czyt. w Zasadach Ogólnych pkt 3.).

3. Czas trwania filmu � do 5 minut. Technika dowolna.
4. Uczestnik przesy³a na adres organizatorów:
� film na p³ycie CD,
� egzemplarz p³yty opatrzony jest god³em autora

(god³o to jednowyrazowy pseudonim),
� kartkê z informacjami o  uczestniku: imiê i nazwi-

sko, dok³adny adres, telefon, e�mail, nazwa szko³y,
nazwisko opiekuna. Kartka powinna znajdowaæ siê
w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym go-
d³em, co egzemplarz CD.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIA£U
I TWÓRCZEJ PRZYGODY!!!
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Z okazji obchodów 13. Dnia Papieskiego w Gim-
nazjum nr 34 w Szczecinie odby³o siê spotkanie za-
dedykowane Janowi Paw³owi II. Spotkanie otwo-
rzy³ krótki rys biograficzny Papie¿a Polaka nawi¹-
zuj¹cy do has³a dnia: �Papie¿ Dialogu� zaprezento-
wany przez m³odzie¿: Nataliê i Maæka. Na spotka-
niu, które odby³o siê w dwóch czê�ciach, zorgani-
zowanym przez katechetê p. Przemys³awa Landow-
skiego, g³os zabrali p. dyrektor Iwona Potrykus, z-
ca Krzysztof Pilarz oraz w imieniu ks. Metropolity
Andrzeja Dziêgi, ks. dr Pawe³ P³aczek. Spotkanie
u�wietni³a swoj¹ obecno�ci¹ p. Aleksandra Zapo-
toczny, dziennikarka i wspó³pracownica biura po-
stulacji ds. beatyfikacji i kanonizacji Jana Paw³a II
opowiadaj¹c o fenomenie procesu beatyfikacyjne-
go i kanonizacyjnego Papie¿a jakim s¹ �Listy do
Niego� pisane przez ludzi z ca³ego �wiata.

�Celem spotkania � jak t³umaczy³a p. Zapotoczny,
jest przybli¿enie m³odym ludziom postaci Jana Paw³a
II; opowiedzenie o Nim tym, którzy nie mieli okazji
Go spotkaæ. Ukazanie Jego �wiêto�ci, rysuj¹c ob-
raz Karola Wojty³y, jaki wy³oni³ siê ze �wiadectw
�wiêto�ci, nale¿¹cych do dokumentacji Jego pro-
cesu�. Z³o¿y³y siê nañ wzruszaj¹ce historie, które
dotyka³y serc s³uchaj¹cych, m.in. referentka powie-
dzia³a: �Prawdziwym fenomenem tego procesu jest
nieskoñczona ilo�æ listów napisanych przez ludzi z
ca³ego �wiata do Jana Paw³a II. A przecie¿ nie pisze
siê listów do osoby zmar³ej�Nie ka¿dy jednak wie,
¿e do postulacji trafiaj¹ tak¿e wszystkie karteczki,

koperty i listy, które pielgrzymi zostawiaj¹ na grobie
Jana Paw³a II, których zliczyæ nie mo¿na. Te listy to
�wiadectwa wielko�ci Jana Paw³a II, refleksje na te-
mat Jego pontyfikatu, wspomnienia ze spotkañ z
Papie¿em. Kto� wypisuje swoje intencje modlitew-
ne, prosi o znalezienie pracy, uzdrowienie z na³ogu
alkoholowego kogo� z rodziny, modli siê o zgodê w
rodzinie, prosi o dobrego mê¿a, kto� inny dziêkuje
za odebrane ³aski... Pisz¹ rodzice, którzy zostali ob-
darzeni darem rodzicielstwa po latach modlitw i ocze-
kiwania; pisz¹ studenci prosz¹c o pomoc Papie¿a
przy egzaminach. Jest du¿o �wiadectw mówi¹cych
o duchowych uzdrowieniach, nawróceniach. Dzie-
ci rysuj¹ swojego bia³ego Dziadka, bo tak nazywaj¹
Ojca �wiêtego, z aureol¹ i skrzyd³ami... Czêsto lu-
dzie  koperty adresuj¹ pisz¹c zwyczajnie: ��wiêty
Jan Pawe³ II � Niebo� i takie koperty bez problemu
dochodz¹ do biura. Wielki uk³on kieruje w stronê
Dyrekcji Gimnazjum i w kierunku p. Landowskiego
� katechety, jestem wdziêczna mu za przybli¿anie
uczniom � organizuj¹c takie spotkania � postaci na-
szego �wiêtego Papie¿a�.

Listy od wiernych s¹ �wiadectwem wiary, uzdro-
wienia, mi³o�ci i zaufania do Papie¿a... Tre�æ wielu z
nich znalaz³a swoje miejsce w czasopi�mie Totus Tuus
oraz publikacjach: Cuda � Nowe Cud � Wielka Ksiê-
ga Cudów � Listy dzieci do Karola � Wydawnictwa
�w. Stanis³awa. W przygotowaniu jest czwarta cze�æ
tego zbioru, która ukarze siê na kanonizacje Papie¿a.

Czêsto ludzie  adresuj¹ koperty pisz¹c
zwyczajnie: ��wiêty Jan Pawe³ II � Nie-
bo� i takie koperty bez problemu do-
chodz¹ do biura postulacji.

Uczciæ pamiêæ
Wielkiego Polaka
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Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko spê-
dza wiêkszo�æ czasu w ci¹gu dnia. To tutaj uczy siê
odpowiedzialno�ci, samodzielno�ci, wspó³pracy. Dla-
tego tak wa¿ne jest, aby chêtnie do niego uczêszcza-
³o. Powinno siê je zachêcaæ  do wszelkich dzia³añ i
motywowaæ na ró¿ne sposoby do poznawania ota-
czaj¹cego je �wiata. Dziecko w wieku przedszkolnym
najlepiej uczy siê poprzez empiryzm. £atwiej zapamiê-
tuje i przyswaja to, czego mo¿e do�wiadczyæ, prze-
¿yæ, poczuæ. Dlatego nale¿y dostarczaæ wielu bod�-
ców, pobudzaj¹cych wszystkie zmys³y i bezpo�red-
nio oddzia³uj¹cych na rozwój psychofizyczny przed-
szkolaka.  Niestety nie wszystkie dzia³ania mo¿na
podj¹æ na miejscu w przedszkolu, dlatego tak wa¿ne
jest zapewnienie dzieciom wyj�æ poza jego teren.

