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15 lat minęło...

15 lat minęło...
GODN w liczbach

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli rozpoczął swoją działalność 1 września
2002 roku. Organizacja pierwszych form doskonalenia nauczycieli rozpoczęła się
w chwili, gdy nie dysponowaliśmy jeszcze w pełni wyremontowanym i wyposażonym
biurem. Od tamtego czasu dzieli nas 15 lat. W tym czasie zorganizowaliśmy:

1158 kursów,
a liczba przeszkolonych nauczycieli wynosi 19 325;

219 seminariów,
w których uczestniczyło 2026 nauczycieli;

53 konferencje,
w których wzięło udział 4704 nauczycieli;

343 szkolenia
dla 6147 nauczycieli;

658 szkoleń rad pedagogicznych,
a liczba przeszkolonych na nich nauczycieli wynosi

17 354.

Doradcy metodyczni Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zorganizowali:

2835 spotkań metodycznych,
w których uczestniczyło 46 109 nauczycieli;

2133 lekcji otwartych,
które obserwowało 8048 nauczycieli;
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15 lat minęło...

2474 formy mające na celu wymianę doświadczeń,
w których wzięło udział 34 930 nauczycieli;

z 10 219 konsultacji indywidualnych
skorzystało 24 919 nauczycieli,

a z 1957 konsultacji grupowych
skorzystało 19 547 nauczycieli.

Podsumowując:

Od 1 września 2002 r. do 30 czerwca 2017 r.
GODN zorganizował 22 049 form doskonalenia,

w których uczestniczyło
176 962 nauczycieli.

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi działalność wydawniczą. Wy-
daliśmy

4 książki,

a każda z nich skupiła znaczną grupę nauczycieli, którzy zechcieli podzielić się swo-
im dorobkiem; jest on, jak wiemy z informacji zwrotnych, często wykorzystywany
przez nauczycieli.

Gdyńskie projekty edukacyjne
opracowało 32 autorów,

Lekcje z Gdynią w tle
50 autorów,

Maskę zrzuć!
32 autorów,

Gdyni na urodziny
34 autorów.

W latach 2003–2017 ukazały się

52 numery Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego
(zawierające 1030 artykułów),
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15 lat minęło...

w którym publikowali gdyńscy nauczyciele, pedagodzy spoza Gdyni oraz pracownicy
wyższych uczelni i inne osoby z tytułami naukowymi, wśród nich:

prof. dr hab. Tadeusz Stegner  Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maciej M. Sysło  Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz  UMK Toruń

prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt  Uniwersytet Łódzki

dr Zbigniew Ledóchowski  Pomorska Akademia
Pedagogiczna w Słupsku

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz  Zespół Szkół
Katolickich w Gdyni

ks. dr Marek Czajkowski

dr Zofia Pomirska  Uniwersytet Gdański

dr Krystyna Burkiewicz  Uniwersytet Gdański

dr Hanna Muńko  Uniwersytet Gdański

dr Ewa Malinowska  Uniwersytet Gdański

ks. dr Marek Woś  Salezjańskie Liceum i Gimnazjum
w Gdyni

dr Anna Kulińska  Zespół Szkół
Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni

dr Jerzy Ambroży  Technikum nr 4 w Gdyni

dr Piotr Malecha  Zespół Szkół Katolickich w Gdyni

dr Agnieszka Sadowska  Uniwersytet Gdański

dr Rafał Magulski  Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni

dr Maciej Brosz  Uniwersytet Gdański
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oraz

Artur Beling  aktor, fotografik

Julian Ochenduszko  propagator oceniania
kształtującego

Dariusz Chętkowski  pisarz, publicysta, nauczyciel,
autor Belferbloga

oraz osoby związane z nauczaniem, a pochodzące spoza granic Polski:

Charles Elsey  USA

Janet Barnstable  USA

Marsha Goren  Izrael

Mika Fitzgerald  USA

Annemette Karpen  Dania

Colin Rose  Wielka Brytania
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Zespół GODN

Zespół Gdyńskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli

ELŻBIETA WÓJCIK  dyrektor GODN od momentu jego powsta-
nia.
Wcześniej wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
doradca metodyczny, wicedyrektor szkoły, ekspert do spraw awan-
su, edukator. Z pasją tworzy Gdyński Kwartalnik Oświatowy oraz
książki wydawane przez GODN. Kocha zwierzęta, ogród i podróże.
Odpoczywa, czytając książki.

