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Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Czy ochrona
przyrody
jest potrzebna?

prof. Les³aw Wo³ejko,
Alma Szafnagel-Wo³ejko
Zak³ad Botaniki
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Historia naturalna Ziemi to ci¹g drastycznych epizodów prowadz¹cych wielokrotnie do niemal ca³kowitego za³amania siê ¿ycia na naszej planecie. Co
najmniej piêæ razy w historii geologicznej mia³o miejsce masowe wymieranie gatunków, które wczeniej,
niekiedy przez setki milionów lat, wietnie sobie radzi³y. Hominidy, ¿yj¹ce na Ziemi ju¿ od kilku milionów lat, dopasowywa³y siê do zmieniaj¹cych siê
warunków otoczenia. Od momentu pojawienia siê
cz³owieka równie¿ nastêpowa³y rozmaite zmiany klimatu, katastrofy geologiczne. Pomimo to nie dosz³o
do zag³ady naszego gatunku. Przeciwnie, skutki dzia³alnoci cz³owieka dla przyrody o¿ywionej naszej planety nazywane s¹ czasem szóstym globalnym wymieraniem gatunków. Ocenia siê, ¿e do roku 2050 od
15 to 37proc. wszystkich gatunków skazanych jest
na wymarcie (Thomas et al., 2004). Wiele z nich nigdy nie zd¹¿y zostaæ opisanych przez naukê.
Aby okreliæ zale¿noci miêdzy cz³owiekiem a tak
zwan¹ przyrod¹ i odpowiedzieæ na zadane w tytule
pytanie musimy ustaliæ czym ona jest. W szerszym
znaczeniu pod pojêciem przyrody rozumiany jest
ca³y wiat elementów nieo¿ywionych i o¿ywionych,
wraz z cz³owiekiem. Zakres tego pojêcia obejmuje
wszystkie poziomy organizacji  od atomu do
wszechwiata. W znaczeniu wê¿szym, stosowanym
m.in. w praktycznej ochronie przyrody jest to ogó³
organizmów ¿ywych wraz z krajobrazem (Symonides, 2008). Ogó³ wszystkich form ¿ycia okrelany
jest terminem bioró¿norodnoæ.
W ujêciu potocznym, ma³o naukowym, lecz maj¹cym
wp³yw na podejmowanie wielu konkretnych decyzji,
czêsto uwzglêdnia siê jedynie zbiór gatunków rolin i
zwierz¹t wystêpuj¹cych w naszym najbli¿szym otoczeniu, abstrahuj¹c od rzeczywistego zró¿nicowania przyrody. Jak obecnie wiadomo, ró¿ne formy organizmów
¿ywych opanowa³y prawie wszystkie zakamarki globu,
od g³êbin oceanicznych, gejzerów z wrz¹c¹ wod¹, po
szczyty górskie i lodowce Antarktydy. Wszêdzie spo-

tyka siê, je¿eli nie organizmy z³o¿one, to przynajmniej
prymitywne mikroorganizmy. Tworz¹ one struktury powi¹zane skomplikowanymi zale¿nociami na wszystkich
poziomach organizacji. Zró¿nicowanie form ¿ycia jest
wci¹¿ dalekie od pe³nego rozpoznania. Relacje pomiêdzy rodowiskiem a organizmami oraz ich wp³yw na
ludzi s¹ przedmiotem intensywnych badañ ró¿nych
dzia³ów ekologii. Uzyskiwane rezultaty stanowi¹ podstawê wielu dzia³añ praktycznych maj¹cych znacz¹cy
wk³ad w poprawê jakoci ¿ycia i rozwój cywilizacji, np.
w zakresie ochrony zdrowia, biotechnologii, produkcji
¿ywnoci czy utylizacji odpadów.
Historia ludzkoci to w du¿ym stopniu historia poznawania otaczaj¹cej przyrody i nabywanie umiejêtnoci korzystania z dobrodziejstw rodowiska przyrodniczego. Ten niew¹tpliwy sukces naszego gatunku le¿y czasem równie¿ u podstaw iluzorycznych pogl¹dów o mo¿liwoci uniezale¿nienie siê cywilizacji od
przyrody. Dowiadczenia ostatnich dekad zadaj¹ k³am
takim pogl¹dom. Przyk³adem zagadnieñ znajduj¹cych
siê w centrum zainteresowania opinii publicznej mo¿e
byæ problem zmian klimatycznych, wi¹zanych z efektami dzia³alnoci gospodarczej cz³owieka. Do przewidywanych skutków obserwowanego ocieplania siê
klimatu zalicza siê m.in. zwiêkszanie siê area³u pustyñ,
wzrost poziomu mórz czy niestabilnoæ pogody, prowadz¹c¹ do kataklizmów naturalnych. Jedn¹ z istotnych przyczyn ocieplenia jest wzrost emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych (wyra¿ony liczbowo
jako ekwiwalenty ton dwutlenku wêgla  CO2). Znacz¹cy udzia³ w tym procesie ma wêgiel akumulowany
w ekosystemach mokrad³owych, a szczególnie w torfowiskach, bêd¹cych jednym z typów mokrade³, rozwijaj¹cych siê w rejonach obfituj¹cych w opady. Chocia¿ torfowiska pokrywaj¹ tylko 3 proc. powierzchni
wiata, to zawieraj¹ a¿ 450 Gt (gigaton) wêgla - niemal
tyle samo, co wszystkie dostêpne zasoby wêgla kopalnego (585 Gt) i dwa razy tyle co ca³a biomasa lasów
na Ziemi. Jest to równowartoæ ok. 75proc. ca³ego
wêgla atmosferycznego (Parish et al. 2008). Akumulacja wêgla w torfowiskach zachodzi tylko w warunkach
pe³nego uwilgotnienia, do którego walnie przyczyniaj¹
siê typowe roliny, takie jak mchy torfowce, posiadaj¹ce liczne przystosowania do gromadzenia wody. Niestety w wyniku niszczenia torfowisk ok. 2 Gt CO2 jest
uwalniane co roku do atmosfery. Dzieje siê tak w wyniku odwadniania tych ekosystemów w celu ich gospodarczego wykorzystania, eksploatacji i spalania torfu
oraz jego spontanicznej mineralizacji (tzw. bezp³omieniowego spalania) po odwodnieniu.
Powy¿szy przyk³ad bêd¹cy tylko jednym z wielu elementów problemu globalnego ocieplenia, sugeruje jednoznacznie potrzebê ochrony wiatowych torfowisk.
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W rankingu globalnych wyzwañ zwi¹zanych z
naruszeniem równowagi ekologicznej na czo³owych miejscach znajduj¹ siê tak¿e: nadmierna eksploatacja zasobów przyrody, totalne niszczenie
obszarów o najwy¿szej bioró¿norodnoci (jak np.
lasy tropikalne lub rafy koralowe), degradacja gruntów uprawnych w rezultacie ich b³êdnego u¿ytkowania oraz wiatowy transport zanieczyszczeñ.
Wszystkie te zagro¿enia wi¹zane s¹ z dynamicznym i nierównomiernym wzrostem globalnej populacji ludzkiej. Rozwój ten odbywa siê kosztem
ró¿nych elementów przyrody, szczególnie tych,
których zasoby s¹ nieodnawialne. Nale¿¹ do nich
naturalne zasoby biologiczne, ale tak¿e procesy
naturalne, uk³ady przestrzenne i inne cechy, mechanizmy, zale¿noci i powi¹zania pomiêdzy wiatem ¿ywym a rodowiskiem.
Minimalny pakiet zasobów naturalnych i rodków produkcji niezbêdnych do ¿ycia cz³owieka nazywany jest ekologicznym odciskiem stopy, który
ka¿dy z nas zostawia na Ziemi. Ocenia siê ¿e dla ka¿dego nowego obywatela naszego globu oznacza to
koniecznoæ wygospodarowania gdzie umownego
odpowiednika oko³o pó³ hektara ziemi uprawnej, na
której bêdzie produkowana dla niego ¿ywnoæ. Poniewa¿ dostêpny area³ wartociowych terenów rolnych jest ju¿ na wyczerpaniu, konieczne jest siêganie po inne, mniej przydatne tereny. Uzyskanie z nich
plonu wi¹¿e siê czêsto z koniecznoci¹ stosowania
metod prowadz¹cych w konsekwencji do degradacji
i ostatecznej utraty tych gleb. W strefach klimatu
suchego i gor¹cego stosowane jest nawadnianie pól
wodami podziemnymi o wysokiej zawartoci minera³ów. Szybkie wyparowywanie tej wody prowadzi do
nieodwracalnego zasolenia takich gleb. Z kolei usuniêcie naturalnej pokrywy rolinnej z pochy³ych terenów lunych gleb w regionach o wysokich opadach czêsto prowadzi do dramatycznych zjawisk erozyjnych. Wiele taki przyk³adów obserwowaæ mo¿na
na monsunowych obszarach Azji i Afryki (np. na lessowych p³askowy¿ach centralnych Chin).
Nie wszystkie z zasygnalizowanych problemów maj¹
bezporedni zwi¹zek z ochron¹ przyrody i rodowiska. Znaczna czêæ zwi¹zana jest równie¿ z problemami spo³ecznymi i politycznymi jak te¿ ekonomicznymi
aspektami cywilizacji. Jednak¿e truizmem jest stwierdzenie, ¿e we wspó³czesnym wiecie wszystkie te sfery s¹ ze sob¹ silnie powi¹zane. Do najwa¿niejszych
problemów wp³ywaj¹cych na stosunek do zasobów
przyrody nale¿a³o przekonanie o niemo¿liwoci ich
materialnej wyceny, co przek³ada siê czêsto na przekonanie o braku ich wartoci. Tê lukê pojêciow¹ stara siê
wype³niæ relatywnie nowy kierunek badañ z pograni-

cza ekologii i ekonomii zajmuj¹cy siê wycen¹ tzw.
us³ug (lub wiadczeñ) ekosystemowych. Jest to próba wyliczenia wartoci po¿ytków p³yn¹cych z funkcjonowania elementów przyrody na ró¿nych jej poziomach organizacji. Jako przyk³ad mo¿na podaæ wartoæ
nowych lekarstw i kosmetyków uzyskanych w wyniku analizy materia³u genetycznego organizmów pozyskanych ze stanu dzikiego (poziom genetyczny), koszt
unieszkodliwiania zanieczyszczeñ w procesach samooczyszczania zachodz¹cych w ekosystemach naturalnych, czy zyski generowane dla przemys³u turystycznego poprzez zachowanie atrakcyjnych krajobrazów.
W próbach klasyfikacji najczêciej wyró¿nia siê nastêpuj¹ce grupy wiadczeñ ekosystemowych (Rosin
et al. 2011): zaopatrzeniowe  dobra i produkty uzyskiwane z ekosystemów: ¿ywnoæ, surowce, biomasa jako
paliwo, wody s³odkie, zasoby genetyczne, farmaceutyki; regulacyjne  korzyci czerpane z zarz¹dzania
ekosystemami i naturalnych procesów: utrzymanie jakoci powietrza, regulacja klimatu, przep³ywu wody,
kontrola erozji, oczyszczanie wody i kontrola zanieczyszczeñ, kontrola rozprzestrzeniania siê chorób,
utrzymywanie jakoci gleby, zapylanie, kontrola zjawisk ekstremalnych; kulturowe: niematerialne korzyci czerpane z ekosystemów: rekreacja i ekoturystyka,
wartoci etyczne i duchowe, wartoci edukacyjne i
inspiracja; wspomagaj¹ce  naturalne procesy utrzymuj¹ce inne wiadczenia ekosystemowe: siedliska,
obieg pierwiastków, produkcja pierwotna, obieg wody.
W porównaniu z warunkami panuj¹cymi w wielu
innych rejonach wiata warunki przyrodniczo-geograficzne Polski nie nale¿¹ do najtrudniejszych. Nie
wystêpuj¹ tutaj ekstremalne zjawiska pogodowe, silne trzêsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Wiêkszoci
katastrof naturalnych (jak np. powodzie czy osuniêcia ziemi) da³o by siê unikn¹æ lub zminimalizowaæ ich
skutki, stosuj¹c w³aciwe procedury planowania przestrzennego lub zwyk³y zdrowy rozs¹dek - oparte na
zrozumieniu podstawowych procesów przyrodniczych. Jednak równie¿ w naszym kraju degradacja
przyrody jest procesem ci¹g³ym i powszechnym,
powoduj¹cym negatywne skutki znacznie przewy¿szaj¹ce osi¹gane korzyci. Do najwa¿niejszych problemów nale¿¹: powszechne odwodnienie, zmiana
struktury krajobrazu, zanik tradycyjnych metod gospodarki rolnej oraz inwazje gatunków obcych.
Zwiêkszaj¹ca siê liczba ludnoci oznacza wiêksze
zapotrzebowanie na wodê. Jeszcze nie odczuwamy
braku wody we miastach, ale w niektórych rejonach
ju¿ pojawiaj¹ siê okresowe braki w jej dostawie.
Zaczyna brakowaæ wody dla rolnictwa, szczególnie
podczas suchego, upalnego lata. Pomimo tego w
dalszym ci¹gu przeprowadza siê odwodnienia tor-