Przedszkolaki uwielbiaj¹ przedsiêwziêcia organi-
zowane poza placówk¹. Dlatego nale¿y uwzglêdniaæ
ich potrzeby i je�li jest mo¿liwo�æ ciekawego wyj-
�cia poza teren przedszkola nale¿y to uczyniæ.

Przedszkole Publiczne nr 72 �Kraina Juliana Tuwi-
ma� od lat uczestniczy w ró¿nych przedsiêwziêciach
poza terenem placówki. Chêtnie wychodzimy do
muzeum, teatru, kina, na koncerty. Korzystamy z za-
proszeñ ró¿nych instytucji, które organizuj¹ spo-
tkania tematyczne dla dzieci. Wyj�cia te kszta³tuj¹
umiejêtno�ci spo³eczne dzieci. Wdra¿aj¹ do porozu-
miewania siê z doros³ymi. S¹ tak¿e �wietn¹ lekcj¹
przestrzegania zasad ustalonych w grupie, a tak¿e

ucz¹ odpowiedzialno�ci. Maj¹ te¿ na celu integra-
cjê grupy, doskonal¹ wspó³dzia³anie w zespole. Dziê-
ki uczestnictwu w lekcjach otwartych, czy te¿ spo-
tkaniach ze specjalistami w danej dziedzinie dzieci
pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê. W ten sposób mo¿na od-
kryæ ukryte zainteresowania dzieci, czy te¿ ich ta-
lenty. Chc¹c wzbogaciæ naszych wychowanków w
wiedzê �rodowiskow¹ oraz podnie�æ poziom �wia-
domo�ci ekologicznej przedszkolaków, je�dzimy do
Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej �Na G³êbokim�
i bierzemy udzia³ w lekcjach ekologicznych, które
obejmowa³y nastêpuj¹c¹ tematykê:

�ABC zachowania siê w lesie�.
�Jak pomóc zwierzêtom przetrwaæ zimê?�
�Tropy zwierz¹t�.
�Fakty i mity z ¿ycia je¿y�.

Spotkania by³y prowadzone przez pani¹ Izabelê
Cichuñsk¹ z Urzêdu Miasta Szczecin. Bogate wy-
posa¿enie pracowni w pomoce edukacyjne oraz bli-
sko�æ lasu umo¿liwi³y nam udzia³ w ciekawych zajê-
ciach w osobliwej i niecodziennej scenerii.

Uczestniczyli�my równie¿ w lekcji w terenie, któr¹
poprowadzi³a pani Renata Wi�niewska, wspó³pra-
cuj¹ca z Ligi¹ Ochrony Przyrody pt.: �Poznawanie
drzew wszystkimi zmys³ami w Parku Kasprowicza�.
Kolejny raz dzieci przekona³y siê, ¿e Szczecin s³usz-
nie nazywany jest miastem zieleni.

Maj¹c na uwadze wszechstronny rozwój swoich
wychowanków, staramy siê jak najlepiej zadbaæ o
rozwój kulturalny dzieci, poprzez uczestnictwo w
warsztatach i lekcjach muzealnych organizowanych
przez Muzeum Narodowe. Szczególnie polecamy
wystawy pt.:

�W Afrykañskiej wiosce�,
�Od giermka do rycerza�,
�Szczecin dziadków i pradziadków�,
�Przy �wi¹tecznym stole. Bo¿e Narodzenie
� polskie tradycje i zwyczaje�.

Niezapomnian¹ lekcj¹ muzealn¹ by³a �Historia
szczeciñskiej komunikacji� w Muzeum Techniki i

Dziêki du¿ej aktywno�ci przedszkolaków
z Krainy Tuwima w �rodowisku lokalnym,
nasi wychowankowie s¹ bardzo zintegrowa-
ni, dobrze siê razem czuj¹, s¹ wyposa¿eni w
wiedzê, która u³atwia im start szkolny.

Co daje dziecku
wyj�cie poza teren

przedszkola?
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Komunikacji. Dzieci pozna³y cuda techniki z czasów
swoich dziadków.

Dzieci mog³y poszerzyæ swoj¹ wiedzê i zdobyæ
nowe do�wiadczenia uczestnicz¹c:

� w wystawie interaktywnych do�wiadczeñ
    � Eureka,
� w koncertach muzycznych w Zamku
    Ksi¹¿¹t Pomorskich,
� w seansach filmowych w kinach:

             Helios i Multikino,
� w przedstawieniach teatralnych
   wystawianych w Teatrze Lalek Pleciuga,
� prelekcjach ekologicznych w Klubie
   Akwarystów �Molinezja�,
� w wycieczkach edukacyjnych po³¹czonych

             z warsztatami ekologicznymi: do Brzózek
              i Smêtowic, w których dzieci zwiedza³y
           gospodarstwa agroturystyczne, do
            Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej i
             Przelewicach, w których podziwia³y
            piêkno przyrody w ró¿nych porach roku,
            do Trzebie¿y, Skarbimierzyc,  Najderówki
            i wielu innych ciekawych miejsc, których
           nie sposób wymieniæ, a które z pewno�ci¹
           na d³ugo zapadn¹ w pamiêci naszych
           wychowanków.
Rozwijaj¹c u dzieci pasjê do s³uchania, a w przy-

sz³o�ci do czytania ksi¹¿ek wziêli�my udzia³ w warsz-
tatach pt. �Przecinek i kropka� w salonie Empik. W
formie zabawy, zgadywanek, poznali�my historiê
alfabetu, pisma i druku, a tak¿e proces powstawania
ksi¹¿ki.

Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim
i mi³ym dzieciom, ale i integruj¹cym �rodowisko.
Otwarto�æ na wp³ywy �rodowiska przejawia siê we
wspó³pracy z rodzicami, instytucjami o�wiatowym i
kulturalnymi.

Od 5 lat nasze przedszkole wspó³pracuje z Do-
mem Kultury �S³owianin� w Szczecinie, który to
wspó³organizuje cykl imprez edukacyjnych dedy-
kowanych wychowankom szczeciñskich przedszkoli
i uczniom najm³odszych klas szkó³ podstawowych.

Imprezy te maj¹ na celu prowadzenie d³ugofalowych
dzia³añ polegaj¹cych na:

* budzeniu, kszta³towaniu i budowaniu �wiado-
mych postaw ekologicznych,

* promocji sportu i zasad aktywnego wypoczyn-
ku,

* doskonaleniu znajomo�ci zasad bezpieczeñstwa
i przepisów ruchu drogowego,

* doskonaleniu umiejêtno�ci wspó³pracy i rywa-
lizacji zgodnie z zasad¹ FAIR-PLAY.