MARIA ŁOJEK-KURZĘTKOWSKA  konsultant GODN w zakre-
sie etyki, filozofii oraz wychowania do życia w rodzinie.
Nauczycielka filozofii, etyki, retoryki, wychowania do życia w rodzi-
nie. Autorka publikacji metodycznych i naukowych, koordynatorka
projektów edukacyjnych w zakresie praw człowieka, sztuki debato-
wania oraz edukacji medialnej. Certyfikowany tutor. Lubi górskie
wędrówki, pływanie kajakiem i jazdę na rowerze, muzykę, filmy oraz
książki. Wraca do ukochanych miejsc, z którymi wiążą się ważne
wspomnienia i historie.

ANNA WOJTEK-TARASIEWICZ  konsultant do spraw edukacji
artystycznej.
Magister sztuki, artysta malarz i grafik. Autorka okładek do Gdyń-
skiego Kwartalnika Oświatowego i publikacji książkowych GODN.
Pracuje z dziećmi, także niedosłyszącymi, jako nauczyciel plastyki,
wiedzy o kulturze i zajęć artystycznych. Kocha ludzi i zwierzęta  jest
wolontariuszką WOŚP, posiada dwa psy z fundacji. Cieszą ją nowe
wyzwania, nie boi się zmian, nigdy się nie nudzi.

BARBARA KLEJ  specjalista do spraw administracyjno-kadro-
wych.
Prawnik. Absolwentka studiów podyplomowych z BHP. W wolnym
czasie czyta książki, lubi robótki ręczne i aktywność fizyczną.
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ANNA PIETRUSIŃSKA  główna, certyfikowana księgowa.
Ekonomistka. Absolwentka studiów podyplomowych z rachunkowo-
ści. Od liczb odpoczywa w lasach i nad jeziorami, uwielbia spacery
z psem.

KRYSTYNA CIESIELSKA  doradca metodyczny w zakresie na-
uczania zintegrowanego.
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, autorka licznych publikacji
o tematyce pedagogicznej. Pomysłodawczyni i realizatorka konkursu
ortograficznego dla klas III szkół podstawowych „Mistrz Ortografii 
Junior”. Kształtowanie młodego człowieka w pierwszych latach jego
edukacji to jej pasja. Bardzo lubi podróżować.

JOANNA GAWRON  doradca metodyczny w zakresie religii.
Nauczyciel religii, wykładowca wyższych uczelni, autorka licznych
artykułów w czasopismach, współautorka książek. Miłośniczka
zwierząt, szczególnie kotów. Kocha czytać książki  przede wszyst-
kim o tematyce historycznej. Lubi podróżować i poznawać kuchnie
innych krajów.

GRAŻYNA GRZYMAŁA  doradca metodyczny w zakresie biolo-
gii.
Wieloletni nauczyciel biologii, egzaminator maturalny, realizator pro-
gramu „Mam haka na raka”, zaangażowana w wolontariat na rzecz
honorowego krwiodawstwa. W wolnym czasie czyta książki  głów-
nie thrillery medyczne, gra w scrabble, rozwiązuje krzyżówki  ale
tylko te „z przymrużeniem oka”. W sezonie chodzi z mężem na grzyby.
Kocha las, górskie wędrówki i podróże.

ANNA KULIŃSKA  doradca metodyczny w zakresie języka an-
gielskiego.
Doktor nauk humanistycznych, egzaminator OKE w zakresie języka
angielskiego w gimnazjum, egzaminu maturalnego i matury dwuję-
zycznej. Ambasador projektu „eTwinning”, autorka licznych artyku-
łów w czasopismach oświatowych. Jest doktorem filologii angielskiej.
Uczenie się i nauczanie języka to jednocześnie jej praca i pasja. Fa-
scynuje się nowoczesnymi technologiami, neurodydaktyką i możli-
wościami mózgu, a w wolnym czasie podróżuje.
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Zespół GODN

STELLA LAUDAŃSKA  doradca metodyczny w zakresie języka
polskiego.
Nauczyciel języka polskiego, pracuje w szkole podstawowej i klasach
gimnazjalnych. Lubi się uczyć, rozwijać nowe kompetencje, chętnie
korzysta z doświadczeń innych i dzieli się własnymi. Stara się zmie-
niać to, co uwiera ją w szkolnej rzeczywistości. Odpoczywa, czytając,
układając puzzle, jeżdżąc na rowerze lub ciesząc oczy domową ko-
lekcją kaktusów.