fowisk, ingeruje w cieki. Regulacja strumieni i rzek
w górach zwiêksza niszczycielsk¹ si³ê sp³ywaj¹cych
mas wód. Problem powodzi zostaje przeniesiony na
tereny po³o¿one ni¿ej wzd³u¿ biegu rzek, ale nie
wp³ywa to zasadniczo na zwiêkszenie dostêpnoci
wody w tych regionach.
Mokrad³a i torfowiska na Pomorzu Zachodnim by³y
jednym z g³ównych elementów krajobrazu. Ich melioracja lub eksploatacja, przed XX w w interesie lokalnych mieszkañców, póniej i obecnie - wydaje siê
byæ prowadzona tylko dla korzyci w¹skiego grona
biznesowego. Dzia³alnoæ taka przynosz¹ca ogromne straty w skali przyrodniczej, jest równie¿ zasadniczo niezgodna z prawem unijnym. Efektem jest nie
tylko zanik unikalnej flory i fauny, ale te¿ zaburzenie
lokalnych stosunków wodnych, co mo¿e prowadziæ
do zmniejszenia wydajnoci ujêæ wody dla pobliskich
gospodarstw czy niedostatecznego nawodnienia
okolicznych upraw z powodu obni¿enia poziomu wód
gruntowych. Podobnie nale¿y oceniaæ pomys³ regulacji zdzicza³ych terenów bagiennej doliny Dolnej
Odry. Dodatkow¹ konsekwencj¹ tych prac bêdzie
koniecznoæ poniesienia przez obywateli sp³aty kredytu zaci¹gniêtego na ten cel.
Niekorzystne zmiany przyrodnicze s¹ tak¿e konsekwencj¹ rozwoju gospodarki wielkoobszarowej w miejsce tradycyjnego rolnictwa. Bogata mozaika zró¿nicowanych ekosystemów naturalnych i pólnaturalnych,
stanowi¹cych od wieków siedlisko ¿ycia szerokiej
gamy gatunków, zastêpowana jest przez monokultury
uprawiane efektywnymi metodami technicznymi. W
procesie tych przemian likwidowane s¹ nieproducyjne elementy typowego krajobrazu rolniczego, o kluczowym znaczeniu dla bioró¿norodnoci, takie jak miedze, zadrzewienia i zakrzewienia, przydro¿ne aleje, oczka
i mokrad³a ródpolne. Symptomami tych negatywnych
zmian s¹ np., podobnie jak w ca³ej Europie, trendy
spadkowe w populacjach gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. Jednym z elementarnych sposobów
ograniczania tych negatywnych skutków jest przestrzeganie tzw. dobrych praktyk rolniczych, uwzglêdniaj¹cych sprzyjaj¹ce przyrodzie terminy prac polowych i technik u¿ytkowania maszyn (np. koszenie od
rodka ku obrze¿om ³¹ki, co umo¿liwia ucieczkê ukrywaj¹cym siê tam zwierzêtom). Naprzeciw takim postulatom wychodz¹ rekompensaty dla rolników stosuj¹cych metody pro-przyrodnicze, realizowane w ramach
tzw. pakietów rolno-rodowiskowych.
Do wa¿nych przyczyn zanikania bioró¿norodnoci
nale¿y introdukcja do rodowiska obcych gatunków
rolin i zwierz¹t. Zazwyczaj nie maj¹ w naszym rodowisku naturalnych wrogów, które ogranicza³y by ich
liczebnoæ. Wprowadzane celowo lub zawleczone przy-
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padkowo wraz z ca³¹ gam¹ innych, zwi¹zanych z nimi
organizmów (np. paso¿ytami lub chorobami), mog¹
byæ zabójcze dla rodzimych gatunków. Gatunki obce o
szerokim spektrum siedliskowym i zdolnociach adaptacyjnych, jak np. szop pracz, norka amerykañska
czy jenot, mog¹ doprowadziæ do zag³ady ca³ych populacji rodzimych zwierz¹t, nieprzystosowanych do
obecnoci drapie¿nika w swoich kryjówkach czy miejscach gniazdowania. Znamy tak¿e przypadki transferu chorób i paso¿ytów, atakuj¹cych rodzime gatunki
zwierz¹t i roliny uprawne.
W takim razie, czy ochrona przyrody jest nam wci¹¿
potrzebna? Pomimo nasilonego oddzia³ywania negatywnych czynników przyroda Pomorza Zachodniego nie uleg³a jeszcze ca³kowitej degradacji,
a rozwój wiedzy naukowej i technik ochrony przyrody daje nadzieje na jej zachowanie. W obrêbie
pomorskich krajobrazów zachowa³o siê wiele cennych ekosystemów, stanowisk i populacji gatunków, okazów przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej.
Wiele z nich jest ju¿ chronionych w ramach oficjalnego systemu prawnej ochrony przyrody, obejmuj¹cych 10 ustawowych form ochrony. Równoczenie rozwijane s¹ nowe, niekonwencjonalne metody i formy organizacyjne. Praca ta prowadzona jest
przez ró¿ne podmioty: administracjê pañstwow¹,
instytucje naukowe, organizacje pozarz¹dowe i prywatne, czêsto tak¿e w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej. Bior¹c jednak pod uwagê omówione
wy¿ej zagro¿enia, nie mo¿na spocz¹æ na laurach,
lecz przeciwnie konieczne jest zintensyfikowanie
wysi³ków w celu zachowania cennych elementów i
parametrów jakociowych otaczaj¹cego nas rodowiska. Oznacza to integracjê wysi³ków we wszystkich sferach dzia³alnoci. Oprócz klasycznej ochrony przyrody ogromn¹ role do spe³nienia ma system edukacji i komunikacji spo³ecznej.
Ochrona przyrody jest konkretn¹ dyscyplin¹ naukow¹, sfer¹ cis³ych uregulowañ prawnych i dzia³añ
praktycznych o okrelonym zestawie metod. Z ró¿nych jednak przyczyn w percepcji spo³ecznej i przekazie medialnym wystêpuje rozmycie zakresu tego pojê-

cia i wielu osobom trudno odró¿niæ ochronê przyrody
od ochrony rodowiska, polityki zrównowa¿onego
rozwoju, od postaw ekologicznych, zielonego
wiatopogl¹du czy alternatywnego stylu ¿ycia. Oczywicie zagadnienia te wi¹¿¹ siê ze sob¹ na wielu p³aszczyznach, co nie usprawiedliwia jednak kultywowania
chaosu informacyjnego i ba³aganu pojêciowego,
szczególnie w sferze szeroko pojêtej edukacji.
Byæ mo¿e nie ma potrzeby nauczania ochrony przyrody jako wyodrêbnionego, czêsto abstrakcyjnego
zagadnienia. Trzeba daæ uczniom solidne podstawy w
dziedzinie nauk przyrodniczych, tak aby sami mogli
wyci¹gn¹æ wnioski na temat mechanizmów funkcjonowania istotnych zjawisk i procesów. S³u¿y temu
ograniczanie szumu informacyjnego i rozwój umiejêtnoci selekcji wiarygodnych informacji, niezbêdnych
do przysz³ego procesu decyzyjnego. W tym wzglêdzie konieczne jest oddzielenie faktów naukowych od
ich politycznych i spo³ecznych interpretacji, za którymi czêsto kryj¹ siê konkretne cele indywidualnych
podmiotów gospodarczych czy grup interesów.
Intensywnie rozwijaj¹ca siê wiedza o wiadczeniach
ekosystemowych mo¿e przyjæ nam w sukurs w ochronie przyrody i podwy¿szaniu standardu ¿ycia, szczególnie w zakresie us³ug pozamaterialnych. Poszukiwanie miejsc do fizycznej aktywnoci w czystym powietrzu lub relaksu w ciszy, gdzie mo¿emy cieszyæ siê
piêknymi widokami lub doznawaæ w spokoju zachwytu wobec przyrody, czyli tego co przez tysi¹ce lat by³o
oczywiste dla cz³owieka jest coraz trudniejsze. Wartoci duchowe i religijne bêd¹ce podstaw¹ humanizmu,
oddzielaj¹ siê od swojego ród³a, czyli natury nieska¿onej. Nasze województwo posiada unikalne obszary,
które mog¹ byæ coraz bardziej popularnymi na wiecie
miejscami nieobci¹¿onymi ha³asem, tzw. enklawami ciszy. Je¿eli nie zniszczymy tego wiatrakami i zabudow¹
w imiê korzyci jednostek.
Nauka okrela mo¿liwoci ekosystemu w zakresie
wiadczenia us³ug, a w miarê postêpu degradacji przyrody wszyscy odczuwamy jej coraz wy¿sz¹ cenê. Na-

Zdjêcia:Alma Szafnagel-Wo³ejko
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uka równie¿ pokazuje nam z³o¿one zale¿noci pomiêdzy rozmaitymi kategoriami us³ug ekosystemowych i
daje wiadectwo, ¿e forsowanie wydajnoci w zakresie którejkolwiek powoduje zubo¿enie innych. Pomimo formalnego systemu ochrony przyrody w dalszym
ci¹gu zezwala siê na negatywne dzia³ania, których
koszty bêdziemy nieodwo³alnie ponosiæ wszyscy. Niedostateczne badania wp³ywu inwestycji na rodowisko, brak konsekwencji lub po prostu korupcja, przy
ma³ym zainteresowaniu lokalnych spo³ecznoci kuszonych wizj¹ nieprawdziwych korzyci powoduje niepotrzebne straty. Aby rozwi¹zaæ te dylematy niezbêdna jest du¿a grupa ludzi potrafi¹cych zrozumieæ problem i potrafi¹cych korzystaæ z wiedzy w celu znalezienia rozwi¹zañ i do wychowania takich pokoleñ powinien nas sk³aniaæ instynkt samozachowawczy.
Otwarte na przyrodê postawy kszta³tuj¹ siê w dzieciñstwie. Pocz¹tkowe etapy edukacji wyznaczaj¹ce
nasz¹ wra¿liwoæ i ciekawoæ wiata nie mog¹ przebiegaæ bez kontaktu z natur¹. Wystarczy tramwaj lub autobus, aby wychowawca lub nauczyciel móg³ pokazaæ
wychowankom dziki brzeg rzeki, las lub ryby w ma³ych
jeziorkach. Rozbudowana sieæ cie¿ek edukacyjnych
pozwala na przekaz wiedzy po³¹czony z bezporednim
dowiadczeniem. W³aciwie przeprowadzona edukacja
ekologiczna, powi¹zana ze stosowaniem dyscypliny
intelektualnej, niedopuszczaj¹cej do pomieszania pojêæ, daje wymierne korzyci spo³eczne. W dojrza³ym
wieku pozwala te¿ dostrzec zale¿noæ miêdzy panuj¹cym, coraz bardziej rozbuchanym konsumpcjonizmem,
a degradacj¹ i potrzeb¹ ochrony przyrody.
Edukacja przyrodnicza mo¿e i powinna byæ przeprowadzana równie¿ w starszych grupach wiekowych, a¿ po uniwersytety trzeciego wieku. Brak wiedzy przyrodniczej prowadzi do negatywnych rezultatów, jak na przyk³ad niemo¿liwoci zrozumienia
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, dynamiki procesów, a w efekcie do trywializacji pogl¹dów i utrwalania stereotypów. Przyk³adem takiej sytuacji jest
np. sprowadzanie z³o¿onego zagadnienia ochrony
globalnego rodowiska do codziennej praktyki sor-

towania mieci, a ochrony przyrody o¿ywionej do
karmienia ptaków w zimie i zakazu deptania trawników (dzia³añ sk¹din¹d s³usznych i przydatnych).
W niezwykle z³o¿onym wiecie skonfliktowanych
interesów sukces ochrony przyrody zale¿y od zastosowania nowoczesnych, naukowych metod. Dzia³ania te powinny byæ realizowane przez wykwalifikowane podmioty i organizacje. Niezbêdnym warunkiem jest jednak szeroka aprobata spo³eczna, bêd¹ca
ostatecznym i najwa¿niejszym efektem rzetelnego
procesu edukacyjnego w zakresie nauk o rodowisku. Istotny wp³yw na skutecznoæ tego procesu maj¹
rodki masowej komunikacji, w których przekaz treci przyrodniczych do spo³eczeñstwa powinien byæ
maksymalnie wolny od koniunkturalnej manipulacji.
Wybrane ród³a
Jemaczek A. 2013. Ochrona przyrody  czy to mo¿liwe? Wyd. Klubu Przyrodników, wiebodzin.
Kuklik R. 2014. Cz³owiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody. Wyd. Klubu Przyrodników,
wiebodzin.
Parish F. et al. 2008. Management of peatlands for
biodiversity and climate change. In: Parish F. et al.
(eds.) Assessment on peatlands, biodiversity and
climate change. Kuala Lumpur, Global Environmental Centre and Wageningen, Wetlends International.
Rosin et al. 2011. Koncepcja wiadczeñ ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chronmy Przyrode
Ojcz. 67 (1): 3-20.
Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Thomas et al., 2004. Extinction risk from climate
change. Nature, 424: 145-148.
www.youtube.com  Lene Przedszkole w Calw
Stammheim.
www.youtube.com  lene przedszkole  zima.
www.youtube.com  Przy³êków: edukacja przyrodnicz w lenym przedszkolu  wiosna.
www.youtube.com  powód w Kêtach
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Centrum Edukacji Ogrodniczej

Rola ekologii
w ¿yciu cz³owieka
W dzisiejszych czasach coraz wiêksz¹ uwagê
zwraca siê na ochronê rodowiska naturalnego.
Uczenie siê ekologicznego, nazywanego przez
wielu modnego stylu ¿ycia lub stylu Eco,
staje siê powoli codziennoci¹, choæ - spogl¹daj¹c w przesz³oæ  wiemy, ¿e nie zawsze tak
by³o. Pocz¹wszy od przedszkola, poprzez szko³y
podstawowe, gimnazjalne, rednie, a skoñczywszy na studentach, zwracamy szczególn¹ uwagê
na edukacjê ekologiczn¹ i robimy wiele, aby by³a
ona czêci¹ programów nauczania, kó³ zainteresowañ czy chocia¿by tematem wielu konkursów. Zarówno szko³y, jak i orodki zajmuj¹ce siê
szeroko rozumian¹ ekologi¹, organizuj¹ dla
uczniów wszystkich typów szkó³ szereg ró¿nego
rodzaju turniejów czy olimpiad. Podczas nich
uczniowie maj¹ mo¿liwoæ sprawdzenia swojej
wiedzy. Celem realizowania takich przedsiêwziêæ
jest przede wszystkim kszta³towanie oraz zwiêkszenie wiadomoci ekologicznej wród uczniów
oraz propagowanie idei zdrowego stylu ¿ycia. Wymieniaæ mo¿na by³oby bardzo d³ugo. Te wa¿ne
tematy podejmuj¹ ró¿ne instytucje, dla których
ekologia stanowi podstawê egzystowania w dzisiejszym wiecie.
W województwie zachodniopomorskim od kilku lat jest przeprowadzany Konkurs Wiedzy
Ekologicznej, którego organizatorem jest Zachodniopomorski Orodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Ka¿dego roku konkurs jest
realizowany pod innym has³em. Myl przewodnia tegorocznej imprezy to Z ekologi¹ na co
dzieñ. Uczniowie podczas szkolnego etapu rozwi¹zuj¹ test, na podstawie którego wy³aniani s¹
najlepsi. Tym samym zakwalifikowuj¹ siê do ko-

lejnego etapu. Fina³ odbywa siê w siedzibie organizatora w Barzkowicach. Tam, na zakoñczenie zmagañ komisja og³asza listê zwyciêzców. W
2015 roku uczeñ Centrum Edukacji Ogrodniczej - Arkadiusz Grzelak zosta³ laureatem Konkursu Wiedzy Ekologicznej, zdobywaj¹c I wyró¿nienie i tym samym IV miejsce.
Reasumuj¹c, wiedza na temat ekologii jest rzecz¹
bardzo wa¿n¹. Wa¿na jest równie¿ postawa ka¿dego z nas. Mamy wrêcz nakaz dbania o ziemiê, a
przede wszystkim, wypracowywania ekologicznego stylu ¿ycia tak, aby s³u¿y³a nastêpnym pokoleniom. W dzisiejszych czasach ekologia to nie jest
zabawa, lecz koniecznoæ, jeli chcemy, aby nasz
wiat funkcjonowa³ prawid³owo.
Iwona Galacka-Rajchel
 nauczyciel przedmiotów zawodowych
Centrum Edukacji Ogrodniczej

Rajdy piesze
edukuj¹
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W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego
ogromnego znaczenia nabieraj¹ takie pojêcia jak:
edukacja ekologiczna czy ochrona rodowiska.
Cz³owiek jest czêci¹ przyrody i powinien zdawaæ
sobie sprawê z tego, ¿e nie mo¿e jej niszczyæ. Problem ochrony przyrody i racjonalnego korzystania z jej zasobów sta³ siê spraw¹ nas wszystkich.
Dzieci s¹ wnikliwymi obserwatorami wszystkiego, co siê wokó³ nas dzieje. Nale¿y wiêc stworzyæ im warunki do tego, by umia³y wyci¹gaæ odpowiednie wnioski ze swoich obserwacji. Edukacjê ekologiczn¹ nale¿y wiêc rozpoczynaæ ju¿ od
najm³odszych lat.
Jedn¹ z form pracy realizowanych przez szko³ê
jest udzia³ dzieci i m³odzie¿y w rajdach pieszych.
Nauczyciel organizuje te zajêcia w taki sposób, aby
zachêciæ do udzia³u w nich nie tylko uczniów a tak¿e ich rodziców. Wêdrówki s¹ bowiem sposobem
na atrakcyjne spêdzenie czasu wolnego, na zintegrowanie ¿ycia rodzinnego i klasowego, zdrowy
kontakt z przyrod¹, rodowiskiem.
Mówi siê, ¿e ma³e dzieci bawi¹ siê tylko w ekologiê. Ale ta zabawa ma wp³yw na kszta³towanie ich
ekologicznych postaw. Wêdruj¹c z dzieæmi i m³odzie¿¹ szlakami turystycznymi po Puszczy Wkrzañskiej czy Bukowej rozbudzamy w nich potrzebê bezporedniego kontaktu z przyrod¹, wyrabiamy wra¿liwoæ na jej piêkno. Uczymy ich obserwowania i
s³uchania natury. Dzieci poznaj¹ warunki ¿ycia w
lesie. Zauwa¿aj¹ kontrasty w otaczaj¹cym ich rodowisku. Kontrasty, które powsta³y z przyczyn naturalnych (drzewo zdrowe  zniszczone, z³amane
przez wiatr) i do których przyczyni³ siê cz³owiek
(drzewo zdrowe  po³amane, wypalone a obok niego wysypany gruz lub mieci). W trakcie obserwacji zauwa¿aj¹, ¿e w puszczy suche drzewa bez kory
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te¿ ¿yj¹. S¹ domem dla wielu gatunków ptaków, owadów i ma³ych ssaków. Natomiast napotykane dzikie
wysypiska mieci uwiadamiaj¹ uczniom jakie mog¹
byæ negatywne skutki dzia³alnoci cz³owieka na stan
rodowiska naturalnego. Ka¿dy m³ody turysta wie,
¿e w lesie nie nale¿y mieciæ ani niszczyæ przyrody.
Zachêcaj¹c uczniów do aktywnego wypoczynku
poprzez uczestnictwo w rajdach kszta³tujemy w nich
postawê wspó³odpowiedzialnoci za stan rodowiska naturalnego, kszta³tujemy w nich postawy i zachowania przyjazne rodowisku naturalnemu.
Warto zacytowaæ dzieciom zas³yszan¹ kiedy
myl:
Poniewa¿ Ziemia opiekuje siê nami
zaopiekujmy siê Ziemi¹.
Odwzajemniajmy mi³oæ jak¹ nas
obdarza, utrzymuj¹c j¹ w czystoci i szczêciu
El¿bieta Wielgoszewska
Autorzy zdjêæ:
Dorota Fu³awka z Zespo³u Szkó³ Nr 16
Anna Pa³aszewska ze Szko³y Podstawowej Nr 18