Wychowankowie naszego przedszkola uczestni-
czyli w wielu imprezach w ramach cyklu �Eko-przed-
szkolak�:

� �Bezpieczny Przedszkolak� � impreza realizo-
wana w formie gier i zabaw edukacyjnych, we wspó³-
pracy ze s³u¿bami odpowiedzialnymi za bezpieczeñ-
stwo publiczne.

� �Przygotuj rower do sezonu� � impreza spor-
towo-rekreacyjna propaguj¹ca zasady zdrowego i
aktywnego wypoczynku oraz kszta³tuj¹ca umiejêt-
no�ci z zakresu znajomo�ci zasad bezpieczeñstwa i
przepisów ruchu drogowego.

� �Remondis odjazd �mieci� � akcja  u�wiada-
miaj¹ca m³odemu pokoleniu, poprzez gry i zabawy
ekologiczne, korzy�ci wynikaj¹ce z ochrony �rodo-
wiska i segregacji odpadów. Dzieci poprzez zabawê,
gry, konkursy, program artystyczny i zajêcia eduka-
cyjne mog³y siê dowiedzieæ miêdzy innymi jak nale-
¿y segregowaæ odpady oraz jakie znaczenie w ¿yciu
cz³owieka odgrywa �rodowisko.

� �Miêdzyprzedszkolny Turniej Pi³ki No¿nej
Szczecin Cup� � impreza odbywaj¹ca siê na sta-
dionie POGOÑ Szczecin,  w ramach miêdzynarodo-
wego turnieju pi³ki no¿nej ch³opców. Przedszkolaki
rywalizowa³y ze sob¹ rozgrywaj¹c krótkie mecze w
pi³ce no¿nej, w specjalnie przygotowanych boksach.
Nad ca³o�ci¹ czuwali przedstawiciele PZPN-u, któ-
rzy zapewnili mnóstwo sprzêtu sportowego potrzeb-
nego do zabawy.

� �Zarybianie Jeziora G³êbokiego. I znów bêd¹
�piewa³y ryby� � impreza ekologiczna realizowana
nad Jeziorem G³êbokie w formie gier i zabaw eduka-
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cyjnych, u�wiadamiaj¹ca dzieciom  korzy�ci p³yn¹-
ce z ochrony wód i stworzeñ w nich ¿yj¹cych. Na
miejscu na przedszkolaki czeka³o mnóstwo atrakcji:
ekologiczny quiz, wystawa ¿ywych ryb s³odkowod-
nych, wspólna gimnastyka, gry, zabawy i konkursy
z nagrodami, prelekcje i pogawêdki dotycz¹ce ochro-
ny wód, lasów, zwierz¹t. Ka¿de dziecko indywidual-
nie otrzymywa³o rybkê i wpuszcza³o j¹ do wody. Do
jeziora trafi³ narybek drapie¿ników takich jak szczu-
pak, sandacz, wêgorz oraz sum. Zadaniem  tych ryb
jest ograniczenie ilo�ci ryb karpiowatych a dziêki
temu zwiêkszanie ilo�ci zooplanktonu, którego obec-
no�æ wp³ywa na poprawê  jako�ci wód jeziora.

� ��wiêto Pieczonego Ziemniaka� � impreza pro-
paguj¹ca poprzez gry i zabawy edukacyjne, zasady
aktywnego wypoczynku i zdrowe ¿ywienie. �wiêto
Pieczonego Ziemniaka to impreza o charakterze spor-
towo � rekreacyjnym i poza konsumpcj¹ dañ ziem-
niaczanych na uczestników czeka³ szereg konkur-
sów i zabaw. Dzieci �piewa³y piosenki i recytowa³y
wiersze. Mo¿na by³o te¿ podziwiaæ ziemniaczane
stworki wykonane przez dzieci. W przerwie miêdzy
konkurencjami muzyka zaprasza³a dzieci i rodziców
do tañca.  Zwieñczeniem ziemniaczanej imprezy by³a
degustacja przepysznych dañ ziemniaczanych.

� �Grzybobranie z przedszkolakiem� � spotka-
nie  u�wiadamiaj¹ce m³odemu pokoleniu korzy�ci
p³yn¹ce z ochrony �rodowiska, w my�l zasady: �Las
to nasze wspólne dobro�.  Impreza integruj¹ca dzie-
ci, rodziców i pracowników szczeciñskich przed-
szkoli.  W programie  imprez nie brakowa³o atrakcji,
by³o co� dla ma³ych i du¿ych: spotkanie z le�ni-
kiem, stra¿¹ le�n¹,  pokaz ratownictwa medyczne-
go, lekcja edukacji na temat zachowañ w lesie. By³y
tak¿e prezentacje artystyczne w wykonaniu  przed-
szkolaków no i oczywi�cie zbieranie grzybów,  które
to mo¿na by³o wymieniæ na nagrody.

� �Miêdzyprzedszkolny Turniej Minigolfa� � im-
preza odbywaj¹ca siê na terenie Minigolfa w parku
Kasprowicza, propaguj¹ca aktywny wypoczynek.
Dzieci dowiedzia³y siê, na czym polega gra w golfa,
jak zbudowany jest kij, po co zawodnicy nosz¹ ze

sob¹ tak olbrzymie torby. Rozegra³y tak¿e turniej, w
którym bra³y udzia³ piêcioosobowe zespo³y.

� �Sportowe powitanie Jesieni z Monik¹ Pyrek�
� spotkanie odbywaj¹ce siê na Stadionie lekkoatle-
tycznym w Szczecinie, bêd¹ce doskona³¹ okazj¹ do
rozwijania sprawno�ci fizycznej dzieci, poprzez
wspóln¹ gimnastykê z pani¹ Monik¹, gry i zabawy
sportowo - rekreacyjne. Pani Monika Pyrek, serdecz-
nie i ujmuj¹co opowiedzia³a dzieciom o zaletach
wynikaj¹cych z uprawiania sportu. Przeprowadzi³a
z dzieæmi æwiczenia rozgrzewaj¹ce, niezbêdne
do przygotowania do skoku o tycze. Skok ten wy-
konany dziêki pomocy mistrzyni, sprawi³ naszym
m³odym sportowcom du¿¹ satysfakcjê i wywo³a³
u�miech zadowolenia. Ka¿dy z przedszkolaków
otrzyma³ pami¹tkowy medal oraz zdjêcie z autogra-
fem Moniki Pyrek.