EWA MADZIĄG  doradca metodyczny w zakresie matematyki.
Nauczyciel matematyki z uprawnieniami do nauczania informatyki
i prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej. Uczy matematyki z pa-
sją i prawdziwą przyjemnością. Jej hobby są robótki ręczne i praca
w ogrodzie. Kocha rośliny zarówno te kwitnące, jak i te, których pięk-
no tkwi w różnorodności liści i igieł.

PIOTR MALECHA  doradca metodyczny w zakresie chemii.
Doktor nauk chemicznych, nauczyciel chemii, egzaminator matural-
ny, ekspert w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego
OKE w Gdańsku. Współautor zbioru zadań, organizator i przewodni-
czący komisji wojewódzkich konkursów z chemii, autor arkuszy eg-
zaminacyjnych i licznych artykułów w czasopismach oświatowych.
Jego pasją jest muzyka. W wolnych chwilach gra na instrumentach
klawiszowych, a najbardziej relaksuje się na scenie podczas blueso-
wych jam sessions.

KATARZYNA SZMUKSTA  doradca metodyczny w zakresie ję-
zyka polskiego.
Egzaminator maturalny, autorka licznych artykułów w czasopi-
smach oświatowych, współautorka książki Lekcje z Gdynią w tle.
W szkole uczy języka polskiego od dwudziestu dwóch lat i jest wier-
na jednej placówce  X Liceum Ogólnokształcącemu. Mama dwójki
bardzo dorosłych dzieci. Pasjonuje się podróżami. Szczególnie poko-
chała Grecję, ale lubi też odkrywać nowe miejsca. Z pasją wraca na
„własne” Rodos.

GRAŻYNA SZOTROWSKA  doradca metodyczny w zakresie hi-
storii.
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Popularyzatorka świa-
towej turystyki dla dzieci i młodzieży. Autorka programu „Poznam,
zanim zobaczę  z wizytą w stolicach krajów europejskich”. Zaan-
gażowana w realizację gier miejskich dla uczniów gdyńskich szkół.
Jej pasje i zainteresowania to historia dwudziestolecia międzywojen-
nego, podróże po Europie i smakowanie życia. Najlepiej wypoczywa,
zbierając siły do twórczej pracy, pod słońcem Toskanii.
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KATARZYNA SZYMAŃSKA  doradca metodyczny w zakresie
geografii.
Wieloletni nauczyciel geografii, przewodnik turystyki pieszej, egza-
minator maturalny. Absolwentka licznych studiów podyplomowych.
Pasjonatka pieszych wędrówek i rajdów po Polsce, malowania szla-
ków turystycznych PTTK. Uwielbia urządzanie i pielęgnowanie ogro-
du, ciszę i spokój w lesie nad jeziorem. Kocha książki, zwierzęta
i majsterkowanie.

MARLENA WŁOCH  doradca metodyczny w zakresie wychowa-
nia przedszkolnego.
Nauczyciel edukacji przedszkolnej. Autorka recenzji i scenariuszy
w czasopismach oświatowych, współautorka książek. W przedszko-
lu organizuje teatrzyk kukiełkowy, bardzo lubi plastyczne zajęcia
z dziećmi. Prywatnie podróżuje po Europie, szczególnie bliska jej ser-
cu jest Rumunia. Resztę wolnego czasu spędza, pracując w przydo-
mowym ogrodzie i bawiąc się z wnuczkami.

RENATA WOLIŃSKA  doradca metodyczny w zakresie psycho-
profilaktyki.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny i psychopro-
filaktyk uzależnień. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z ADHD, ADD,
zespołem Aspergera i FAS. Współpracuje z wyższymi uczelniami,
prowadzi zajęcia na kursach, wykłada na konferencjach. Autorka
licznych publikacji pedagogicznych. Jej pasje to: aktywność rucho-
wa na co dzień, narciarstwo, praca na działce i czytanie książek.