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
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Ciekawie
i proekologicznie

W Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Szczecinie od wielu lat dzia³a Szkolne
Ko³o Ligii Ochrony Przyrody. Dzia³a ono nie tylko
na terenie szko³y, ale tak¿e w rodowisku lokalnym.
Ko³o wspó³pracuje z Zarz¹dem G³ównym Ligii
Ochrony Przyrody, Zak³adem Us³ug Komunalnych,
Zarz¹dem Wodoci¹gów i Kanalizacji, Organizacj¹
Odzysku REBA SA, Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierz¹t oraz Przyrodnicz¹ Pracowni¹ Edukacyjn¹
Na G³êbokim.
Wychowanie w poszanowaniu przyrody, troska
o jej dobro i chêæ jej ochrony to koniecznoæ naszych czasów. Edukacja w tym zakresie powinna
byæ prowadzona w ciekawy i zajmuj¹cy sposób
dostosowany do psychofizycznych mo¿liwoci
uczniów. Tylko wtedy mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e m³odzie¿ , w której wychowaniu bierzemy udzia³ , w
doros³ym ¿yciu bêdzie mia³a autentyczna potrzebê
kontaktu z przyrod¹ oraz w naturalny sposób bêdzie przejawia³a w codziennym ¿yciu postawy proekologiczne.
W swoich dzia³aniach zawsze podkrelamy, ¿e
wszystko co niezbêdne cz³owiekowi do ¿ycia pochodzi ze rodowiska naturalnego. Nic wiêc dziwnego, ¿e tradycj¹ w szkole sta³o siê coroczne uczestnictwo uczniów w ogólnopolskich akcjach Sprz¹tanie wiata czy Dzieñ Ziemi.
Na co dzieñ organizujemy zbiórki surowców wtórnych (baterie),
zbieramy karmê
dla bezdomnych zwierz¹t
przebywaj¹cych w schronisku oraz dla
zwierz¹t lenych, w ramach szkolnej
akcji Pomó¿my Zwierzêtom
Przetrwaæ
Zimê. M³odzie¿ chêtnie
pracuje podczas zak³adania
budek lêgowych dla sikorek czy karmi-

ków dla ptaków na terenie naszego piêknego parkoogrodu ,który jest systematycznie pielêgnowany.
Obserwujemy zmiany krajobrazu zarówno te zale¿ne od pór roku, jak i zachodz¹ce w przyrodzie na
skutek dzia³alnoci cz³owieka. Zdobyte spostrze¿enia znajduj¹ swój wyraz w ró¿norodnych pracach
plastycznych. Wspólne dzia³ania integruj¹ uczniów,
daj¹ mo¿liwoæ prze¿ycia radoci, wyra¿enia swoich emocji, co wp³ywa w znacznym stopniu na
kszta³towanie postaw ekologicznych. M³odzie¿
uwiadamia sobie wtedy jak wa¿na jest segregacja
odpadów czy zbierania surowców wtórnych. Swoj¹
wiedzê i umiejêtnoci sprawdza w corocznym konkursie ekologicznym, rywalizuj¹c w atmosferze zabawy. Tegoroczny konkurs odby³ siê pod has³em
Ziemia planet¹ ¿ycia.
Realizacja wymienionych wy¿ej dzia³añ na pewno wzmacnia poczucie odpowiedzialnoci za stan
rodowiska naturalnego u m³odzie¿y, która staje siê
wiadom¹ cz¹stk¹ naszej zielonej planety.
Dorota Morawska
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Przedszkole Publiczne Nr 58

Dawaæ przyk³ad
Moim zdaniem, aby dziecko by³o wra¿liwe na problemy rodowiska naturalnego oraz krzywdê istot
s³abszych nale¿y ju¿ w wieku przedszkolnym kszta³towaæ jego wiadomoæ ekologiczn¹: pochylanie
siê nad cierpieniem zwierz¹t, dbanie o roliny, opiekowanie siê nimi, a tak¿e ciekawe opowiadanie o
nich i obserwowanie ich przy ka¿dej nadarzaj¹cej
siê okazji (spacery, wycieczki do lasu, parku, jeziora, schroniska, udzia³ w konkursach, akcjach, warsztatach na rzecz ochrony rodowiska itp.).
Z dowiadczenia wiem, i¿ dzieci w bardzo spontaniczny, naturalny sposób s¹ otwarte i ciekawe takich
przyrodniczych obserwacji (nasze przedszkole znajduje siê wród lasów i niedaleko jeziora), wszystkiego
chc¹ dotkn¹æ, pow¹chaæ, zobaczyæ, pochylaj¹ siê nad
ka¿d¹ rolink¹, owadem, zwierzêciem, wspó³czuj¹ im.
Id¹c na spacer do lasu wraz z kole¿ank¹ zawsze
zwraca³ymy uwagê dzieci na znajduj¹ce siê tam
mieci. Po pewnym czasie dzieci same dosz³y do
wniosku, ¿e nie chcia³yby mieszkaæ w brudnym domu,
a las jest przecie¿ domem zwierz¹t. Podczas ka¿dego
nastêpnego spaceru dzieci nigdy nie przesz³y obojêtnie obok znajduj¹cych siê w lesie zanieczyszczeñ,
a my stara³ymy siê im wyt³umaczyæ, dlaczego tak
jest, dlaczego tak siê dzieje i dlaczego nie powinno
tak byæ, je¿eli wszyscy chcemy byæ zdrowi. Nasze
dzieci wiedz¹, ¿e o przyrodê nale¿y dbaæ, chroniæ j¹,
a mieci zawsze trzeba segregowaæ i wrzucaæ do odpowiednich pojemników. Podczas zajêæ o tematyce
ekologicznej w przedszkolu dzieci przynosz¹ na probê nauczycielek ró¿ne rodzaje odpadów i zanosz¹ je
do odpowiednich pojemników znajduj¹cych siê przy
szkole nieopodal naszego przedszkola.
Uwa¿am i¿, aby zaszczepiæ w dziecku wiadomoæ
ekologiczn¹, nie nale¿y tylko mówiæ o ekologii, pokazywaæ filmów, obrazków, ksi¹¿ek (choæ to te¿ jest
wa¿ne), ale dzieci powinny mieæ mo¿liwoæ bezpo-

Dzieci w ekoporcie.

Przedszkolaki zbieraj¹ w lesie mieci w ramach akcji Misja
dzieci, Szczecin bez mieci.

redniego aktywnego dzia³ania, poznawania tajników przyrody wszystkimi zmys³ami, dziêki czemu
bêd¹ kszta³towaæ nawyki ekologiczne, a co za tym
idzie przekazywaæ zdobyt¹ wiedzê i dowiadczenie
przysz³ym pokoleniom.
Moim zdaniem, tylko przy takim podejciu na sprawy tak istotne, bêdziemy mieæ pewnoæ, ¿e rodowisko naturalne bêdzie pod dobr¹ opiek¹. I chyba o to
w³anie chodzi, o taki rodzaj wspó³czucia, o pochylanie siê z trosk¹ nad ka¿dym owadem, zwierzêciem,
rolink¹. To wtedy przecie¿ budzi siê w maluchach
zainteresowanie, empatia dla wszystkich istot ¿yj¹cych, a dla osób, które maj¹ mo¿liwoæ przekazania
tego wszystkiego dzieciom, daje to prawdziw¹ satysfakcjê i si³y do dalszego dzia³ania, a tak¿e wiarê w
sens tej pracy.
W naszym przedszkolu realizujemy autorski program ekologiczny. W jego ramach dzieci:
* systematycznie uczestnicz¹ w praktycznych zajêciach w Pracowni Ekologicznej na G³êbokim;
* pomagaj¹ zwierzêtom ze schronisk dla bezdomnych zwierz¹t w Szczecinie i w Dobrej, zawo¿¹c autokarem zebrane dary: jedzenie, ko³dry, poduszki,
kuwety, smycze itp.;
* dokarmiaj¹ lene zwierzêta zim¹ dostarczaj¹c jedzenie do paników (wspó³praca z lenikami), a zachêt¹ dla dzieci za podjêty trud by³o ognisko z kie³baskami na ³onie natury;
* uczestnicz¹ w akcji sprz¹tania wiata organizowanej przez Urz¹d Miejski pt. Misja dzieci, Szczecin bez mieci, podczas ostatniego sprz¹tania zachêt¹ by³y bilety do kina dla ka¿dego uczestnika;
* uczestniczy³y w obchodach Miêdzynarodowego
Dnia Ziemi maszeruj¹c w pochodzie ulicami osiedla z
w³asnorêcznie wykonanymi transparentami o tematyce ekologicznej i instrumentami muzycznymi wykonanymi z materia³ów pochodz¹cych z recyklingu;
* czynnie uczestnicz¹ w ró¿nych konkursach o
tematyce ekologicznej, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia;

* od kilku lat uczestnicz¹ wraz z rodzicami w ca³orocznej zbiórce makulatury  wspó³praca z firmami
Stena i Markoks, za pieni¹dze zdobyte z jej sprzeda¿y kupujemy dzieciom m.in. zabawki;
* uczestnicz¹ w zbiórce zu¿ytych baterii - wspó³praca z firm¹ Reba;
* uczestnicz¹ w zbiórce nakrêtek, przy okazji pomagaj¹c ciê¿ko chorym dzieciom;
* czynnie uczestnicz¹ w akcji edukacyjnej nad Jeziorem Szmaragdowym pt. Zuchy ratuj¹ ropuchy;
* hoduj¹ w³asne warzywa w skrzynkach w ogrodzie przedszkolnym (dzieci siej¹ warzywa i ucz¹ siê
dbaæ o nie);
* odwiedzi³y eko-port, gdzie dowiedzia³y siê, jak
on dzia³a, jakie odpady mo¿na i nale¿y w nim oddaæ;
* przygotowa³y wystawê prac plastycznych o tematyce ekologicznej do biblioteki osiedlowej;
* uczestniczy³y wraz z rodzicami w warsztatach
pt. Co z niczego, na których wykonywa³y prace
plastyczne z ró¿nych plastików i makulatury pochodz¹cych z recyklingu;
* uczestnicz¹ w wycieczkach do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, gdzie maj¹ mo¿liwoæ
zobaczenia rzadko wystêpuj¹cych w naszym klimacie drzew, krzewów, a tak¿e zwierz¹t; po zwiedzeniu
tych atrakcji bior¹ udzia³ w warsztatach przyrodniczych, poszerzaj¹c swoj¹ wiedzê;
* wyje¿d¿aj¹ do gospodarstw agroturystycznych,
gdzie maj¹ mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu ze
zwierzêtami hodowlanymi;
* ogl¹daj¹ i czynnie uczestnicz¹ w spektaklach o
tematyce ekologicznej, przygotowywanych przez
zaproszonych do przedszkola aktorów z Teatru Polskiego, La Fayette, Urwis itp.;
* uczestnicz¹ w warsztatach dla dzieci organizowanych w przedszkolu, np. Poznaj trzmiela przyjaciela;
* corocznie uczestnicz¹ w organizowanym w naszym przedszkolu Dniu Sadownika; dzieci sadz¹ na
terenie ogrodu krzewy, roliny ozdobne i ucz¹ siê
dbaæ o nie;

Warsztaty dla dzieci i rodziców pt. Co z niczego.
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Obchody Miêdzynarodowego Dnia Ziemi.

* uczestniczy³y w zarybianiu Jeziora G³êbokiego;
* obecnie przygotowuj¹ siê do przedstawienia o
tematyce ekologicznej pt. Halo, tu mówi¹ dzieci potwór ekologiczny; mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
ono podsumowaniem tego wszystkiego, czego dzieci nauczy³y siê o ochronie rodowiska.
Nasze przedszkole posiada certyfikat powiadczaj¹cy, ¿e placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie wród dzieci wiadomoci ekologicznej, poszerzanie wiedzy na temat
ochrony rodowiska oraz kszta³towanie postaw
proekologicznych.
Maria Bieniek
Filia PP Nr 58 w Szczecinie

Przy okazji zarybiania Jez. G³êbokiego dzieci bra³y te¿
udzia³ w przeci¹ganiu liny.