Wyj�cia poza teren przedszkola umo¿liwiaj¹ dzie-
ciom zdobycie nowych do�wiadczeñ. Podczas od-
bywaj¹cych siê imprez wychowankowie mieli nie-
jednokrotnie okazjê do zaprezentowania swoich
umiejêtno�ci wokalnych, tanecznych i recytator-
skich. Swoimi wystêpami urozmaicili wiele spotkañ.
Dziêki du¿ej aktywno�ci przedszkolaków z Krainy
Tuwima w �rodowisku lokalnym, nasi wychowan-
kowie s¹ bardzo zintegrowani, dobrze siê razem
czuj¹, s¹ wyposa¿eni w wiedzê, która u³atwia im start
szkolny. Wspólne wyj�cia poza teren przedszkola
bogate s¹ w radosne momenty. Rado�æ dzieci po³¹-
czona ze zdobywaniem wiedzy w terenie to jeden z
priorytetów dzia³alno�ci naszego przedszkola.

Nauczycielki Przedszkola Publicznego nr 72

mgr
Agnieszka
Bis-
Wilczyñska

mgr
Joanna

Wysocka
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Reforma o�wiaty
� krótkowzroczna polityka

i brak konsekwencji
Z ogromnym rozczarowaniem przyjêli�my informa-

cjê o tym, ¿e Sejm RP odrzuci³ w g³osowaniu wniosek
o referendum edukacyjne. Wniosek, który móg³ byæ
pocz¹tkiem merytorycznej debaty o stanie polskiej
o�wiaty i który mia³ daæ mo¿liwo�æ wypowiedzenia siê
ca³emu spo³eczeñstwu, jak tê o�wiatê chcia³oby wi-
dzieæ. Milion g³osów Polaków zebranych w stosunko-
wo krótkim czasie pod wnioskiem o samo przeprowa-
dzenie referendum, tak aby wszyscy doro�li obywate-
le Polski mogli wyraziæ swoje zdanie - zosta³ zlekcewa-
¿ony. Jako�æ edukacji jest kwesti¹ ¿ywotn¹ dla niemal
wszystkich, bo ka¿dy z nas ma, mia³ lub mo¿e mieæ
dzieci w szkole. Tymczasem ten wa¿ny g³os i ta pro�ba
o umo¿liwienie wyra¿enia zdania przez obywateli sta³y
siê zak³adnikiem w politycznej gierce o zachowanie
sto³ków polityków, jedno�ci koalicji rz¹dowej, a tak¿e
udowodnienie kto jest silniejszy w tej sprawie. Byæ
mo¿e w wyniku referendum okaza³oby siê, ¿e wiêk-
szo�æ Polaków akceptuje obecny system i dzisiejszy
stan szkó³ oraz programów nauczania � wtedy mieli-
by�my jasn¹ sytuacjê i sprawa by siê zakoñczy³a. Ale
pos³owie koalicji i rz¹d nie s¹ w ogóle zainteresowani
tym, aby us³yszeæ co suweren � który wybra³ ich jako
swoj¹ reprezentacjê � ma do powiedzenia.

Zastanawia mnie, czy ten lêk przed us³yszeniem g³o-
su Polaków w referendum nie jest spowodowany tym,
¿e rz¹d i pos³owie PO oraz PSL zdaj¹ sobie sprawê, i¿
szko³y nie s¹ gotowe na reformê. ¯e gimnazja nie s¹
popularne jako forma nauki. ¯e obecny program na-
uczania historii w liceach nie jest dobry, bo jest okrojo-
ny do granic mo¿liwo�ci. ̄ e samorz¹dy likwiduj¹ do-
wolnie szko³y w imiê pseudo oszczêdno�ci, bez ogl¹-
dania siê na interes spo³eczny i wbrew woli spo³ecz-
no�ci lokalnych, co nale¿a³oby bezwzglêdnie ukróciæ.
I to z tego panicznego lêku wziê³y siê desperackie kon-
ferencje prasowe kuratorów o�wiaty, podczas których
dowiadywali�my siê w jednym zdaniu, ¿e tzw. Raport
o stanie przygotowania szkó³ jest nierzetelny, bo szko-
³y s¹ �wietnie przygotowane, po to, by w nastêpnym
zdaniu us³yszeæ, ¿e kuratorium nie mo¿e oceniæ przy-
gotowania szkó³, bo nikt nie okre�li³ kryteriów takiej
oceny. I to obawa przed us³yszeniem g³osu ludzi, któ-
rzy na co dzieñ s¹ w szko³ach obecni, którzy stykaj¹
siê ze szkoln¹ rzeczywisto�ci¹ spowodowa³a, ¿e de-
mokracja w g³osowaniu sejmowym poleg³a. Pozosta³e
pytania referendalne ca³kowicie za� pominiêto, nie do-
strzegaj¹c skali problemu.

Jaki bêdzie efekt podjêtej decyzji Sejmu w sprawie
obni¿enia wieku edukacji szkolnej? Najprawdopodob-
niej za kilka lat bêdziemy mieli jeszcze wiêksze ni¿ dzi�
problemy z wynikami z egzaminów zewnêtrznych, bo

m³odsze dzieci si³¹ rzeczy zaczn¹ poziom zani¿aæ. Bê-
dziemy z publicznych �rodków dok³adaæ coraz wiêcej
na kolejne szumne programy �indywidualizacji naucza-
nia�, na zajêcia wyrównawcze, na wspomaganie
uczniów maj¹cych problemy z nauk¹ z uwagi na m³od-
szy wiek. Bo od IV klasy zaczn¹ siê najwiêksze proble-
my z nauk¹. Ale to ju¿ nie bêdzie problem rz¹dz¹cych,
tylko nas � rodziców. I problem nauczycieli, którzy
rozliczani bêd¹ z wyników nauczania, a na co dzieñ �
szczególnie w klasach IV bêd¹ borykaæ siê z dzieæmi,
które nie bêd¹ nad¹¿aæ z materia³em, które nie bêd¹
rozumieæ abstrakcyjnych pojêæ lub nie bêd¹ potrafi³y
poradziæ sobie z nak³adan¹ o rok wcze�niej presj¹ cza-
su i ilo�ci materia³u. Ju¿ dzisiaj, w trakcie dotychczaso-
wej dyskusji o obni¿eniu wieku szkolnego, wielu pe-
dagogów nauczaj¹cych w klasach IV -VI zwraca³o na
to uwagê i podkre�la³o jako istotny problem.