To nasz zespół obecnie, ale przez piętnaście lat pracowali również:

Mazurek Elżbieta  konsultant do spraw oceniania i biologii

Blałtęberg Aleksandra  doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

Bury Tadeusz  doradca metodyczny w zakresie informatyki

Chojnacka Iwona  doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Cichoszewski Kazimierz  doradca metodyczny w zakresie geografii

Cymerys Elżbieta  doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Janich-Kilian Anna  doradca metodyczny w zakresie chemii

Kaczyńska Teresa  doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych

Kotowski Waldemar  doradca metodyczny w zakresie przedsiębiorczości

Maćkiewicz Daniela  doradca metodyczny w zakresie chemii

Markstein Dorota  doradca metodyczny do spraw nauczania w klasach integra-
cyjnych

Miłosz Grażyna  doradca metodyczny w zakresie matematyki

Niezgoda Izabela  doradca metodyczny w zakresie biologii

Piórkowska Maria  doradca metodyczny w zakresie geografii
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Skalska Krystyna  doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych

Smolik Alicja  doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego

Stawicka Irena  doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych

Szubartowski Ryszard  doradca metodyczny w zakresie informatyki

Wawrzyniak Balbina  doradca metodyczny do spraw świetlic szkolnych

Zaworska Izabela  doradca metodyczny w zakresie nauczania wspomagającego
w szkołach z oddziałami integracyjnymi

Zygmunt Małgorzata  doradca metodyczny w zakresie geografii

Żylińska Gabriela  doradca metodyczny w zakresie języka polskiego
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Pasja nauczania
 wywiad z Colinem Rose’em

Colin Rose  jeden z najbardziej uznanych na świecie ekspertów w zakresie no-
woczesnych metod uczenia się, opartych na najnowszych badaniach nad ludzkim
mózgiem i inteligencjach wielorakich. Członek zarządu stowarzyszenia naukowego
Campaing for Learning, działającego pod patronatem rządu brytyjskiego. Twórca
prostego modelu przyśpieszonego uczenia się oraz przyśpieszonej metody nauki ję-
zyka angielskiego. Autor licznych książek przetłumaczonych na wiele języków. Do-
radca uniwersytetów, koncernów, wykładowca, badacz, edukator.

Colin Rose był gościem Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 12 mar-
ca 2005 roku. Prowadził wtedy konferencję Jak uczyć się efektywnie, podczas
której przedstawił najnowsze badania dotyczące środowiska stymulującego ucze-
nie się oraz programy wspierające efektywność uczenia się. 25 marca 2016 roku
ponownie mieliśmy przyjemność gościć tego wybitnego pasjonata nauczania. Tym
razem tematem naszej konferencji były Narzędzia cyfrowe w nauczaniu sper-
sonalizowanym. Po jej zakończeniu poprosiliśmy Colina Rose’a o krótki wywiad,
który przedstawiamy poniżej.

Redakcja

How did your adventure with
education start? Have you
always realised it is the thing
you want to do in your life?

Jak zaczęła się Pana przygoda z edu-
kacją? Czy zawsze wiedział Pan, że to
jest to, co chce Pan robić w życiu?

My journey in education started
quite late in life. I started in
business and when I was 40, I sold
my company. That gave me time to
think what I wanted to do.
Something I read, prompted me to
ask just HOW do people learn?

I spent some months at Oxford
University researching the topic,
and memory and motivation.

Moja podróż z edukacją zaczęła się dość
późno. Założyłem firmę, kiedy miałem
czterdzieści lat, sprzedałem ją. To dało
mi czas na zastanowienie się, co chcę ro-
bić. Coś, co przeczytałem, podpowiedzia-
ło mi, żeby się zastanowić, JAK ludzie się
uczą.

Spędziłem kilka miesięcy na Uniwer-
sytecie w Oxfordzie, zgłębiając ten temat
oraz zagadnienia pamięci i motywacji.
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Pasja nauczania

I also spent time at a teacher
training college and was surprised
that almost the whole focus was
“How do we teach better?” rather
than how can we get students to
learn better.

From there I wrote my first
book Accelerated Learning. It was
about techniques for learning better.
Over the years I have refined those
techniques. But I am convinced that
this should be the focus of
education.

Facts are increasingly easily
available. Google! The key is to give
students the life-long skills to
absorb that information and then
be able to analyse and create new
solutions with it.

With the impact of robots and
Artificial Intelligence on jobs in the
near future, we need self-manage,
self-motivated adaptable and skilled
learners  not students who can
merely pass exams.

Spędziłem również trochę czasu w
kolegium nauczycielskim, gdzie ku moje-
mu zdziwieniu nacisk położony był głów-
nie na tym, „jak uczyć lepiej?” a nie na
tym, jak sprawić, aby uczniowie uczyli
się lepiej.