Nasze dary dla schroniska w Dobrej.
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Przedszkolu Nr 1 Czarodziejska Kraina

Ekoprzedszkolaki
z Dêbna
Cele dzia³añ:
 kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoci za dewastacjê i zanieczyszczenie rodowiska
naturalnego,
 budzenie empatii dla zwierz¹t i ptaków zamieszkuj¹cych zamiecane lasy,
 uwiadomienie dzieciom problemu elektromieci i zagro¿enia jakie stanowi¹ dla zdrowia i ¿ycia zwierz¹t i ludzi,
 poznania zasad selektywnej zbiórki odpadów,
 praktyczna nauka segregowania mieci.
Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 1 Czarodziejska Kraina w Dêbnie to wa¿ny element pracy
dydaktyczno-wychowawczej z dzieæmi. Ju¿ od wielu
lat prowadzona jest przy wspó³pracy rodowiska lokalnego (Nadlenictwo Dêbno, Gmina Dêbno) oraz
Celowego Zwi¹zku Gmin CZG-12 z D³ugoszyna.
W ramach tej wspó³pracy rozwijamy wiadomoæ
ekologiczn¹ wród najm³odszych poprzez udzia³ w
ró¿nego rodzaju akcjach (Sprz¹tanie wiata 
18.09.2014, Pomó¿my Kasztanowcom 
19.11.2014) maj¹cych na celu pomoc rodowisku
naturalnemu oraz akcjach edukacyjno-konkursowych o charakterze przyrodniczo-ekologicznym.
W roku szkolnym 2014/2015 nasze dzia³ania ukierunkowane by³y na przybli¿enie dzieciom pojêcia
elektromieci oraz zagro¿enia jakie stanowi¹ dla rodowiska. Najm³odsi natomiast z naszych wychowanków zostali zapoznani z koniecznoci¹ oraz zasadami segregowania odpadów, a tak¿e wziêli udzia³
przedszkolnej zbiórce surowców wtórnych.
Pierwszym z takich dzia³añ by³o spotkanie z leniczym  pani¹ Ilon¹ Jaworsk¹, które odby³o siê 13 listopada 2014. Tematem spotkania by³y zagro¿enia jakie stanowi¹ dla jego mieszkañców wywo¿one do lasu
mieci. W trakcie spotkania dzieci wys³ucha³y opowia-

dania je¿yka i jego przygód zwi¹zanych z dzikimi wysypiskami. Pani Ilona wyjani³a jakiego rodzaju mieci
wywo¿one s¹ do lasu, dlaczego tak siê dzieje oraz jakie
niebezpieczeñstwa dla zdrowa i ¿ycia zwierz¹t s¹ z tym
zwi¹zane, a w szczególnoci jak wielkie niebezpieczeñstwo równie¿ dla zdrowia ludzi stanowi¹ substancje
znajduj¹ce siê w zu¿ytych bateriach, akumulatorach
czy innych elektomieciach, które bardzo czêsto mo¿na tam znaleæ. Dzieci zastanawia³y siê wspólnie co
nale¿y zrobiæ aby tê sytuacjê zmieniæ i powziê³y decyzjê o dzieleniu siê swoj¹ wiedz¹ równie¿ z doros³ymi.
Kolejnym dzia³aniem skierowanym g³ównie do naszych najm³odszych przedszkolaków by³o zajêcie
pod nazw¹ Ekologiczny poci¹g. Celem zajêcia
obok przybli¿enia dzieciom problemów rodowiska
naturalnego zwi¹zanego z jego zanieczyszczeniem
oraz koniecznoci¹ selektywnej zbiórki odpadów w
tym elektromieci, by³a praktyczna nauka segregowania odpadów.
Przedszkolaki dowiedzia³y siê, i¿ segregowanie
mieci i recykling czyli powtórne ich wykorzystanie
jest najlepszym sposobem zmniejszenia iloci odpadów oraz surowców potrzebnych do wyprodukowania nowych rzeczy. Pozna³y zasady segregowania czyli podzia³ surowców na papier, plastik,
szk³o oraz przypisane im kolory koszy: niebieski,
¿ó³ty i zielony.
Dzieci wietnie bawi³y siê tworz¹c poci¹gi, z których ka¿dy przewozi³ inny rodzaj mieci.
Podsumowaniem oraz zwieñczeniem prowadzonych w naszym przedszkolu dzia³añ o charakterze

ekologicznym jest udzia³ w uroczystoci z okazji Dnia
Ziemi, która w bie¿¹cym roku szkolnym odby³a siê
w dniu 22.04.2015 pod has³em W Dêbnie elektromieci zbieramy, do lasu ich nie wyrzucamy. W
naszej uroczystoci udzia³ wziê³a zaproszona z Nadlenictwa Dêbno pani  Ilona Jaworska. Dla pokazania przedszkolakom problemu wywo¿enia mieci do
lasu, równie¿ i tych niebezpiecznych, szeciolatki
przygotowa³y scenkê pantomimiczn¹ w czasie której
przedstawi³y zachowanie ludzi oraz zwierz¹t w lesie.
W czystym lesie zamieszkuj¹ radosne zwierzêta,
w lesie pe³nym mieci i niebezpiecznych odpadów
zamieszkuj¹ zwierzêta chore, okaleczone i smutne.
Dzieñ Ziemi to przede wszystkim odbywaj¹cy
siê równie¿ miêdzygrupowy konkurs na najwiêksz¹ górê surowców wtórnych. W tym dniu
ka¿da z grup przedszkolnych z przyniesionej makulatury oraz plastiku tworzy jak najwiêksz¹
górê. W tym dniu w naszej placówce odbywa³a siê równie¿ zbiórka elektromieci, do której

zaprosilimy szczególnie rodziców dzieci oraz
pracowników przedszkola. Zebrane elektomieci zosta³y odebrane przez dêbnowsk¹ firmê zajmuj¹c¹ siê transportem odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpiecznych  Ekologia
Fair Play.
Ostatnim dzia³aniem zwi¹zanym ze zbiórk¹ elektromieci by³a wycieczka do PSZOK-u w Dêbnie,
czyli miejsca gdzie w naszym miecie mo¿na oddawaæ elektromieci.
Zwracaj¹c uwagê dzieci na problem odpadów (w
tym niebezpiecznych) pojawiaj¹cych siêw naszym
otoczeniu, kszta³tujemy wród przedszkolaków poczucie wspó³odpowiedzialnoci za stan rodowiska
naturalnego. Choæ kszta³towanie proekologicznych
postaw u dzieci to zadanie nie³atwe i wymagaj¹ce
ogromnego zaanga¿owania i odpowiedniego doboru form i metod pracy dostosowanych do ich mo¿liwoci, to jednak celowa i systematyczna praca w
tym zakresie w przysz³oci zaowocuje na pewno
wiêksz¹ wiadomoci¹ i zaanga¿owaniem w racjonaln¹ gospodarkê odpadami.

Szko³a Podstawowa Nr 23
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Jestemy EKO  SP 23

W Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie ekologia
towarzyszy uczniom i nauczycielom w codziennej pracy. We wrzeniu wszyscy aktywnie w³¹czaj¹ siê w miêdzynarodow¹ akcjê Sprz¹tanie wiata  Polska.
Chêtni uczniowie wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê na zajêciach Ko³a M³odych Odkrywców. Podczas cotygodniowych spotkañ uczniowie przeprowadzaj¹ dowiadczenia i realizuj¹ projekty o tematyce ekologicznej. Swoj¹
wiedzê sprawdzaj¹ w konkursach przyrodniczych.
Odnosz¹ sukcesy zdobywaj¹c wysokie lokaty np.
Tytu³ Laureata. Za³o¿enia edukacji ekologicznej propagowane s¹ podczas imprez szkolnych, np. Dnia Ziemi. Z okazji tego wiêta w naszej szkole odbywa siê
turniej klas pod has³em Ksi¹¿ka-Zdrowie-Ekologia.
Uczniowie klas IV-VI zmagaj¹ siê w Potyczkach Ekologicznych o Tytu³ Najlepszego Ekologa. W ci¹gu
ca³ego roku szkolnego uczniowie wyje¿d¿aj¹ na zajêcia o tematyce ekologicznej do Orodka Edukacji Przyrodniczo-Lenej w Kliniskach czy Eko-Portu. Zbieramy punkty za Eko-odpady bior¹c udzia³ w programie
Moje Miasto bez Elektromieci.
Wioletta Godzwon
 nauczyciel przyrody w SP 23

Dzia³amy w EKO

Krokusowa rewolucja  to projekt ekologiczny
realizowany we wspó³pracy z RAD¥ OSIEDLA ARKOÑSKIE. Gdy tylko otrzymalimy has³o o mo¿liwoci ukwiecenia naszych szkolnych stref zielonych zwrócilimy siê po odbiór cebulek. Osi¹gnêlimy cel poprawa wygl¹du i estetyki terenu przy szkole, podniesienie wiadomoci ekologicznej oraz daje mo¿liwoæ
obserwacji naturalnych procesów zachodz¹cych w
przyrodzie. Uczniowie klas V i VI zasadzili oko³o 500
cebulek krokusów, które w ca³ej krasie pojawi³y siê na
marcowym trawniku zdecydowanie upiêkszaj¹c
szary jeszcze o tej porze roku krajobraz. Udzia³ w tym
przedsiêwziêciu zwiêkszy³ odpowiedzialnoæ dzieci o
dba³oæ i wygl¹d rodowiska zewnêtrznego , szczególnie w obszarze zabudowy wielkomiejskiej.
Agnieszka Bolewicz
 nauczyciel przyrody w SP 23
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Szko³a Podstawowa Nr 5

Walczymy
o nasz¹ planetê
 ratujemy ropuchy
Ju¿ we wrzeniu ubr. uczestniczylimy w warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe nt. zwyczajów i ¿ycia nietoperzy. Ca³a klas¹ pojechalimy autokarem do Centrum i tam wys³uchalimy prelekcji oraz zwiedzalimy podziemia. Uczestniczymy równie¿ w zajêciach
organizowanych przez Ekoport w Szczecinie na temat gospodarki odpadami  tu moglismy siê dowiedzieæ co siê dzieje ze mieciami, które trafiaj¹ w³anie do Eksportu. Bralimy udzia³ w warsztatach plastycznych, na których przerabialimy zu¿yte opakowania w ró¿ne zwierzêta. Bralimy udzia³ w wielu
konkursach plastycznych zwi¹zanych z ekologi¹
oraz naszym miastem. Jestemy równie¿ autorami
programu Us³ysz moje rêce, dziêki któremu nasze dzieci jako pierwsze w województwie i drugie w
Polsce mog¹ poprzez zabawê uczyæ siê podstaw jêzyka migowego. W marcu wziêlimy udzia³ w akcji
Urzêdu Miasta Szczeciñskie dzieci zbieraj¹ mieci, Uda³o nam siê zebraæ w naszej okolicy ok. 30
worków mieci. Rozpoczêlimy akcjê Zak³adu Us³ug
Komunalnych Na ratunek ropuchom  w okolicach Jeziora Szmaragdowego uratowalimy i wpucilimy do wody ok. 200 ¿ab. Zim¹ zbudowalimy
ptasi¹ sto³ówkê  17 karmników ozdobi³o nasze boisko, a wiosn¹ za³o¿ylimy hodowlê rolin cebulowych w naszej klasie. W najbli¿szym czasie wybieramy siê do Parku Kasprowicza oraz na wycieczkê
wyjazdow¹ do Domu Chleba w Marianowie. Tam
mamy nadziejê byæ jeszcze bli¿ej natury.
Na terenie naszej szko³y znajduj¹ siê rabaty kwiatowe, o które dbaj¹ uczniowie naszej szko³y.

Mylê, ¿e edukacja ekologiczna ma bardzo du¿e
znaczenie dla nas wszystkich. Dziêki naszym dzia³aniom dzieci mog¹ wiele siê dowiedzieæ o wszystkim
co nas otacza, a tak¿e uczyæ siê zachowañ proekologicznych. ze wiadomych dzieci wyrosn¹ wiadomi doroli a to od nich w wielkiej mierze zale¿y
przysz³oæ Ziemi.
Najwa¿niejsze dla nas jest obecnie to, ¿e zarówno dzieci jak i ich rodzice bardzo chêtnie uczestnicz¹ we wszelkich zaproponowanych formach aktywnoci. Mamy jeszcze wiele planów i mamy nadziejê, ¿e wiele z nich uda siê nam zrealizowaæ.
Aneta Kus

Nadlenictwo Kliniska
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Las  poznaæ, prze¿yæ,
zrozumieæ  to tylko
w Orodku Edukacji
Przyrodniczo-Lenej
Edukacji w Nadlenictwie Kliniska s³u¿y przede wszystkim Orodek Edukacji Przyrodniczo-Lenej. Utworzony zosta³ g³ównie z myl¹ o dzieciach i m³odzie¿y.
Lekcje przyrody prowadzone s¹ zgodnie z has³em poznaæ, prze¿yæ, zrozumieæ i umo¿liwiaj¹
przyswojenie wiedzy o lesie i lenictwie w sposób
niekonwencjonalny. W ofercie Orodka znajduj¹ siê
równie¿ warsztaty dla nauczycieli, liczne konkursy,
wystawy, ekspozycje przyrodnicze.
Do dyspozycji odwiedzaj¹cych jest sala edukacyjno-konferencyjna, sala wystawowa, ekspozycja
dydaktyczno-przyrodnicza, plac dydaktyczny, parking. Dla najm³odszych zbudowano plac zabaw.
W Orodku mieci siê ekspozycja dydaktycznoprzyrodnicza pt. Mieszkañcy lasu, w której znajduj¹ siê eksponaty ³osia, wilka, borsuka, bielika, puszczyka i wiewiórki, a to wszystko w lenej scenerii.
W pobli¿u Orodka utworzona zosta³a 3 kilometrowa cie¿ka spacerowo-dydaktyczna z 11 przystankami edukacyjnymi. Atrakcyjne po³o¿enie w sercu Puszczy Goleniowskiej, dogodny dojazd sprawia, ¿e Orodek odwiedzany jest licznie w ci¹gu ca³ego roku. W
miejscowoci Zabród nadlenictwo posiada drug¹
cie¿kê edukacyjn¹ Uroki doliny Iny. Trasa cie¿ki
biegnie przez teren leny, nadrzecze ³¹ki oraz przy
starorzeczu Iny. cie¿ka posiada 17 przystanków edukacyjnych, a jej d³ugoæ to 4 km.
21 marca br. w Miêdzynarodowym Dniu Lasów oraz
Pierwszym Dniu Wiosny w Orodku Edukacji Przyrodniczo-Lenej przy Nadlenictwie Kliniska odby³
siê konkurs wiedzy o lesie Ekoliada. Konkurs prowadzony by³ na zasadach Familiady. Konkurs poleg³ na odgadywaniu odpowiedzi dotycz¹cych tematyki lenej udzielonych przez ankietowanych pracowników Nadlenictwa Kliniska, dzieci i m³odzie¿

uczestnicz¹c¹ w zajêciach edukacyjnych. W konkursie uczestniczy³y szko³y: Szko³a Podstawowa Nr 13
ze Szczecina oraz Szko³a Podstawowa Nr 1 ze Stargardu. Ka¿da szko³a reprezentowana by³a przez 5 osobowy zespó³. Dwa zespo³y rywalizowa³y ze sob¹ w 3
rundach. Do rundy fina³owej przesz³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej Nr 13. Zwyciêska dru¿yna szkolna
rywalizowa³a w kolejnych 3 rundach z dru¿yn¹ leników  pracowników nadlenictwa. W tym etapie do
fina³u przesz³a dru¿yna leników. Wy³oniona w rywalizacji szkolnej dru¿yna zwyciêska na koniec konkursu otrzyma³a nagrodê g³ówn¹ dla szko³y oraz nagrody dla ka¿dego uczestnika z dru¿yny.
* Opracowano na podstawie strony internetowej
http://www.kliniska.szczecin.lasy.gov.pl
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Szko³a Podstawowa Nr 42