Pierwsze próby wprowadzenia reformy dla 6-lat-
ków podjêto ju¿ w 2008 roku. Od tamtej pory trwa³o
dostosowywanie szkó³ i programu nauczania do ob-
ni¿onego wieku edukacji - jak wykaza³y m.in. kon-
trole NIK prowadzone w 2013 r. nadal w wielu szko-
³ach stwierdzono liczne braki i niedoci¹gniêcia.
Wyniki kontroli Izby potwierdzaj¹ zatem obawy ro-
dziców i zg³oszenia o niewystarczaj¹cym stanie przy-
gotowania placówek i nauczycieli. Teraz, kiedy 6-
latki pójd¹ do I klasy na mocy ustawy, a widmo
referendum w tej sprawie odesz³o w niebyt, czy kto�
naprawdê wierzy, ¿e samorz¹dy przejm¹ siê koniecz-
no�ci¹ dalszych prac nad stanem szkó³? Przecie¿
dzieci m³odsze i tak do nich trafi¹, niezale¿nie od
stanu i przygotowania placówek. Ju¿ dzisiaj rodzice
wspomagaj¹ szko³y w remontach, uzupe³nieniu wy-
posa¿enia, pracach dostosowawczych � do tej pory
samorz¹dy jeszcze wydawa³y dodatkowe �rodki, aby
jak najwiêcej rodziców zachêciæ do zapisania dzieci
do szko³y. Dzisiaj dostosowanie szkó³ spadnie ju¿ w
wiêkszym stopniu na barki dyrektorów szkó³, nauczy-
cieli i samych rodziców. I to oni bêd¹ musieli poradziæ
sobie z problemami w nauce m³odszych dzieci. Dzie-
ci, które jeszcze niedawno, aby pój�æ do szko³y w
wieku 6 lat musia³y przej�æ szereg badañ psycholo-
giczno � pedagogicznych i uzyskaæ pozytywn¹ opi-
niê specjalistów, a które teraz decyzj¹ urzêdnicz¹ na-
daj¹ siê do nauki ju¿ bez ¿adnych wymogów. I które
w skrajnych przypadkach zdawaæ bêd¹ maturê nie
maj¹c ukoñczonych 18 lat (w przypadku osób uro-
dzonych w grudniu matura bêdzie dotyczyæ m³odzie-
¿y w wieku 17,5 lat). W efekcie �wie¿o upieczeniu
abiturienci nie bêd¹ mieæ zdolno�ci do czynno�ci
prawnych. Zatem na rynek pracy trafi¹ jako m³odo-
ciani pracownicy (których nie ka¿dy pracodawca
bêdzie chcia³ zatrudniæ), albo bêd¹ potrzebowaæ zgo-
dy rodziców, aby w ogóle zdawaæ na studia. O takich
absurdach ju¿ nikt nie my�li, bo wszyscy skupili siê
na dywanikach, na ³awkach, placach zabaw � proble-
mach istotnych, ale nie jedynych. Skutki tej krótko-
wzrocznej polityki edukacyjnej odczuwaæ zatem bê-
dziemy jeszcze przez wiele lat.

Rados³aw Majcher
� Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina

Rodzice
maj¹ g³os
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Uczeñ 6-letni rozpoczynaj¹cy naukê w szkole wkra-
cza do niej z du¿¹ ilo�ci prze¿yæ i do�wiadczeñ, które
mia³y pewien wp³yw na kszta³towanie siê w nim okre-
�lonych cech osobowo�ciowych oraz kreowa³y jego
indywidualno�æ. Jest to czas, w którym z okresu �red-
niego dzieciñstwa (wiek przedszkolny) wkracza w
dzieciñstwo pó�ne ( m³odszy wiek szkolny). Jego
aktywno�æ o charakterze spontanicznym i nastawio-
nym g³ównie na zabawê przekszta³ca siê w system
dzia³añ kierowanych przez obowi¹zki, sta³e zadania i
normy spo³eczne. Jest to moment w jego rozwoju,
który niesie ze sob¹ wiele nowych zadañ rozwojo-
wych, którym dziecko musi podo³aæ. Rozwój psy-
choruchowy dziecka podlega du¿emu skokowi roz-
wojowemu, który w³a�nie przypada oko³o 6 roku
¿ycia. Zmiany o charakterze rozwojowym s¹ w tym
momencie bardzo wa¿ne, poniewa¿ s¹ d³ugotrwa³e i z
regu³y maj¹ charakter sta³y. Nastêpuj¹ one we wszyst-
kich sferach rozwojowych, uaktywnia siê uk³ad hor-
monalny, który ma wp³yw na rozwój fizyczny, dojrze-
wa równie¿ uk³ad nerwowy. Od tego, jak przebiegn¹
te zmiany bêd¹ zale¿a³y mo¿liwo�ci dziecka i jego zdol-
no�æ przystosowania siê do wymagañ, które stawia
przed nim wspó³czesna szko³a.

ZMIANY W ROZWOJU FIZYCZNYM
Sylwetka 6-latka jest coraz bardziej proporcjonal-

na, wyd³u¿eniu ulegaj¹ koñczyny dolne tu³ów, tward-
niej¹ ko�ci, zaczyna siê pierwszy etap kostnienia
nadgarstka, dziêki czemu poprawia siê p³ynno�æ i
szybko�æ ruchów r¹k tak wa¿na przy nauce pisania
rysowania, lepienia, wycinania. Zaczyna byæ samo-
dzielny przy ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu za³a-
twianiu potrzeb fizjologicznych, zmniejsza siê ilo�æ
tkanki t³uszczowej, zwiêksza siê odporno�æ na zmê-
czenie. Dziêki dojrzewaniu uk³adu, nerwowego na-
stêpuje doskonalenie ruchów. Dzieci w tym wieku
swobodnie biegaj¹, skacz¹, wspinaj¹ siê, maj¹
ogromn¹ potrzebê ruchu. Miê�nie staj¹ siê silniej-
sze, silniej siê kurcz¹, ma to wp³yw na si³ê zwieraczy.
Rozwojowi ulegaj¹ wszystkie narz¹dy wewnêtrzne,
polepsza siê praca serca, p³uc, zwiêksza siê pojem-
no�æ ¿o³¹dka.