Tam napisałem moją pierwszą książ-
kę  Przyspieszone uczenie się. Dotyczy-
ła technik skuteczniejszego uczenia się.
Na przestrzeni lat dopracowałem te tech-
niki. Jestem jednak przekonany, że to
powinno stanowić istotę edukacji.

Dostęp do faktów jest coraz łatwiej-
szy. Google! Kluczem jest wyposażenie
uczniów na całe życie w umiejętność
przyswajania tych informacji oraz ana-
lizowania ich i tworzenia za ich pomocą
nowych rozwiązań.

Uwzględniając wpływ robotów oraz
sztucznej inteligencji na rynek pracy w
niedalekiej przyszłości, potrzebujemy sa-
modzielnych, zmotywowanych i wykwa-
lifikowanych uczniów, nie takich, którzy
ledwie zdają egzaminy.

In your book you say that the
best number of students in the
early education class is 15. What
should the number be for older
learners?

W swojej książce twierdzi Pan, że
optymalna liczba uczniów w klasie
na etapie edukacji wczesnoszkolnej
powinna wynosić do piętnastu osób.
Jaka liczba uczniów powinna zatem
obowiązywać w grupie uczniów star-
szych, aby praca z nimi była jak naj-
bardziej efektywna?

I believe that  especially if they are
taught learning skills  class sizes
can be proportionate to age. So a
class of 30 is acceptable for 16 year
olds.

Jestem przekonany, że  szczególnie kie-
dy chodzi o przekazywanie umiejętności
uczenia się  liczba uczniów w klasie
może być proporcjonalna do wieku. Czy-
li grupa licząca trzydziestu uczniów jest
akceptowalna dla szesnastolatków.

Homework is an issue which
causes much controversy in
Polish schools. What is your
perspective on student’s learning
at home?

Wiele kontrowersji budzi w polskiej
szkole zadawanie uczniom prac do-
mowych. Jaki jest Pana stosunek do
samodzielnej pracy ucznia w domu?

A lot of homework is just a
continuation of schoolwork.

Duża część prac domowych to kontynu-
acja pracy wykonywanej w klasie.
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Although a teacher would not
use ‘flipped learning’ all the time, I
believe it is a very good use of
homework. ‘Flipped learning’ is
where students are given materials
to learn the basics of a topic at
home, and then debate and
consolidate that topic in class. They
do so in groups with the teacher
moving from group to group
clarifying misunderstandings or
prompting deeper thought.

Mimo że nauczyciele na pewno nie
będą prowadzić cały czas lekcji odwróco-
nych, jestem przekonany, że jest to dobre
wykorzystanie prac domowych. Odwró-
cone uczenie się występuje wtedy, kiedy
uczniowie uczą się podstaw dotyczących
danego zagadnienia w domu, a później
dyskutują i utrwalają temat w klasie.
Robią to w grupach, a nauczyciel, moni-
torując pracę grup, wyjaśnia kwestie źle
zrozumiane oraz zachęca do pogłębienia
tematu.

In your lectures you come back to
the statement: first interest, then
teach. Could you suggest some
ideas for teaching in the
situation when the learner,
despite the teacher’s effort, does
not become involved?

Podczas swoich wykładów powtarza
Pan stwierdzenie: najpierw zainte-
resuj, potem ucz. Poprosimy o kilka
wskazówek do pracy w sytuacji, kie-
dy uczeń (pomimo starań nauczyciela)
nie wykazuje zainteresowania.

Yes, interest and motivation comes
first. We happily spend a lot of time
and effort on what interests us 
like a hobby.

As humans we listen on ‘radio
station’ WII-FM  What’s In It  For
Me?

As teachers we need to find an
angle in a topic that’s relevant to
students. Maths and football
statistics? History related to the
passions and human errors of the
leaders?

An intriguing picture  the
relevance of which will be revealed
in the lesson. A controversial
statement.

We also need to use lots of
visuals, physical manipulation as
well as lectures. The way we teach
has to be interesting.

Tak, zainteresowanie i motywacja przede
wszystkim. Z radością spędzamy czas i
wkładamy wysiłek w to, co nas interesu-
je  i jest jak hobby.

Jako ludzie słuchamy wybranego
„radia” CG-DM:  Co grają? Dla mnie?