Przez ¿ycie
coraz wy¿ej

W marcu br. odby³o siê
trzecie z cyklu kilku spotkañ uczniów Szko³y Podstawowej Nr 42 w Szczecinie ze szczeciñskimi olimpijczykami. Tym razem naszym Gociem by³a wybitna reprezentantka Polski,
czterokrotna olimpijka, medalistka Mistrzostw wiata i Mistrzostw Europy, multimedalistka Mistrzostw
Polski, 69 - krotna rekordzistka Polski w skoku o
tyczce  Monika Pyrek-Rokita.
Cieszylimy siê szczególnie, ¿e lekkoatletka, która zakoñczy³a karierê sportow¹ przyjê³a nasze zaproszenie, maj¹c tak napiêty grafik przy realizacji
autorskiego programu Radia Szczecin Potyczki
Moniki Pyrek, wychowywaniu synka Grzesia oraz
pracy przedstawiciela operatora hali Azoty Arena.
G³ówne cele tego projektu to: rozbudzanie zainteresowañ uczniów aktywnoci¹ fizyczn¹, ró¿nymi formami spêdzania czasu wolnego oraz poszerzenie
wiedzy o s³awnych sportowcach i uprawianych
przez nich dyscyplinach sportu.
Przygotowania uczniów do spotkania z olimpijk¹
z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu poprzedzi³y dwa
konkursy: wiedzy i na wykonanie prezentacji multimedialnej o Niej.
W konkursie wiedzy o karierze sportowej i osi¹gniêciach tyczkarki pierwsze miejsce zaj¹³ Micha³ Sabe³ z
kl. 6b, drugie miejsce: Justyna Pawlak z kl. 6b. Na

podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ uczniowie Ci brali udzia³
we wszystkich konkursach o zaproszonych olimpijczykach (Marku Kolbowiczu, Marcie Pihan-Kuleszy
i Monice Pyrek-Rokicie) i zawsze uzyskiwali miejsca
w pierwszej trójce.
Podczas spotkania z tyczkark¹ pokazana zosta³a
zwyciêska prezentacja multimedialna Pauliny Gralak z kl. 4a, ale na wyró¿nienie zas³u¿y³ równie¿
pokaz Mai Przyjemskiej z kl. 5b o Mistrzyni. Monika na bie¿¹co komentowa³a wywietlane slajdy i

filmy. Od razu mo¿na by³a zauwa¿yæ, ¿e czuje siê
przy mikrofonie, jak ryba w wodzie. Jej trzyletnie
dowiadczenie dziennikarki i prezenterki Radia
Szczecin zaowocowa³o kwiecistymi, wyczerpuj¹cymi wypowiedziami, które dog³êbnie objania³y poruszane tematy.
Opowiada³a, ¿e w szkole podstawowej pocz¹tkowo uprawia³a koszykówkê. Niespodziewana choroba nauczyciela zbieg³a siê z koniecznoci¹ remontu
sali gimnastycznej. Zajêcia sportowe zosta³y przeniesione do hali Ba³tyku, a nowy nauczyciel skupi³ siê na zajêciach i treningach lekkoatletycznych,
w których zaczê³a intensywnie uczestniczyæ. Jak siê
póniej okaza³o mia³a predyspozycje do skoku
wzwy¿. W wieku 15 lat uzyska³a rekord ¿yciowy
pokonuj¹c wysokoæ 166 cm. W 1995 roku nowym
trenerem zosta³ Edward Szymczak i wtedy rozpoczê³a siê Jej przygoda ze skokiem o tyczce. Nie by³o
to ³atwe, gdy¿ mia³a lêk wysokoci. Po zakoñczeniu

kariery sportowej nadal interesuje siê skokiem o
tyczce, a ponadto skokami narciarskimi, koszykówk¹
i pi³k¹ rêczn¹. Przyzna³a, i¿ poza zami³owaniem do
sportu bardzo lubi kwiaty  zw³aszcza s³oneczniki.
Olimpijka zachêca³a uczniów do uprawiania sportu. Niekoniecznie wyczynowo, ale rekreacyjnie. Mówi³a, ¿e nie zawsze jest siê mistrzem, ale sam fakt trenowania jest niezwykle istotny. Przekonywa³a, ¿e
wysi³ek fizyczny  jogging, p³ywanie, gry, zabawy
szczególnie na wie¿ym powietrzu  wszystko to
sprzyja produkcji endorfin. Organizm uwielbia ruch,
czujemy siê po nim zrelaksowani, a wyprodukowane
endorfiny wprawiaj¹ nas w poczucie szczêcia. Nienaganna, smuk³a, filigranowa sylwetka pani Moniki i
mi³y umiech oraz spokojny ton g³osu by³y najlepsz¹
reklam¹ i potwierdzeniem tego o czym mówi³a i tego,
¿e sport ca³y czas zajmuje wa¿ne miejsce w Jej ¿yciu.
Uczniowie zadawali pytania o udzia³ tyczkarki w
programie Taniec z gwiazdami, na temat Jej psa
Rokiego, ile dni w roku spêdza³a na wyjazdach,
zgrupowaniach treningowych, zdarzaj¹cych siê kontuzjach przy uprawianiu skoku o tyczce, co robi w
czasie wolnym od pracy, a tak¿e o to, czy mo¿e za³atwiæ autograf pi³karza Roberta Lewandowskiego.
Uczestnicy spotkania mieli równie¿ okazjê zobaczyæ i dotkn¹æ medali, które przynios³a ze sob¹ lekkoatletka. Zdoby³a je podczas Mistrzostw wiata w
Berlinie (2009  2 miejsce), Helsinkach (2005  2
miejsce), Edmonton (2001  3 miejsce). Wielu
uczniów zak³ada³o kr¹¿ki na szyjê, jako amulet na
poczet przysz³ych sukcesów sportowych
Potem nast¹pi³ moment podsumowania rywalizacji uczniów bior¹cych udzia³ w konkursach przygotowuj¹cych dzieci do spotkania z tyczkark¹. Wród
nagród by³y ksi¹¿ki o karierze sportowej olimpijki,
które przynios³a pani Monika. Gratulacje z r¹k Mistrzyni by³y nie lada prze¿yciem dla zwyciêzców.
Nastêpnie dokona³a kolejnego wpisu do kroniki
szko³y. Niespe³na dwanacie lat temu  3.11.2004 r.
podczas wizyty w naszej szkole sk³ada³a w niej swój
podpis po raz pierwszy. Có¿, jak ten czas szybko
przelecia³
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Na zakoñczenie  dyrektor Sylwia Lichaczewska
i organizatorka spotkania  Lena ¯bikowska w imieniu Grona Pedagogicznego oraz uczniów podziêkowa³y za odwiedzenie Szko³y Podstawowej Nr 42,
¿yczy³y dalszych sukcesów w pracy zawodowej i
¿yciu osobistym. W prezencie wrêczy³y mini szklarniê z ziemi¹, doniczkami i ziarnami s³onecznika do
w³asnorêcznego wyhodowania prze p. Monikê kwiatów, które tak lubi.
Wszyscy chêtni uczniowie mogli uzyskaæ autograf lekkoatletki oraz zrobiæ sobie z Ni¹ pami¹tkowe
zdjêcia, które wykonywa³ Igor Skawiñski ze Studia
Fotograficznego Foto Everest w Szczecinie.
Mam nadziejê, ¿e to pasjonuj¹ce spotkanie pozostanie na d³ugi czas mi³ym wspomnieniem dla jego
wszystkich uczestników oraz zachêci do aktywnoci ruchowej zarówno uczniów i nauczycieli. ¯yczê
im wszystkim oraz samej sobie wytrwa³oci i radoci w odkrywaniu pasji zdrowego i aktywnego trybu ¿ycia.
Lena ¯bikowska
 nauczycielka wychowania fizycznego w SP 42
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Decyzje edukacyjnozawodowe uczniów
szkó³ gimnazjalnych
(3)

Doradztwo zawodowe dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych
 postrzeganie i ocena us³ugi
W badaniu wziêli udzia³ doradcy edukacyjno-zawodowi pracuj¹cy z uczniami w szko³ach gimnazjalnych. Badani prezentowali ró¿ne formy zatrudnienia i wspó³pracy doradcy ze szko³¹. Byli to:
*Kobieta  doradca po studiach z doradztwa zawodowego, skoñczy³a studia na politechnice w
Krakowie, pracowa³a w biznesie, potem uczy³a w
szkole przedmiotów zawodowych, obecnie zajmuje
siê tylko doradztwem w gimnazjum i w technikum (nie ³¹czy tego z prac¹ nauczyciela).
* Mê¿czyzna  doradca, który wczeniej pe³ni³
rolê pedagoga, skoñczy³ dodatkowe, roczne studia jako uzupe³nienie.
W praktyce czasem ³¹czy te role (wykonuje zadania pedagoga szkolnego, zastêpuje go).
*Kobieta  doradca, pedagog, ze specjalizacj¹
pracownika socjalnego. Odby³a sta¿ jako doradca
zawodowy w OHP, a nastêpnie pracowa³a jako
porednik pracy. W tym czasie korzysta³a ze szkoleñ finansowanych przez OHP w zakresie doradztwa zawodowego. Potem podjê³a studia podyplomowe z zakresu doradztwa personalnego w Poznaniu. W poradni pedagogiczno-psychologicznej
pracuje od 8 lat.
* Kobieta  doradca, pedagog ze specjalizacjami: resocjalizacja i pedagogika ogólna. Odby³a sta¿
w orodku opieki spo³ecznej, nastêpnie pracowa³a
jako doradca zawodowy w gimnazjum. Ukoñczy³a studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. W PPP pracuje od 10 lat jako pedagog i doradca zawodowy. W tym czasie pracowa³a przez 2
lata w szkole jako doradca zawodowy.
6.1. Formu³a zajêæ
Dowiadczenia uczniów z doradcami w kontekcie procesu decyzyjnego s¹ zró¿nicowane. W
badaniu zidentyfikowano, ¿e zajêcia z doradztwa
zawodowego najczêciej prowadzone s¹ w systemie klasowo-lekcyjnym. Jednak czêæ uczniów,
bêd¹c w gimnazjum, mia³a tylko jedno spotkanie z
doradc¹, czêæ za ma za sob¹ dowiadczenie systematycznie organizowanych zajêæ w szkole w klasach drugiej i trzeciej. Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e
czêæ badanych na etapie gimnazjum nie mia³a ¿adnych zajêæ z doradczych. Poni¿sze wyniki wskazuj¹ na brak jednolitego i systemowego dzia³ania.
Podane deklaracje stanowi¹ opiniê uczestników
badania.
Brak spotkañ z doradc¹ zawodowym

Wród uczestników badania byli uczniowie, którzy podczas nauki w gimnazjum nie mieli ¿adnych
zajêæ z doradztwa zawodowego. Nie by³y one w
ogóle organizowane w ich szkole, nie korzystali
tak¿e z doradztwa w ramach oferty poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Zajêcia w systemie klasowo-lekcyjnym
W systemie klasowo-lekcyjnym to czêciej spotykana forma prowadzenia doradztwa. Lekcje takie odbywaj¹ siê w II i III klasie gimnazjum. Wielu
uczniów mia³o tylko jedno spotkanie z doradc¹ prowadzone w ramach godziny wychowawczej.
W takich przypadkach bardzo ró¿nie przebiega³y
te zajêcia, w niektórych szko³ach uczniowie otrzymali informacje podstawowe na temat typów szkó³
i formalnych cie¿ek kszta³cenia, w innych doradca przeprowadza³ w klasie test (np. zainteresowañ),
jednak w gestii uczniów pozosta³a interpretacja uzyskanych wyników. Ta forma zajêæ postrzegana by³a
przez uczniów jako bezu¿yteczna, niemaj¹ca nic
wspólnego z doradztwem zawodowym.
8 Wizerunek doradztwa opisany bêdzie w dalszej czêci raportu.
Mniej liczna grupa uczniów uczestniczy (jeli to
s¹ uczniowie gimnazjum) lub uczestniczy³a (absolwenci gimnazjum) w kilku spotkaniach grupowych
prowadzonych przez doradcê w ramach godzin wychowawczych i/lub zastêpstw podczas nieobecnoci nauczyciela przedmiotowego. Zajêcia takie realizowane s¹ regularnie  w niektórych szko³ach pierwsze spotkania inicjuj¹ce kontakt z doradc¹ odbywaj¹
siê w klasie I. Lepsz¹ opini¹ ciesz¹ siê systematycznie realizowane zajêcia ni¿ pojedyncze spotkanie,
jednak i ta forma oraz treæ zajêæ budz¹ spolaryzowane opinie uczniów. W czasie tych zajêæ doradca
okrela zainteresowania uczniów, typuje rodzaj zawodów odpowiadaj¹cych predyspozycjom.
* Zwolennicy: dla tej grupy uczniów spotkania
te by³y ciekawym dowiadczeniem, a wykonane
testy by³y dla nich bodcem do autorefleksji.
Ta forma zajêæ uruchamia w uczniach potrzebê
dalszych konsultacji  wielu uczniów, dziêki temu,
¿e pozna³o specyfikê zajêæ doradczych, wykazuje
wiêksz¹ gotowoæ uczestniczenia w spotkaniu indywidualnym z doradc¹ po lekcjach.
* Krytycy: s¹ te¿ uczniowie, którzy negatywnie
wyra¿ali siê o zajêciach z doradztwa. Oni te¿ nie
mieli potrzeby skorzystania z doradztwa indywidualnego, t³umacz¹c swoj¹ decyzjê tym, ¿e maj¹
okrelon¹ drogê lub te¿ (i ta opinia przewa¿a³a) nie
dostrzegli praktycznego prze³o¿enia zajêæ w grupie na ich decyzjê, i st¹d negatywny os¹d spotkañ klasowych.
Zajêcia wspominane by³y jako ma³o ciekawe i
ma³o u¿yteczne dla uczniów (okrelane jako nudne pogadanki, robilimy jakie testy, zmarnowany czas), które nie przynios³y wymiernych korzyci.
Wykonane testy albo potwierdza³y to, co ju¿
uczniowie wiedzieli na swój temat, albo dostarcza³y zupe³nie nowej informacji, ale uczniowie nie wie-