ZMIANY W UK£ADZIE NERWOWYM
Bardzo wa¿ne s¹ zmiany nastêpuj¹ce w uk³adzie ner-

wowym, poniewa¿ to one odpowiadaj¹ za istotne ró¿-
nice miêdzy dzieæmi starszymi a m³odszymi, decyduj¹
o ich sukcesach i powodzeniu w nauce. Zmiany za-
chodz¹ w dojrzewaniu receptorów zmys³ów (ostro�æ
wzroku, odbieranie barw, bod�ce s³uchowe, smakowe,
dotykowe) dojrzewaj¹ obszary kory mózgowej odpo-
wiedzialne za typowe czynno�ci szkolne, za polepsze-
nie koordynacji i p³ynno�ci ruchów, ponadto wypust-
ki komórek nerwowych ulegaj¹ wyd³u¿eniu, co ma
wp³yw na szybko�æ oraz dok³adno�æ przewodzenia

ró¿nych impulsów nerwowych. Zmianie ulegaj¹ pro-
cesy my�lowe (pocz¹tek my�lenia konkretno-wyobra-
¿eniowego na konkretach).Ma to wp³yw na tworzenie
siê pojêæ matematycznych. Dojrzewa ca³y uk³ad ner-
wowy, który wp³ywa na zdolno�æ skupiania uwagi
(pocz¹tek uwagi dowolnej), poprawia siê zdolno�æ za-
pamiêtywania (polepsza siê pamiêæ trwa³a).

ROZWÓJ SPO£ECZNO-EMOCJONALNY
Rozumiemy przez to zdolno�æ do wspó³dzia³ania w

grupie rówie�niczej, ponadto zaliczamy do tego rów-
nie¿ znajomo�æ norm spo³ecznych, praw i obowi¹z-
ków (gotowo�æ do przyjêcia roli ucznia), które dziecko
poznaje w zabawie przez nawi¹zywanie interakcji z ró-
wie�nikami, którzy staj¹ siê w jego rozwoju niezbêd-
nym czynnikiem socjalizacji i rozwoju osobowo�ci. Po-
wstaj¹ pierwsze przyjaznie, powstaj¹ mniejsze grupki
,które wspólnie siê bawi¹. Rozwój spo³eczny powi¹za-
ny jest z rozwojem fizycznym, psychicznym, oraz z
kontaktami z doros³ymi i rówie�nikami. Rozwijaj¹ siê
zachowania prospo³eczne np. zdolno�æ do odczuwa-
nia empatii, jednocze�nie pojawiaj¹ siê zachowania
negatywne np. agresja. Sze�ciolatek rozumie emocje
w³asne oraz innych osób, zaczyna panowaæ nad eks-
presj¹ w³asnych emocji. Potrafi przewidzieæ skutki
swego zachowania zwi¹zane z wyra¿anymi przez inne
osoby emocjami. Rozwija siê osobowo�æ dziecka, usta-
la siê to¿samo�æ p³ciowa, zaczyna byæ zdolne do sa-
mokontroli � coraz czê�ciej nie ulega natychmiasto-
wemu dzia³aniu i ujawnianiu w³asnych emocji, potrafi
dostosowaæ siê do poleceñ i kierowanych do niego
pró�b. Mimo tych zmian, w sytuacji wywo³uj¹cej silne
emocje, dzieci kieruj¹ siê nie wiedz¹ tylko w³a�nie emo-
cjami, nadal wymagaj¹ opieki i delikatnego nadzoru ze
strony doros³ych.

PODSUMOWANIE
Nale¿y pamiêtaæ, ze rozwój ka¿dego dziecka prze-

biega indywidualnie, mimo okre�lonych norm roz-
wojowych miêdzy dzieæmi mog¹ wystêpowaæ znacz-
ne ró¿nice. Oznacza to, ¿e konkretna cecha rozwo-
jowa u jednego dziecka bêdzie bardziej nasilona, a u
innego mniej, poniewa¿ na jego rozwój maj¹ wp³yw
czynniki genetyczne i �rodowiskowe. Maj¹c to na
uwadze, nale¿y pamiêtaæ o indywidualnym podej-
�ciu do ka¿dego dziecka i harmonijnym stymulowa-
niu jego rozwoju, poniewa¿ ró¿ni¹ siê one charakte-
rem, potencja³em intelektualnym, sprawno�ci¹ fi-
zyczn¹, rozwojem emocjonalnym i spo³ecznym.
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W³a�nie ukaza³a siê
biografia jednego z naj-
wybitniejszych i najbar-
dziej lubianych, a zara-
zem najskromniejszych i
najskrytszych polskich
aktorów. Janusz Gajos,
�Ch³opak z Zag³êbia�
wszystko co osi¹gn¹³,
zawdziêcza uporowi, pra-
cy i wielkiemu talentowi.
Od ponad piêædziesiêciu
lat wszyscy chc¹ go ogl¹daæ, wiêc ka¿dy chce z nim
pracowaæ. I podziwiaæ kolejne role na deskach te-
atrów, w kinie, telewizji i na estradach.

Ksi¹¿ka �Gajos� to przenikliwy, bogato ilustrowa-
ny portret wybitnego, niezwykle lubianego aktora,
który ju¿ od debiutanckiej roli Janka w �Czterech Pan-
cernych� cieszy siê ogromn¹ popularno�ci¹. Ta bio-
grafia pozwala prze�ledziæ jego drogê osobist¹ i arty-
styczn¹, podejrzeæ tajemnice warsztatu, dowiedzieæ
siê, co my�li o swoim zawodzie, i przypomnieæ sobie
jego kreacje teatralne, filmowe i telewizyjne.

Gajos
El¿bieta Baniewicz
Wydawnictwo Marginesy, 2013

W zakamarkach ka¿de-
go domu kryje siê mnóstwo
historii. Polecam ksi¹¿kê,
która zagl¹da w ¿ycie pry-
watne przez mikroskop. Bill
Bryson napisa³ pouczaj¹c¹
i wci¹gaj¹c¹ historiê domo-
wych sprzêtów. Jak twier-
dzi autor, wiêkszo�æ naj-
wa¿niejszych odkryæ ludz-
ko�ci mo¿na znale�æ w czte-
rech �cianach domów, w
których mieszkamy. Zain-
spirowa³o go to do podjêcia podró¿y po w³asnym domu,
starej plebanii w Norfolk - wêdrowa³ od pokoju do po-
koju i zastanawia³ siê, jak powsta³y zgromadzone tam
przedmioty codziennego u¿ytku.