dzieli, jak j¹ wykorzystaæ. W ocenie uczniów problematyczna by³a tak¿e formu³a: okazjonalnie
organizowane spotkania z ca³¹ grup¹.
Praktyka doradztwa grupowego stoi na przeszkodzie realizacji postulatów indywidualnego podejcia
do uczniów i ich planowanych wyborów. Gdyby
by³y zajêcia indywidualne, to co innego!  mówi¹
uczniowie.
Spotkania indywidualne
Pomimo tego, ¿e ta forma pracy wydaje siê
uczniom najbardziej adekwatna do tematu, jakim
jest wybór drogi kszta³cenia, to nieliczni uczniowie odbyli spotkania indywidualne.
W opinii doradców silnie wzrasta zainteresowanie uczniów spotkaniami z nimi pod koniec trzeciej
klasy gimnazjum, kiedy uczniowie maj¹ k³opot z
okreleniem jakiegokolwiek kierunku nauki lub
wiedz¹, do jakiej chc¹ iæ szko³y, jednak nie potrafi¹ znaleæ placówki oferuj¹cej naukê w okrelonej
przez nich tematyce (np. technikum weterynaryjne).
Warto podkreliæ, ¿e pomimo dostêpnoci doradcy w szko³ach oraz mo¿liwoci skorzystania z
porad doradcy w poradni pedagogiczno-psychologicznej istnieje wiele barier, przez które uczniowie nie korzystaj¹ z mo¿liwoci odbycia spotkania
z doradc¹. Kwestia wizerunku us³ugi doradczej oraz
barier wizerunkowych bêdzie omówiona w kolejnym rozdziale.
6.2. Rola doradcy  kim jest doradca?
Z uwagi na niejednolite dowiadczenia uczniów i
rodziców z doradcami ich ocena i obraz doradcy,
jaki maj¹, jest bardzo zró¿nicowany.
6.2.1. Perspektywa rodziców
Rola doradztwa zawodowego ronie wobec wyzwañ, które widz¹ rodzice w kontekcie zachodz¹cych zmian spo³eczno-ekonomicznych, w tym
uwarunkowañ lokalnych, takich jak: specyfika lokalnego rynku pracy, zapotrzebowanie na konkretne
profesje w danym regionie, sytuacja ekonomiczna
danej rodziny (podczas kilku wywiadów rodzice
przyznawali, ¿e jedna osoba doros³a jest ¿ywicielem rodziny, druga za  bezrobotna. Nauczyciele
WOS-u wskazywali na problem eurosierot spotykany regionie, w którym realizowano badanie (du¿ej emigracji ca³ych pokoleñ do Stanów Zjednoczonych). Mo¿na wysnuæ szerszy wniosek, ¿e wobec wyzwañ, jakie niesie dynamiczny proces zmian
demograficzno-spo³ecznych, jeszcze bardziej wzrastaj¹ znaczenie i rola doradztwa zawodowego. Nie
jest to czas, w którym ³atwo wskazaæ kilka prostych i oczywistych rozwi¹zañ edukacyjnych; jeszcze trudniej jest uczniowi je dostrzec i wybraæ.
W odpowiedziach rodziców pytanych o to, kim
jest doradca i jak¹ pe³ni, tudzie¿ mo¿e pe³niæ, rolê,
w pierwszych, spontanicznych skojarzeniach nie
pojawia³ siê w zasadzie obszar doradztwa dla m³odzie¿y. Dominowa³y konotacje z urzêdem pracy, a
te w du¿ej mierze wynikaj¹ z dowiadczeñ samych
rodziców. Wiêkszoæ z nich nie mia³a okazji do skorzystania z us³ug doradcy, gdy byli uczniami. W
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wielu przypadkach ich pierwsze zetkniêcie z doradc¹ zawodowym mia³o miejsce w urzêdzie pracy (brali udzia³ w spotkaniach dla osób bezrobotnych).
Spontaniczne skojarzenia
Wizerunek budowany w oparciu o konotacje ze
sk³adowymi pojêcia doradca zawodowy:
* doradca  osoba, która doradza, przedstawia
mo¿liwe rozwi¹zania oraz proponuje konkretny zawód
* zawodowy  kojarzony z rynkiem pracy, z urzêdem pracy, bezrobotnymi, poszukiwaniem pracy oraz
mo¿liwoci¹ wskazania konkretnego miejsca pracy.
Brak informacji ze strony szko³y o doradztwie
zawodowym dla uczniów:
* Rodzice w wywiadach przyznawali, ¿e nie pamiêtaj¹ lub te¿ nigdy nie s³yszeli o doradztwie organizowanym w szkole. Twierdzili, ¿e czasami ich
dzieci dzieli³y siê swoimi wra¿eniami z zajêæ z doradc¹, ale poza tym do rodziców nie docieraj¹ informacje na ten temat od wychowawców czy samych doradców. W kontekcie edukacji rodzice
nie oddzielaj¹ doradcy od grona nauczycieli.
Trudno zatem mówiæ o istnieniu adekwatnego
wizerunku doradcy zawodowego, zw³aszcza ¿e rodzice nie maj¹ kontaktu z doradcami w szkole, a
obszar ten pozostawiaj¹ swoim dzieciom (wed³ug
schematu mylenia, ¿e to siê dzieje w szkole, to
jest domena szko³y/uczniów, a nie rodziców). Intuicyjnie jednak czuj¹, ¿e doradztwo zawodowe
mo¿e przynieæ wiele korzyci ich dzieciom  mo¿e
pomóc obiektywnie zdiagnozowaæ ich predyspozycje, wesprzeæ w wyborze, a tym samym odci¹¿yæ matkê i ojca w tej kwestii. Niektórzy rodzice
czuj¹, ¿e rola doradcy mo¿e byæ pe³niejsza, nie tylko zredukowana do wykonywania testów. Rodzice ci myl¹ o doradcy jako o osobie, która kieruje
dzieckiem, mówi o tym, co nale¿y zrobiæ, ¿eby
zacz¹æ pracê w danym zawodzie.
Tylko w pojedynczych przypadkach (w S³upsku) pojawi³y siê spotkania indywidualne nie tylko
z uczniem, ale tak¿e z jego rodzicami (po zaproszeniu rodzica przez doradcê po rozmowie z dzieckiem).
6.2.2. Perspektywa uczniów
Spontaniczne skojarzenia
M³odzie¿ postrzega doradców przez pryzmat
swoich dowiadczeñ nabytych podczas zetkniêcia
siê z praktyk¹ zajêæ/spotkañ doradczych.
Skojarzenia z doradztwem i osob¹ doradcy odnosz¹ siê do dwóch obszarów:
* narzêdzi: kluczowe skojarzenie z doradztwem
zawodowym to  testy, dla wielu bli¿ej nieokrelone; czasem pojawia siê opis, ¿e s¹ to testy zainteresowañ
* form pracy: zajêcia, zajêcia z ca³¹ klas¹, rozmawianie, pytania o zainteresowania.
Negatywny wizerunek adresata/odbiorcy
us³ug doradczych
Wizerunek odbiorcy us³ug doradczych budzi bardzo siln¹ barierê przed skorzystaniem z konsultacji
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i porad doradczych. W percepcji m³odzie¿y us³ugi
doradcze adresowane s¹ do uczniów, którzy:
* s¹ niezdecydowani, zagubieni i nie wiedz¹, co
chc¹ robiæ w ¿yciu (dominuje komponent negatywny)
* maj¹ w¹tpliwoci i trudnoci z podjêciem decyzjii (nie musi to byæ jednak nacechowane wy³¹cznie
negatywnie; czêæ uczniów siê z tym uto¿samia).
M³odzie¿, maj¹c taki obraz, nie chce byæ uto¿samiana z wizerunkiem osoby nieporadnej, która nie
umie podj¹æ decyzji. St¹d te¿ mo¿e wynikaæ opór
przed zasiêgniêciem porad specjalistów.
Doradca jako nauczyciel
* Uczniowie uwa¿aj¹, ¿e podczas spotkania z doradc¹ s¹ oceniani, zw³aszcza jeli pe³ni on tak¿e
funkcjê szkolnego pedagoga.
Barier¹ w skorzystaniu z us³ug doradczych jest
postrzeganie doradcy jako cz³onka rady pedagogicznej, co wi¹¿e siê (w perspektywie uczniów) z
ocenianiem i wypowiadaniem s¹dów.
Wypowiedzi respondentów:
Od po³owy drugiej klasy zaczê³a do nas przychodziæ ta pani od doradztwa. I ona jako tak nam
zaczê³a mówiæ, jakie s¹ kierunki, ¿e ju¿ powinnimy te¿ zacz¹æ myleæ nad tym, no bo jednak to jest
wa¿na decyzja. (S³upsk, IDI, uczeñ gimnazjum).
Mi siê wydaje, ¿e doradca zawodowy to jest taki
cz³owiek, który patrz¹c z boku, potrafi z twoich
myli wyci¹gn¹æ esencjê i ci mo¿e powiedzieæ, czym
siê powinna zajmowaæ lub nie. (S³upsk, FGI,
uczniowie gimnazjum, II klasa).
6.3. Bariery korzystania z us³ug doradczych
6.3.1. Bariery wynikaj¹ce z dowiadczeñ uczniów
Niemiarodajne narzêdzia  testami mo¿na manipulowaæ
* Uczniowie rzadko dostrzegaj¹ korzyci dla siebie wynikaj¹ce z wype³niania testów. Ponadto dominuj¹ skojarzenia zwi¹zane z przeprowadzaniem
bli¿ej nieokrelonych testów. Osoby, które nie
maj¹ pozytywnych dowiadczeñ z doradcami, postrzegaj¹ ich przede wszystkim jako osoby, które
robi¹ testy.
* Brak informacji zwrotnej od doradcy pog³êbia
wra¿enie nieprzydatnoci takiej formy wsparcia.
Jednak ci uczniowie, którzy mieli mo¿liwoæ omówienia wyników testu lub odbyli cykl spotkañ i wykonali wiele/kilka testów diagnozuj¹cych predyspozycje, zainteresowania itd., oceniali pozytywnie
tê formê pracy.
* Niektórzy uczniowie mówi¹ tak¿e o mo¿liwoci manipulowania wynikami testu, co obni¿a postrzegan¹ wartoæ takich narzêdzi. Twierdz¹ nawet, ¿e s¹ w stanie manipulowaæ pytaniami i wp³ywaæ wiadomie na odpowiedzi. Widaæ zatem, ¿e
maj¹ ma³o powa¿ne podejcie do tej metody.
Doradca mo¿e siê pomyliæ
* M³odzie¿ ma przekonanie, ¿e spotkanie z doradc¹ i jego sugestia mo¿e zawa¿yæ, nie zawsze
pozytywnie, na wyborach uczniów. Ostro¿noæ w
korzystaniu z porad doradczych wynika z obaw,

¿e doradca nie jest w stanie dobrze poznaæ ucznia
i mo¿e pomyliæ siê w swoich rekomendacjach. Pogl¹d ten wynika z braku wiedzy o zakresie us³ug
doradczych.
Uczniowie nie wiedz¹, ¿e mog¹, a nawet powinni, odbyæ kilka spotkañ z doradc¹, by ten móg³
postawiæ pe³n¹ diagnozê i po niej zasugerowaæ konkretne rozwi¹zania.
* Taki obraz doradztwa zbudowany jest na podstawie bardzo ograniczonych dowiadczeñ - czêsto tylko jednego spotkania z pozaszkolnym doradc¹. Na tym m³odzie¿ opiera przekonanie, ¿e spotkanie z doradc¹ i skorzystanie z jego us³ug stanowi pewne ryzyko.
6.3.2. Bariery wynikaj¹ce z ³¹czenia ról
Doradca, który pracuje w szkole, mo¿e ³¹czyæ
etat doradcy i nauczyciela przedmiotowego czy
te¿ doradcy i pedagoga szkolnego oraz byæ wy³¹cznie zatrudniony na stanowisku doradcy. Inna
mo¿liwa forma wspó³pracy doradcy ze szko³¹
wystêpuje, gdy doradca jest zatrudniony w poradni pedagogiczno-psychologicznej i jest dla uczniów
danej szko³y osob¹ z zewn¹trz.
Jakie s¹ wiêc korzyci i wady ró¿nych form
zatrudnienia doradców i ich pracy w relacji ze
szko³¹? Te, które zosta³y zidentyfikowane w zrealizowanym badaniu, omówiono poni¿ej.
Korzyci, jakie wynikaj¹ z faktu, ¿e doradca
zawodowy (niezale¿nie od tego, czy ³¹czy etat
doradcy z innym) pe³ni rolê doradcy w danej
szkole:
* Dostêpnoæ  doradca zawodowy ma wyznaczone godziny pracy, jest na miejscu, umówienie spotkania z doradc¹ nie wymaga od zainteresowanego ucznia nak³adów czasowych ani finansowych (brak kosztów dojazdu do poradni).
* Znajomoæ realiów szko³y  doradca pracuj¹cy w szkole zna realia, w jakich funkcjonuj¹
uczniowie, zna rodowisko, a tak¿e rozumie specyfikê problemów.
* Wymiana informacji i kontakt  wydaje
siê, ¿e doradca zatrudniony w szkole ma potencjalnie ³atwiejszy dostêp i mo¿liwoæ kontaktowania siê z gronem pedagogicznym i rodzicami. Dziêki
temu doradca ma mo¿liwoæ dotarcia do rodziców ze swoj¹ informacj¹ o wadze i roli procesu
doradczego w wyborze szko³y.
Ograniczenia, jakie wynikaj¹ z ³¹czenia roli
doradcy z etatem pedagoga
Takie rozwi¹zanie budzi wiele kontrowersji i nie
sprzyja korzystaniu z us³ug doradcy zawodowego, pe³ni¹cego jednoczenie rolê pedagoga.
* Pedagog czy doradca  ryzyko niesie ze sob¹
postrzeganie roli doradczej przez pryzmat zadañ
pedagoga, typu: interwencje, rozwi¹zywanie problemów bie¿¹cych, przygotowanie diagnoz
uczniów, wsparcie uczniów w uzyskaniu pomocy socjalnej.
* Koncentracja na bie¿¹cych zadaniach pedagoga ogranicza mo¿liwoci dzia³ania zgodnie z ca³ociow¹ koncepcj¹ doradcz¹ w szkole.

* Wzmacnia negatywny wizerunek osoby korzystaj¹cej z roli doradcy  na negatywny wizerunek osoby, która ma spotkania z doradc¹, dodatkowo nak³adaj¹ siê konotacje z sytuacj¹ osoby korzystaj¹cej z konsultacji pedagoga.
Ograniczenia, jakie wynikaj¹ z ³¹czenia roli
doradcy i nauczyciela przedmiotowego
Takie rozwi¹zanie nie jest postrzegane jako korzystne dla uczniów. Po³¹czenie dwóch ról budzi
wiele barier wizerunkowych.
* Brak bezstronnoci i obiektywizmu  fakt,
¿e nauczyciel jest bezporednio zaanga¿owany w
proces nauczania, kojarzony jest z systemem oceniania, mo¿e stanowiæ ród³o obaw o bezstronnoæ nauczyciela/doradcy.
* Pomieszanie ról  sprawia, ¿e nauczyciel jest
bardziej zaanga¿owany w prowadzenie swojego
przedmiotu, bywa anga¿owany w inne zajêcia (np.
prowadzi zastêpstwa za innych nauczycieli), a przez
to kwestia doradztwa nie jest g³ównym obszarem
dzia³ania nauczyciela.
£¹czenie roli doradcy z prac¹ nauczyciela lub z
prac¹ pedagoga nie jest rozwi¹zaniem, które sprzyja
budowaniu pozytywnej relacji uczeñ-doradca.
Mamy do czynienia z pomieszaniem ról. Na wizerunek doradcy w obu omówionych przypadkach
nak³adaj¹ siê konotacje zwi¹zane z inn¹ pe³nion¹
rol¹ - albo nauczyciela, albo pedagoga.
6.3.3. Bariery  perspektywa doradców
Sami doradcy potwierdzaj¹ tê perspektywê (pogl¹dy) uczniów i podnosz¹ kwestie, które ograniczaj¹ mo¿liwoæ takiego wykonywania pracy, by
przynios³a realne korzyci uczniom.
S³aby przep³yw informacji miêdzy doradcami a wychowawcami klas
* Problemem jest niewypromowanie wród rodziców roli doradcy. Brak jasnego przekazu od wychowawców oraz samych doradców powoduje,
¿e uczniowie i rodzice nie maj¹ adekwatnej wiedzy
dotycz¹cej poradnictwa zawodowego
* Doradcy uwa¿aj¹, ¿e w sytuacji, w której maj¹
ograniczon¹ liczbê godzin zajêæ z m³odzie¿¹ i ma³o
mo¿liwoci kontaktu z uczniem, to nauczyciel/wychowawca powinien promowaæ doradztwo jako
formê wsparcia, budowaæ potrzebê korzystania z
konsultacji.
Ograniczone mo¿liwoci pracy w podgrupach
* Brak mo¿liwoci pracy w grupach dobranych
tematycznie, ze wspólnym celem czy podobn¹
wizj¹ przysz³oci. W tradycyjnej formule, w ci¹gu
45-minutowych zajêæ, bardzo trudno jest autentycznie zaanga¿owaæ ca³¹ klasê w temat.
W badaniu zidentyfikowano wiele barier, które
stoj¹ na przeszkodzie korzystania z us³ug doradczych. Mo¿na podzieliæ je na trzy grupy:
Bariery wizerunkowe
* konotacje wynikaj¹ce z okrelenia doradca zawodowy oraz wizerunku adresata us³ug doradczych
* brak wiedzy na temat roli oraz warsztatu pracy doradców zawodowych
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* niska wiadomoæ potencjalnych korzyci, jakie mog¹ przynieæ konsultacje z doradc¹ zawodowym;
Bariery organizacyjne
* brak czasu, forma zajêæ, która nie sprzyja indywidualnemu podejciu do problemów ucznia;
Bariery zwi¹zane z wiarygodnoci¹ us³ug
* brak zaufania do narzêdzi  oceniana nisko wiarygodnoæ testów
* brak zaufania do doradców  ze wzglêdu na
³¹czenie ról brak czasu na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu.
Wypowiedzi respondentów:
Doradca nie zna naszych hobby, ale jednak po
tym, o czym my z nim porozmawiamy, jednak bêdzie móg³ wy³apaæ nasze dobre, z³e cechy i ukierunkowaæ nas, w jaki sposób by dobrze [dla nas]
by³o. (Tarnów, IDI, uczeñ gimnazjum)
Ja rozmawia³am z doradc¹ zawodowym i wcale
mi nie pomóg³, wcale mi to nie pomog³o, kompletnie nic nie wprowadzi³o to. Ja myla³am, ¿e doradca zawodowy to pomo¿e, ¿e tak poradzi trochê, a
to ogóle by³y jakie æwiczenia kompletnie niezwi¹zane z przysz³oci¹, trzeba by³o jakie kwiatki rysowaæ, jakie cechy, masakra. Dla mnie to kompletnie nic nie wnios³o. (Tarnów, FGI, uczniowie gimnazjum, III klasa)
By³am u doradcy zawodowego, ale w sumie nic
ta pani mi nie pomog³a, prócz tego, ¿e potwierdzi³a,
co ja lubiê robiæ. (S³upsk, FGI, uczniowie LO)
S¹ zbyt uogólnione testy, bo tam praktycznie te
same pytania, tylko pod inn¹ treci¹ by³y zadawane ( ) jest jakie pomieszane wszystko. (S³upsk,
FGI, uczniowie technikum)
Mi siê wydaje, ¿e to [doradztwo] jest nowoæ
dla nich i nie wiedz¹, jak to ugryæ. To jest takie
moje osobiste zdanie. Dla nich to jest nowoæ i nie
wiedz¹, czy warto Bo wie pani co, za szybko ¿yjemy teraz. I dla nich godzina czasu, stracona albo
zyskana, to jest zawsze godzina. (Tarnów, IDI,
doradca zawodowy)
Je¿eli chodzi o doradztwo zawodowe, to zrobi³a
siê pustka, je¿eli chodzi o szkolenia. O co mi chodzi, nie o teoriê, bo teoriê mamy. Czy nawet jakie
nowe rzeczy, które pojawi³y siê w doradztwie, jakie nowe pomys³y. (S³upsk, IDI, doradca zawodowy)
6.4. Potrzeby uczniów zwi¹zane z doradztwem
zawodowym
6.4.1. Forma
Spotkania z doradc¹ wymagaj¹ zbudowania poczucia obustronnego zaufania, by uczeñ w sposób
szczery i otwarty by³ gotów mówiæ o swoich dylematach, marzeniach i potrzebach zwi¹zanych z
edukacj¹. Dlatego istnieje potrzeba stworzenia mo¿liwoci korzystania z doradztwa indywidualnego,
dziêki czemu uczniowie bêd¹ mieli zapewnione warunki dyskrecji.
Zajêcia w systemie klasowo-lekcyjnym nie odpowiadaj¹ wszystkim potrzebom, jakie maj¹ ucznio-
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wie w zwi¹zku decyzj¹ dotycz¹c¹ wyboru szko³y.
Spotkanie z ca³¹ klas¹ uniemo¿liwia m³odzie¿y w
sposób dla niej bezpieczny wyra¿aæ swoje dylematy, tak by na forum klasy znaleæ odpowied na
pytanie dotycz¹ce wyboru szko³y.
Problemem jest to, ¿e doradca kieruje przekaz
zwykle do ca³ej klasy, a wiêc grupy niejednolitej, i
nie ma czasu ani mo¿liwoci na indywidualne omówienie przeprowadzonych testów. Dlatego uczniowie wprost wyra¿ali ¿yczenie, by zajêcia odbywa³y siê w podgrupach (dobranych ze wzglêdu na
przyk³ad na rozwa¿any typ szko³y) lub by po serii
spotkañ uczniowie mogli mieæ indywidualne sesje
podsumowuj¹ce.
Zidentyfikowano, co ogranicza prowadzenie
efektywnego doradztwa, kiedy odbywa siê ono wy³¹cznie w systemie klasowo-lekcyjnym:
* Uczniowie po podliczeniu wyników nie otrzymuj¹ pe³nej interpretacji testu.
* Dopiero po jakim czasie od uzyskania danego
wyniku uczniowie zaczynaj¹ stawiaæ sobie pytania i definiowaæ dylematy  potrzebuj¹ wyjaniæ i
zrozumieæ po pierwsze, dlaczego uzyskali dane
wskazanie, a po drugie, jakie to mo¿e mieæ znaczenie dla ich decyzji i jaki mo¿e stanowiæ zasób
dla dalszych rozwa¿añ dotycz¹cych wyborów edukacyjnych.
8. Niedopasowanie treci do potrzeb  w klasie kilkudziesiêcioosobowej uczniowie maj¹ ró¿ne
plany i szczegó³owe pytania dotycz¹ce kszta³cenia, zale¿nie od typu szko³y. Rzadko kiedy poruszany temat (np. praktyczne aspekty odbywania
sta¿u w szkole zawodowej, mo¿liwe kierunki podjêcia pracy po technikum o profilu geodeta czy
technik drewna) jest atrakcyjny, wa¿ny i anga¿uj¹cy dla ca³ej klasy. St¹d koniecznoæ znalezienia
formy pracy, która przyniesie korzyci konkretnej
grupie uczniów.
Personalizacja doradztwa
Z opinii uczniów i rodziców wynika, ¿e istnieje
bardzo du¿a potrzeba prowadzenia konsultacji doradczych, ale w zindywidualizowanej formie. M³odzie¿ czuje, ¿e podejcie masowe do wszystkich uczniów podczas godzin z doradztwa mija
siê z celem, mianowicie takiego typu zajêcia nie
daj¹ mo¿liwoci uwzglêdnienia indywidualnych
potrzeb, predyspozycji, planów, mo¿liwoci finansowych rodziny w dalszym kszta³ceniu ucznia.
System doradztwa zawodowego, ¿eby spe³nia³
swoje funkcje, powinien byæ zorientowany na formy gwarantuj¹ce indywidualne doradztwo.
Doradztwo spersonalizowane wymaga troski i
znajomoci ucznia. By mog³o byæ realizowane w
formie indywidualnych spotkañ, wymaga tak¿e czasu oraz wiêkszych nak³adów finansowych. Wydaje siê wa¿ne nie tylko wskazywanie m³odzie¿y
kilku potencjalnych dróg rozwoju zawodowego,
lecz tak¿e przygotowanie jej na elastycznoæ i umiejêtnoæ dostosowywania siê do zmian na rynku
pracy. M³ody cz³owiek, maj¹c 15 lat, funkcjonuje
w wiecie wyobra¿eñ, a nie realnej wiedzy na te-

mat rynku pracy. Dlatego wydaje siê konieczne
takie przekazywanie wiedzy, która poka¿e tak¿e inn¹
perspektywê, a mianowicie krótkoterminowe mo¿liwoci zatrudniania w ró¿nych sektorach.
Wyodrêbnienie roli  doradca jest doradc¹
Rozwi¹zaniem jest pe³nienie roli doradcy, który
zatrudniony jest w danej placówce i nie wykonuje
jednoczenie ¿adnej innej funkcji. W takiej sytuacji
uczniowie maj¹ jasny przekaz, z jakimi problemami, dylematami i pytaniami mog¹ udaæ siê na konsultacje do doradcy. Pomimo ¿e doradca mo¿e byæ
anga¿owany w inne zajêcia na potrzeby szko³y (np.
prowadzi zastêpstwa za nauczycieli przedmiotowych), nie ma ryzyka nak³adania siê dwóch obszarów wizerunkowych, jakie generuje ka¿da z pe³nionych ról. Doradca jest doradc¹.
6.4.2. Treæ
Podczas badania uczniowie otrzymali materia³
wspomagaj¹cy  kartki z opisem, co mo¿e byæ
treci¹ zajêæ z doradztwa.
Uwzglêdniono tematy zajêæ z obszaru:
* budowanie samowiadomoci
* praktyczne informacje zwi¹zane z rynkiem pracy (w tym poruszanie siê po rynku pracy)
* praktyczne informacje dotycz¹ce wyboru szko³y (zasady rekrutacji, harmonogram, zasada dzia³ania sytemu do sk³adania podañ, sposób naliczania punktów itd.).
Uczniowie podczas wywiadów indywidualnych
proszeni byli o u³o¿enie trzech grup. Instrukcja,
która otrzymywali przed wykonaniem zadania,
brzmia³a:
Za chwilê poka¿ê przyk³ady, czego mog¹ dotyczyæ spotkania z doradc¹ zawodowym. Proszê,
zapoznaj siê z tymi propozycjami i nastêpnie podziel je na trzy grupy:
* s¹ konieczne i powinny byæ przedmiotem zajêæ z doradztwa
* mog¹ byæ, ale nie musz¹ byæ przedmiotem zajêæ z doradztwa
* zbêdne, w zasadzie niepotrzebne.
Widaæ ró¿nice w ocenie przydatnoci zajêæ.
Uczniowie szkó³ zawodowych i techników wskazywali zdecydowanie czêciej aspekt praktyczny,
zwi¹zany z poszukiwaniem pracy, z poznaniem specyfiki lokalnego rynku pracy. Uczniowie liceów
ogólnokszta³c¹cych jako wa¿ne i konieczne wskazywali czêciej zajêcia dotycz¹ce budowania swojej wiadomoci zasobów i ograniczeñ. Wskazywali na koniecznoæ prowadzenia zajêæ, które pozwol¹ im poznaæ swoje predyspozycje, mocne strony, podczas których naucz¹ siê nazywaæ swoje
umiejêtnoci.
W zasadzie badani uczniowie niezale¿nie od typu
szko³y deklarowali takie same potrzeby w obszarze tematów zwi¹zanych z praktycznymi informacjami na temat wyboru szko³y.
Informacje, których brakuje
Podczas wywiadów grupowych z uczniami klas
I szkó³ ponadgimnazjalnych sprawdzano, jakiego
typu informacji nie pozyskali obecni uczniowie klas

I, kiedy byli na etapie wyboru szko³y. Uda³o siê
odtworzyæ listê kwestii, które zosta³y pominiête w
czasie procesu poszukiwania szko³y, a które, jak
siê okazuje z perspektywy ucznia klasy I szko³y
ponadgimnazjalnej, maj¹ ogromnie znaczenie podczas dokonywania wyboru:
* Informacja o warunkach utworzenia konkretnej klasy w danej szkole  co uczeñ mo¿e zrobiæ
w sytuacji, gdy informacji dotycz¹cej specyfiki
rozszerzeñ przedmiotów w klasie II liceum.
* Brak informacji o mo¿liwociach zmiany klasy
w ramach szko³y  uczniowie maj¹ perspektywê,
¿e zmiana klasy na tak¹ o innym profilu nie jest
mo¿liwa ze wzglêdu na ró¿nice w programie nauczania.
* Brak jasnej informacji, czy istnieje mo¿liwoæ
zmiany typu szko³y, przejcia z liceum do technikum i odwrotnie.
* Brak pe³nej informacji o przedmiotach zawodowych w ramach wybranego kierunku  ile jest
przedmiotów, co znaczy nauka przedmiotu zawodowego, jak wgl¹daj¹ pracownie.
* Brak pe³nej informacji dotycz¹cej zasad odbywania praktyk zawodowych  g³ównie dotyczy to
uczniów techników (czy s¹ p³atne, na jakiej zasadzie odbywaj¹ siê praktyki, kto je organizuje, gdzie
uczniowie odbywaj¹ praktyki?).
* Brak informacji o losach zawodowych absolwentów szkó³  uwaga dotyczy g³ównie ZSZ i techników.
Zebrane wyniki bardzo jasno pokazuj¹, ¿e zale¿nie od preferowanego typu szko³y uczniowie potrzebuj¹ innego rodzaju informacji. Z analiz wynika, ¿e jest gros informacji, które maj¹ znaczenie
dla przebiegu procesu decyzyjnego, natomiast nie
docieraj¹ one do uczniów na etapie wyboru szko³y. Z opinii uczniów wiemy, ¿e bêd¹c w klasie III
gimnazjum, na etapie szukania i selekcjonowania
informacji, nie wiedz¹, jakie kwestie powinny byæ
przez nich samych zweryfikowane przed podjêciem ostatecznej decyzji.
Kandydaci do szkó³ uznaj¹ niektóre kwestie za
pewne (np. je¿eli szko³a rekrutuje do danej klasy,
to uczniowie zak³adaj¹, ¿e klasa o danym profilu
powstanie) i nie przewiduj¹, ¿e nale¿y dopytaæ o
alternatywne rozwi¹zania. Ponadto proces rekrutacji i kampania informacyjna prowadzone s¹ w
taki sposób, ¿e uczniowie, bêd¹c w gimnazjum,
zak³adaj¹, ¿e jakakolwiek zmiana (klasy, szko³y 
zarówno w ramach jednego typu szko³y, jak i miêdzy typami szkó³) jest niemo¿liwa, co tak¿e powoduje poczucie, ¿e podejmowana decyzja jest wi¹¿¹ca na ca³y okres edukacji na etapie ponadgimnazjalnym.
Targi edukacyjno-zawodowe oraz spotkanie
z zawodem
Targi edukacyjno-zawodowe organizowane w
szko³ach oraz organizowane przez OHP (Tarnów)
i w (CKP) S³upsku.
Uczniowie przywo³ywali tê formê doradztwa jako
praktyczn¹. Targi daj¹ szereg mo¿liwoci uzupe³-
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nienia wiedzy w jednym miejscu. S¹ okazj¹ do porozmawiania z uczniami szkó³ i nauczycielami o
konkretnych drogach kszta³cenia. Jednak dla niektórych efekt uczestnictwa w targach by³ odwrotny
do przewidywanego  uczniowie maj¹ wra¿enie
przesytu/nadmiaru informacji, co utrudnia im podjêcie decyzji. Wra¿enie takie mo¿na niwelowaæ, organizuj¹c spotkania przygotowuj¹ce uczniów do
targów (co do sposobu zbierania informacji, zadawania pytañ, poprzez omówienie specyfiki tego
wydarzenia), a na kolejnym etapie  seriê spotkañ,
które maj¹ na celu omówienie i analizê zebranych
informacji w kontekcie potrzeb edukacyjnych kandydata. Uczniowie niezale¿nie od wybieranego typu
szko³y deklarowali, ¿e w procesie poszukiwania
kierunku zawodowego wa¿ne s¹ spotkania z osobami wykonuj¹cymi konkretny zawód. Wyra¿ali
swoj¹ w¹tpliwoæ, czy doradca jest w stanie opowiedzieæ o zawodzie tak, jak by to zrobi³a osoba
dany zawód wykonuj¹ca. Dla m³odego cz³owieka,
niezale¿nie od tego, czy wybiera zawód do wykonywania, którego konieczne jest zdobycie wykszta³cenia wy¿szego, czy zawód, do wykonywania którego uzyskuje kwalifikacje zawodowe zaraz po
szkole zawodowej, istotne jest wypróbowanie
zawodu. Zak³adaj¹c idealny scenariusz realizacji
takich zajêæ, uczniowie powinni mieæ mo¿liwoæ
spotkania siê z dan¹ osob¹ w jej miejscu pracy.
Maj¹c na uwadze bariery organizacyjne, wydaje
siê, ¿e nale¿y szukaæ rozwi¹zañ, które umo¿liwi¹
spotkania z przedstawicielem danego zawodu w
szkole lub szko³a bêdzie mia³a mo¿liwoæ skierowania uczniów (za zgod¹ opiekunów) do wskazanego miejsca i konkretnej osoby. Wydaje siê te¿, ¿e
rol¹ szko³y we wspó³pracy z rodzicami powinno
byæ pokazanie uczniom, ¿e sami mog¹ szukaæ kontaktów i sposobów dotarcia do osób, które wykonuj¹ rozwa¿any przez nich zawód.
6.4.3. Relacja doradca-uczeñ
W badaniu postawiono pytanie, w oparciu o jakie kompetencje doradca zawodowy powinien budowaæ relacje z uczniem korzystaj¹cym z konsultacji zawodowych. Doradca, zale¿nie od potrzeb
ucznia, poziomu samowiedzy, zdefiniowanego problemu oraz stopnia gotowoci do samodzielnego
poszukiwania rozwi¹zañ, mo¿e prezentowaæ ró¿ne postawy i preferowaæ ró¿ny styl doradztwa.
W literaturze czytamy o doradztwie dyrektywnym, kiedy doradca wystêpuje w roli eksperta,
wydaje polecenia, daje konkretne zadnia i gotowe
rozwi¹zania. W poradnictwie liberalnym doradca
daje du¿¹ swobodê, stwarza warunki do samodzielnego poszukania rozwi¹zañ, stymuluje do dzia³ania, raczej nie udziela rad i nie daje gotowych rozwi¹zañ. Poradnictwo dialogowe powstaje w oparciu o relacjê partnersk¹ dwóch osób, z których
jedna ma wiêksze dowiadczenie zawodowe.
Wyniki badania pokazuj¹ zwi¹zek pomiêdzy rodzajem postawy ucznia a rol¹, w jakiej mo¿e wyst¹piæ doradca zawodowy. W wietle otrzymanych
wyników badania mo¿na scharakteryzowaæ typo-
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logiê postaw gimnazjalistów w kontekcie potrzeb
informacyjnych oraz rekomendowane relacje pomiêdzy uczniem a doradc¹ zawodowym, zale¿nie
od prezentowanej postawy przez ucznia i jego gotowoci do pracy.
Typologia postaw uczniów:
* Postawa aktywna, któr¹ mo¿na by skrótowo
opisaæ nic nie wiem, ale szukam.
Taka postawa dotyczy uczniów, którzy nie maj¹
wizji w³asnej cie¿ki edukacyjno-zawodowej, wymagaj¹ pomocy w zakresie uwiadomienia im w³asnych predyspozycji, zainteresowañ i mo¿liwych
kierunków rozwoju. To grupa potrzebuj¹ca wsparcia ze strony doradcy, rozumianego szeroko jako
coacha, który pomaga maksymalizowaæ w³asn¹
skutecznoæ edukacyjno-zawodow¹.
* Postawa aktywna, któr¹ mo¿na by skrótowo opisaæ mam pomys³, ale potrzebujê siê upewniæ.
Dotyczy m³odzie¿y, która ma intuicjê odnonie
w³asnego rozwoju, ale potrzebuje weryfikacji tej
wizji, uszczegó³owienia jej (w tym rozbudzenia potrzeb informacyjnych) i wyboru najw³aciwszej
drogi. Jednoczenie jest to te¿ grupa uczniów, których rodzice czêsto miewaj¹ plany i oczekiwania
wobec nich (nie zawsze zgodne z wizj¹ dziecka),
dlatego wskazana jest rola nie tylko doradcza, ale
tak¿e mediacyjna, w której doradca-mediator
mo¿e pomóc uczniom zweryfikowaæ swój potencja³, a rodzicom uwiadomiæ trafnoæ danej cie¿ki edukacyjnej. Mediator powinien byæ jak najbardziej obiektywny, bezstronny i nie powinien ulegaæ
presji otoczenia, w którym siê znajduje.
* Postawa aktywna, któr¹ mo¿na okreliæ jako
mam pomys³  ale nie wiem, jak mam go zrealizowaæ.
To postawa z jasno okrelonym celem edukacyjno-zawodowym, wymagaj¹ca uzyskania konkretnych, operacyjnych róde³ i informacji pomocnych w osi¹gniêciu postawionego celu (instrukcja dzia³ania). Wa¿ne jest wskazywanie nie tylko
potencjalnych róde³ informacji, ale tak¿e umiejêtne ich selekcjonowanie. Jest to grupa odbiorców
dla dzia³añ doradcy zawodowego w ww. zakresie.
Doradca powinien stanowiæ przede wszystkim
ród³o informacji, dostarczaæ konkretnych wiadomoci, udzielaæ rad, dawaæ wskazówki i podsuwaæ gotowe rozwi¹zania.
* Postawa pasywna, któr¹ mo¿na by skrótowo
opisaæ nie wiem, ale te¿ nie szukam.
Postawa ta dotyczy osób, które nie maj¹ wizji
w³asnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, nie
maj¹ wiadomoci w³asnych predyspozycji i motywacji, i jednoczenie nie d¹¿¹ do lepszego samopoznania. To grupa m³odzie¿y ma³o zainteresowana pomoc¹ ze strony doradcy czy innych podmiotów zaanga¿owanych w proces decyzyjny, dlatego powoduje wiele trudnoci w dotarciu do niej z
przekazem o korzyciach z doradztwa zawodowego. W pracy z tak¹ grup¹ m³odzie¿y doradca
wykorzystuje szeroki warsztat pracy  czerpie z
narzêdzi coacha, dobrego diagnosty, a tak¿e jest