Przy okazji przeprowadzi³ gigantyczne badania abso-
lutnie wszystkiego, od architektury po elektryczno�æ,
od przechowywania ¿ywno�ci po epidemie, od handlu
przyprawami po Wie¿ê Eiffla, od krynolin po ubikacje.
Spenetrowa³ równie¿ genialne, twórcze i czêsto ekscen-
tryczne umys³y, które sta³y za rozmaitymi wynalazkami z
tych dziedzin. I odkry³, ¿e chocia¿ z pozoru w naszym
codziennym ¿yciu nie ma niczego niezwyk³ego, w zaka-
markach ka¿dego domu kryje siê mnóstwo historii, fa-
scynuj¹cych ciekawostek, a nawet niebezpieczeñstw.

W domu. Krótka historia rzeczy
codziennego u¿ytku
Bill Bryson
prze³o¿y³: Tomasz Bieroñ
Wydawnictwo Zysk i S-ka,2013

Opracowa³a:
Monika Wilczyñska

� mi³o�niczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal

SzczecinCzyta.pl

Zachêcam równie¿ do
siêgniêcia po ujmuj¹c¹ i
ciep³¹ historiê o przyja�-
ni, dorastaniu oraz po-
szukiwaniu w³asnej to¿-
samo�ci w �wiecie ska-
¿onym wojn¹.

Nad Europ¹ wisz¹ ciem-
ne chmury � zwiastun II
wojny �wiatowej. Choæ
podczas konfliktu Szwecja
zachowuje neutralno�æ,
nie oznacza to, ¿e wszyscy mog¹ spaæ spokojnie. Ka-
rin i Eryk Larssonowie, bezdzietne ma³¿eñstwo, wy-
chowuje pod swoim dachem m³odego Simona. Ch³o-
piec nawet nie domy�la siê, ¿e �matka� i �ojciec� nie s¹
jego prawdziwymi rodzicami, choæ czuje, jak wiele go

od nich ró¿ni, nie tylko fizycznie. Karin i Eryk za wszelk¹
cenê staraj¹ siê ukryæ przed Simonem jego prawdziwe,
¿ydowskie pochodzenie � zw³aszcza gdy do kraju do-
cieraj¹ echa fali antysemityzmu...

Ksi¹¿ka �Simon i dêby� zosta³a przez szwedzkich
krytyków okrzykniêta jedn¹ ze stu najlepszych po-
wie�ci na �wiecie. W 2011 roku na jej podstawie
nakrêcono poruszaj¹cy dramat psychologiczny �Si-
mon och ekarna� (tytu³ polski: �Simon i dêby�).

Simon i dêby
Marianne Fredriksson
przek³ad: Zofia Ras³awska
Wydawnictwo Replika, 2013

RELAKS
Z
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i ̄ eglarskiej �Morze przygody
� z wiatrem w ¿aglach�

Najpiêkniejsze s¹ pod pe³nymi ¿aglami, na pe³nym
morzu, ale i w portach wzbudzaj¹ zachwyt i s¹ chêtnie
zwiedzane. Taka kolejna gratka dla mi³o�ników wielkich
¿agli i ¿aglowców by³a w³a�nie w dniach  18-20 pa�dzier-
nika w Szczecinie,  gdzie przy Wa³ach Chrobrego cumo-
wa³ nasz szkolny i morski �Ambasador Szczecina�, czyli
znany w ca³ym �wiecie ¿aglowiec �Dar M³odzie¿y�. Fre-
gata zosta³a oficjalnie powitana przy nabrze¿u, a potem
mo¿na j¹ by³o bezp³atnie zwiedzaæ przez wszystkie dni
postoju przy Wa³ach Chrobrego. Morski Szczecin ugo-
�ci³ wszystkich chêtnych zarówno na powitanie ¿aglowca
jak i do zwiedzania, szczególnie dzieci i m³odzie¿ ze Szkol-
nych Kó³ Edukacji Morskiej.

To jeszcze nie wszystko � tak¿e w pi¹tek 18 bm. o
godz. 13.00 na pok³adzie ¿aglowca odby³a siê uroczy-
sto�æ wodowania albumu �¯aglowce w Szczecinie�,
autorstwa znanego fotografika, globtrotera, dzienni-
karza, rybaka dalekomorskiego i cz³owieka morza �
Marka Czasnojcia.  Od 45 lat fotografuje  morze,
¿aglowce oraz wielkie wydarzenia ¿eglarskie,  a w ostat-
nim albumie siêgn¹³ te¿ do przedwojennych fotogra-
fii, dawnych rycin, malarstwa oraz do swoich wspó³-
czesnych zdjêæ i stworzy³ bogate archiwum szczeciñ-
skich wizyt wielkich i mniejszych jednostek pod ¿agla-
mi. To ju¿ zreszt¹ drugie wydanie albumu,  uzupe³nio-
ne o niezapomniany szczeciñski fina³ regat The Tall
Ships Races'2013. Matk¹ chrzestn¹ albumu by³a El¿-
bieta Malanowska, a uroczysto�æ poprowadzi³a ¿eglar-
ka i dziennikarka Mira Urbaniak..

    Trzymasztowa fregata szkoleniowa �Dar M³odzie-
¿y� � d³. 109 m, pow. ¿agli ok. 3 tys. m kw. - to jeden z
najpiêkniejszych i najwiêkszych ¿aglowców �wiata,
zbudowany w Stoczni Gdañskiej w 1981 roku, w serii

s³ynnych �choreniówek�. Od 1982 roku p³ywa po mo-
rzach i oceanach �wiata s³awi¹c Polskê i bia³o-czer-
won¹. Do koñca 2012 roku odby³ 174 podró¿e morskie
oraz 623 razy zawin¹³ do portów ca³ego �wiata. Arma-
torem ¿aglowca jest Akademia Morska w Gdyni, na
jego pok³adzie wielokrotnie odbywali te¿ praktyki stu-
denci szczeciñskiej WSM i AM (m.in. w rejsie dooko³a
�wiata), a tak¿e s³uchacze �rednich szkó³ morskich z
Pomorza Zachodniego (ze Szczecina, �winouj�cia,
Ko³obrzegu i Dar³owa). Praktycznie corocznie ¿aglo-
wiec wizytuje te¿ Szczecin - jak tym razem � w tym
tak¿e czasem z m³odzie¿ow¹ "tolszipow¹" reprezen-
tacj¹ naszego miasta na pok³adzie. Przy zwiedzaniu
¿aglowca warto zwróciæ uwagê, ¿e na bezanmaszcie
umieszczony jest na sta³e herb Szczecina (odpowied-
nio na fokmaszcie i grotmaszcie s¹ herby Gdyni i Gdañ-
ska). Jako �Ambasador Szczecina� podnosi te¿ pod-
czas ¿eglugi i podczas parad dwa ¿agle z naszym Gry-
fem, ufundowane przez miasto Szczecin�

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
Na zdjêciach: �Dar M³odzie¿y� � na pe³nym

morzu, w Gdyni i w Szczecinie

Piêkne ¿aglowce

�Wodowanie� przy
Wa³ach Chrobrego
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Liczne grupy dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹ce w
Centrum ¯eglarskim to codzienno�æ. Przychodz¹
grupami z opiekunami lub indywidualnie, aby ka¿d¹
woln¹ chwilê po�wiêciæ swojej pasji.