ród³em informacji o mo¿liwociach realizacji budowanych planów.
Paradoks?
Czym wyt³umaczyæ paradoks, jakim jest z jednej strony potrzeba uczniów korzystania z doradztwa zawodowego, a z drugiej brak dzia³añ zmierzaj¹cych do skorzystania z konsultacji? U pod³o¿a
tego zjawiska stoi wiele mechanizmów, i jak pokazuje wy¿ej przedstawiona typologia postaw, sytuacja zale¿y zarówno od wiadomoci i potrzeb
ucznia, jak i postaw i stylu pracy, jaki reprezentuje
doradca zawodowy. Chc¹c postawiæ hipotezê, co
wyjania wy¿ej opisany paradoks, to jest to brak
wiedzy na temat doradztwa zawodowego. Jasny,
spójny komunikat adresowany do uczniów i ich
rodziców, czym jest doradztwo zawodowe i jak
uczeñ i jego rodzic mog¹ skorzystaæ z porad i konsultacji u doradcy, jest pierwszym krokiem do budowania gotowoci do korzystania z us³ugi. Wydaje siê konieczne, by komunikat ten by³ sygna³em
nie tylko ze strony doradców, ale i dyrektorów placówek i wychowawców, tak by podkreliæ, ¿e doradztwo zawodowe jest systemem spójnych dzia³añ na poziomie placówki edukacyjnej.
Wypowiedzi respondentów:
Doradca mo¿e pomóc, ale nie tak, ¿e przychodzi na lekcje, robi testy, po czym sami mamy sprawdziæ, policzyæ wynik. Jak s¹ prywatne spotkania
we dwójkê, to jest lepiej. (Tarnów, FGI, uczniowie gimnazjum, III klasa)
Jakie, jak wygl¹daj¹ rozszerzenia w klasach profilowych, to ju¿ powinnimy na pewno wiedzieæ w
trzeciej klasie, to powinno byæ ju¿ powiedziane. Poznanie swoich umiejêtnoci, uzdolnieñ i wiedza, jak
mogê je dalej rozwijaæ, spotkania indywidualne. No
na pewno z doradc¹ zawodowym ju¿ tak indywidualnie siê spotkaæ, nie tylko tak, jak w klasie, przy
wszystkich. (S³upsk, IDI, uczeñ gimnazjum)
Ten pan [doradca] czy pani powinna nas poznaæ bardziej, a nie, ¿e siê spotka z nami w III
klasie 4 razy i ona wszystko wie. Stopniowo powinna siê przygotowywaæ, nam pokazywaæ, jak nauczyciel przez 3 lata nas poznaje, to powinien nam
trochê doradziæ [indywidualnie].(Tarnów, FGI,
uczniowie technikum)
Takie sobie to by³o, bo jak doradca przychodzi³, luniejsza lekcja by³a, wiêkszoæ siê wyg³upiali, te karteczki, jak by³y oceny z niektórych przedmiotów, to mi wychodzi³o, ¿e zupe³nie na co innego mam pójæ, to mi nic nie da³o. (S³upsk, FGI,
uczniowie technikum)
Pani opowiada³a ca³ej klasie, ¿e kto na studia
wyjecha³. Ja przespa³em te lekcje, na matematyce
to by³o. Bardziej by siê pani skupi³a na jednej osobie, ¿e nie do ogó³u mówi³a, tylko konkretnie do
jednej osoby. Wiedzia³aby np., zna³a problem, wahania, obawy, no i po prostu stara³aby siê wspólnie rozwi¹zaæ. Z jedn¹ osob¹ po prostu. (S³upsk,
ID, uczeñ gimnazjum)
Magdalena Kamieniecka
 Instytut Badañ Edukacyjnych
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21 kwietnia królowa El¿bieta II obchodzi 90. urodziny! Ca³a Wielka Brytania bêdzie je hucznie wiêtowaæ, a w mediach zawrzeje od kontrowersyjnych tematów zwi¹zanych
z tym wydarzeniem. Za w
Polsce  Marek Rybarczyk, autor biografii El¿biety II, podaje na tacy
Królow¹ wraz z gotowym
materia³em z okazji jej okr¹g³ych urodzin. Tajemnice, sekrety, zdrady... El¿bieta II nigdy nie skoñczy³a
studiów, jest osob¹ bardzo oszczêdn¹  do tego
stopnia, ¿e zawsze starannie rozpakowuje prezenty
bo¿onarodzeniowe, by zachowaæ papier na nastêpny rok, kiedy na widok ma³ej El¿biety II salutowa³
¿o³nierz w budce przed pa³acem, lubi³a siê z nim droczyæ. Chodzi³a tam i z powrotem, a on pos³usznie
macha³ rêkami, ma³a El¿bieta II czêsto modli³a siê o
brata - jego przyjcie na wiat uchroni³oby j¹ od
przyjêcia niechcianej korony.
a to dopiero pocz¹tek najbardziej strze¿onych rodzinnych sekretów, nieznanych faktów, plotek i tajemnic. Macie
niepowtarzaln¹ szansê poznaæ je wszystkie czytaj¹c ksi¹¿kê napisan¹ przez dowiadczonego autora,
by³ego dziennikarza BBC i korespondenta w Londynie,
El¿bieta II. O czym nie mówi królowa?
Marek Rybarczyk
Wydawnictwo ZNAK literanova, 2016
Ka¿dy kraj ma
swoj¹ Trylogiê - kanoniczn¹ opowieæ
zwi¹zan¹ z wa¿nymi
dla siebie historycznymi postaciami. Dla
Ukrainy tak¹ ksi¹¿k¹
jest Aleksandra
Osypa Nazaruka,
której bohaterkê polscy widzowie wiet-

nie poznali dziêki serialowi Wspania³e stulecie.
Opowieæ autora zapiera dech w piersiach. Jest jak
bañ z Tysi¹ca i jednej nocy, a jednak zdarzy³a siê
naprawdê.
Pierwsza po³owa XVI wieku. Aleksandra Lisowska, m³oda dziewczyna z Rohatyna, porwana przez
Tatarów niemal sprzed o³tarza i wziêta w jasyr, trafia
na dwór Sulejmana Wspania³ego, jednego z najpotê¿niejszych w³adców Imperium Osmañskiego.
Przyjmuje imiê Hürrem (Roksolana to przydomek
wskazuj¹cy na przynale¿noæ do narodu ruskiego).
Su³tan po prostu traci dla niej g³owê i postanawia
siê z ni¹ o¿eniæ
Aleksandra
Osyp Nazaruk,
przek³ad: Natalia Celer
Wydawnictwo Mg, 2016

Nie id po
najmniejszej linii oporu i we
t¹ ksi¹¿kê na tapetê  bynajmniej, nie po¿a³ujesz! Jeli w
powy¿szym
zdaniu nie znalaz³e co najmniej trzech
b³êdów,
ta
ksi¹¿ka jest
dla Ciebie!
Paulina Miku³a to autorka najpopularniejszego kana³u na Youtube o jêzyku polskim, zosta³a
umieszczona przez Gazetê Wyborcz¹ wród gwiazd
polskiego Internetu. Ma ponad 170 000 subskrybentów na YT oraz 60 000 fanów na FB; najpopularniejsze odcinki osi¹gaj¹ nawet pó³ miliona wywietleñ,- bo nie trzeba s³uchaæ nudnych wyk³adów!
Autorka pokazuje, ¿e nauka poprawnej polszczyzny mo¿e byæ doskona³¹ rozrywk¹! A w ksi¹¿ce jeszcze wiêcej nowych, zabawnych i prostych sposobów na zapamiêtanie zasad. To idealna lektura dla
wszystkich, którzy chc¹ mówiæ poprawnie.
Mówi¹c inaczej
Paulina Miku³a
Wydawnictwo Flow books, 2016
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Szlakiem marin Jeziora D¹bie

W marcow¹ niedzielê Ko³o Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej Pa³acu M³odzie¿y wybra³o siê na spacer szlakiem marin Jeziora D¹bie. Wêdrówkê rozpoczêlimy od przystani SEJK Pogoñ. Jest to marina, z
której wywodzi siê wielu ¿eglarzy regatowych jak np.
Agnieszka Skrzypulec reprezentantka Polski na IO
w Rio de Janeiro. Drug¹ w kolejnoci marin¹ by³a
marina AZS-u, z której w sw¹ pierwsz¹ d³ug¹ wêdrówkê ¿eglarsk¹ wyrusza³ Ludomir M¹czka na jachcie Maria. Zajrzelimy te¿ do Marina Hotele. W
marinie LOK trwaj¹ przygotowania do sezonu, remonty biegn¹ pe³n¹ par¹. W marinie Camping PTTK
zwróci³ nasz¹ uwagê okryty ¿aglowiec Olander.
Ogl¹dalimy tam równie¿ wyremontowan¹ stuletni¹
barkê wyci¹gniêt¹ z dna rzeki Odry. Sw¹ wêdrówkê
zakoñczylimy na przystani Centrum ¯eglarskiego,
gdzie pomagalimy przy pracach porz¹dkowych. Na
wszystkich przystaniach widaæ by³o oznaki wiosny.

V Wyprawa Doko³a wiata
 Ameryka Po³udniowa

W czwartek 14 marca odby³a siê ju¿ "V Wyprawa
Dooko³a wiata". W tym roku by³a to Ameryka Po³udniowa. Impreza organizowana jest przez Pani¹
Bo¿enê Thomsen opiekuna SKEM SP 23. Bior¹cy
udzia³ w wyprawie musieli przygotowaæ wczeniej
wybrane przez siebie tematy o których opowiadali
pozosta³ym. Poszczególne dru¿yny opowiada³y o
pañstwach Ameryki Po³udniowej (SP 1 opiekun P.
Renata Kaczkowska), Amazonce i jej dorzeczach,
przyrodzie jak równie¿ rabunkowej gospodarce cz³owieka w lasach amazoñskich (SP 61 opiekun P. Renata Uwarkin), ró¿norodnoci jêzykowej wystêpuj¹cej na tym kontynê cie ( gospodarz wyprawy).
Uczniowie SP 59 (opiekun P. Ewa Gospodarek) opowiadali o tañcach latynoamerykañskich, a g³ównie
o sambie, która jest królow¹ podczas Karnawa³u
Brazylijskiego. Po krótkiej nauce podstawowych
kroków wszyscy obecni odtañczyli wspóln¹ sambê. Na zakoñczenie odby³y siê warsztaty przygotowane przez poszczególne grupy: uk³adanie mapy z

puzzli, rysowanie stroju karnawa³owego, t³umaczenie wyrazów jêzyka hiszpañskiego i portugalskiego
na polski z u¿yciem s³ownika.
Do zobaczenia na nastêpnej wyprawie.
Jolanta Ga³êzowska

Konkurs piosenki ¿eglarskiej
i szantowej

10 marca, w Szkole Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, ju¿ kolejny raz odby³ siê konkurs piosenki ¿eglarskiej i szantowej. Prezentowali siê wokalici od klasy 1 do 5 piewaj¹c piosenki o morzu i ¿aglach.
Wyst¹pi³o 10 solistów oraz 13 zespo³ów. Jury w sk³adzie: Rafa³ Wierzba  przewodnicz¹cy, Gerard Winiewski, Jerzy Kaczor, Dorota Klimek po burzliwych obradach postanowi³o wyró¿niæ nastêpuj¹cych solistów i zespo³y:
klasy 1-3
solici:
I miejsce  Wiktoria Juszkiewicz 3f
II miejsce  Mi³osz Michnik 1a
III miejsce  Julia Jastrzêbska 2h
zespo³y:
I miejsce  Zespó³ z klasy 2d
II miejsce  Zespó³ z klasy 1e
III miejsce  Zespó³ z klasy 2g
wyró¿nienia: Zespó³ z klasy 3f
wyró¿nienie: Zespó³ z klasy 1i
wyró¿nienie: Zespó³ z klasy 1b
klasy 4-6
I miejsce  Klaudia Stobiecka 4b
II miejsce  Zespó³ z klasy 5d
III miejsce  Kornelia Bodnar 4b
Dorota Klimek, SP 37
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