Dzieci, m³odzie¿, nauczyciele ze szczeciñskich pla-
cówek i Kó³ Edukacji Wodnej wraz z rodzicami uczest-
niczyli w uroczystym zakoñczeniu sezonu ¿eglarskie-
go (19.10.br).

W�ród go�ci: Dyrektor Wydzia³u O�wiaty UM,
radny Rady Miasta Szczecin oraz Prezes Zwi¹zku
¯eglarskiego. By³ go�æ honorowy � Prezydent Mia-
sta Szczecin Piotr Krzystek.

W swoim wyst¹pieniu Pan Prezydent szczególne
podziêkowania skierowa³ do nauczycieli-instruktorów
oraz m³odzie¿y za codzienn¹ pracê, udzia³ w regatach
The Tall Ships Races, Zlocie ̄ aglowców i wk³ad w mor-
ski Szczecin. Po wyst¹pieniu go�ci zaprezentowa³y siê
dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 27 �¯agielek�.

Pad³a komenda �Baczno�æ... do opuszczenia ban-
dery�. Kpt Mieczys³aw Ircha poprowadzi³ ceremo-
niê opuszczenia bandery.

Zakoñczenie sezonu to okazja do wrêczenia po-
dziêkowañ i pami¹tkowych dyplomów dla m³odzie-
¿y uczestnicz¹cej w zajêciach prowadzonych w Cen-
trum ̄ eglarskim. Na koniec wszyscy zostali zapro-
szeni na wspólne ognisko z kie³bas¹.

To ju¿ jesieñ
w Centrum ¯eglarskim...

Z my�l¹ o przedszkolakach, uczniach wszyst-
kich typów szkó³, studentach, nauczycielach pla-
styki, fotografii i grafiki komputerowej, artystach,
placówkach o�wiatowo-kulturalnych i edukacyj-
nych, seniorach oraz dla tych wszystkich, którzy
chc¹ promowaæ swoje przedsiêwziêcia artystycz-
ne zarówno o zasiêgu regionalnym, ogólnopol-
skim czy miêdzynarodowym � powsta³ serwis te-
matyczny PlanetaSztuki.pl . Jest on ukierunko-
wany na czytelników interesuj¹cych siê sztuk¹
zarówno w sensie amatorskim, hobbystycznym,
jak  i profesjonalnym.

Dla nauczycieli szkó³, przedszkoli i o�rodków kul-
tury, którzy chc¹ promowaæ i rozwijaæ artystyczne
talenty to cenna pomoc, bowiem na ³amach serwisu
promowane s¹ ró¿nego rodzaju imprezy plastycz-
ne, konkursy, wystawy i wernisa¿e, szkolenia, kur-
sy, warsztaty, plenery, obozy artystyczne, spotka-
nia, zabawy, zajêcia, nabory do szkó³ i placówek ar-
tystycznych. W jednym miejscu zebrane s¹ wszyst-
kie organizowane w Polsce konkursy.

Zakres tematyczny serwisu obejmuje takie sztu-
ki plastyczne,  jak:

I. Formy p³aszczyznowe (kreowanie obrazu):
malarstwo; rysunek; grafika: warsztatowa (poligra-

fia artystyczna), u¿ytkowa (stosowana, projektowa);
typografia; kaligrafia; animacja; ornamentyka

II. Formy przestrzenne (kreowanie kszta³tu):
architektura (architektura wnêtrz, wystawiennic-

two); rze�ba; scenografia; projektowanie kostiu-
mów;  instalacja; wzornictwo przemys³owe; rzemio-
s³o artystyczne; lalkarstwo

III. Grafika komputerowa:
DTP; 3D; Digital scrapbooking
IV. Fotografia
V. Decupage
Autorzy serwisu serdecznie zapraszaj¹ wszyst-

kich, którzy chc¹ organizowane przez siebie
przedsiêwziêcie promowaæ poprzez wys³anie  in-
formacji o tym wydarzeniu na adres: bok@pla-
netasztuki.pl a tak¿e wszystkich, którzy pragn¹
aktywnie uczestniczyæ w rozwoju i promowaniu
sztuki w swoim regionie, Polsce czy na arenie
miêdzynarodowej.

www.planetasztuki.pl

W jednym miejscu zebrane s¹ wszystkie
organizowane w Polsce konkursy.

Edukacja artystyczna
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Turystyka szkolna 
w obiektywie

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ferie w Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Uczniowie
na turystycznych 

szlakach

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Akcja Lato 2013
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Maækowiak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza (2)

To ju¿ Jesieñ
w Centrum

¯eglarskim...
Zdjêcia: Monika Maækowiak
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PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Storczyki

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny

„Poezja 
W obrazach”

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

   60-lecie pracy twórczej obchodzi Joanna Dunin-
Witowska, artystka o szerokich zainteresowaniach. 
Uprawia wiele dyscyplin sztuki: grafikê, malarstwo, 
tkactwo. Zajmowa³a siê nie tylko plastyk¹ ale równie¿ 
dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ i instruktorsk¹. Prowadzi³a 
zajêcia w ró¿nych zespo³ach i klubach zainteresowañ 
twórczych, wiele lat pracowa³a z dzieæmi. 
   Prezentowane obrazy powsta³y po podró¿y do 
Norwegii. Z pasj¹, entuzjazmem i konsekwencj¹ tworzy 
klimat, w którym powsta³y prace m¹dre i piêkne, czyni¹c 
otaczaj¹cy nas œwiat lepszy i bardziej wartoœciowy.

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

   Cykl spotkañ historycznych dla uczniów 
ZS Nr 12, SP nr 68, ZS Nr 5 oraz I LO 
przygotowali cz³onkowie Ko³a ¯o³nierzy 
12 Pu³ku U³anów Podolskich. Rekonstrukcja 
historyczna zdarzeñ przybli¿y³a m³odym 
szczecinianom tamten okres  rok 1918 – 
uzyskanie niepodleg³oœci przez Polskê. 
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