Jako nauczyciele musimy podejść
do tematu w sposób, który będzie prze-
mawiał do uczniów. Matematyka i sta-
tystyki piłkarskie? Historia nawiązująca
do ludzkich błędów popełnianych przez
przywódców?

Intrygujący obraz, którego znaczenie
będzie odkrywane w czasie lekcji. Kon-
trowersyjne stwierdzenie.

Musimy również wykorzystywać po-
moce wizualne oraz zajęcia praktyczne
obok wykładów. Sposób, w jaki uczymy,
musi być interesujący.

What are the biggest obstacles in
acheving success in the digital
school?

Jakie są najważniejsze czynniki
utrudniające sukces cyfrowej szkoły?

Training teachers to use it
imaginately.

Przygotowanie nauczycieli do korzystania
z niej z wyobraźnią.
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I think the availability of big
data will enable us to create much
more personalised education 
tailered to the ability of each
student. Adaptive programs that
recognise the knowledge and ability
level of each learner will contain the
same elements that make video
games so motivating  giving
students just the right level of
challenge to make them want to get
to the next level. Whether they are
under-perfoming or over performing
students.

That will help raise the
standards of all.

Jestem przekonany, że dostęp do in-
formacji umożliwi stworzenie bardziej
zindywidualizowanej edukacji  skrojo-
nej na miarę możliwości każdego ucznia.
Dopasowujące się programy rozpoznają-
ce poziom wiedzy i umiejętności każdego
ucznia będą zawierały te same elemen-
ty, które sprawiają, że gry video są tak
atrakcyjne  dając uczniom odpowied-
ni poziom trudności do tego, aby chcie-
li przejść do następnego poziomu. Bez
względu na to, czy są uczniami o mniej-
szych czy większych sukcesach w ucze-
niu się.

Takie działanie pomoże podnieść
ogólny poziom.

What qualities should a modern
teacher present?

Jakie cechy Pana zdaniem powinien
posiadać nowoczesny nauczyciel?

Teaching is a tough job! But perhaps
the most rewarding and responsible
job. Willingness to adapt to
changing times, and willingness to
put as much responsibility onto
their students as possible. Too
many students enter University or
work as passive learners looking for
someone else to take responsibility.

Uczenie to ciężka praca! Ale jest to być
może również najbardziej satysfakcjonu-
jąca i odpowiedzialna praca. Chęć dosto-
sowania się do zmieniającej się rzeczy-
wistości, jak również chęć przełożenia
ciężaru odpowiedzialności na ucznia.
Zbyt wielu uczniów idzie na studia lub
do pracy jako bierni uczniowie, oczeku-
jąc, że ktoś inny będzie przejmował od-
powiedzialność.

Apart from teaching, do you have
any passions that you could
share with us?

Czy poza nauczaniem ma Pan jakieś
życiowe pasje, o których chciałby Pan
nam opowiedzieć?

Science. I read widely across
science. It’s created a lot of
problems  but it’s going to have to
solve them in the future too!!

Nauka. Dużo czytam na tematy nauko-
we. Nauka przysporzyła nam wielu pro-
blemów  ale będzie je musiała w przy-
szłości rozwiązać!
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…Colin Rose, Malcolm J. Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku

Przygotowanie dla Państwa tej recenzji zajęło mi sporo czasu. Właściwie to nigdy
wcześniej nie pisałam tak długo o żadnej innej książce. Dlaczego? Nie, nie dlatego,
że nie dało się tego czytać albo że jest to książka napisana trudnym, naukowym
językiem. Wprost przeciwnie. Przeczytałam ją jednym tchem. Nie potrafiłam jednak
napisać tak od razu recenzji, ponieważ na każdej kartce, ba  niemal w każdym
zdaniu kryło się tyle ważnych informacji i mądrych przemyśleń autorów, że chciało
się o tym wszystkim napisać i podzielić z innymi. Ale wtedy to nie byłaby recenzja,
ale artykuł. Do pracy nad recenzją mogłam przystąpić dopiero po ponownej lekturze
i ułożeniu sobie tego wszystkiego w głowie.

Książka Colina Rose’a i Malcolma Nicholla „Ucz się szybciej...” to niemal pod-
ręcznik, z którego powinien czerpać każdy, komu leży na sercu dobro dzieci i postęp
w dziedzinie edukacji. Zawiera dwadzieścia jeden rozdziałów przybliżających nas
krok po kroku do zrozumienia prawdy o tym, jak uczymy obecnie, a jak powinniśmy
uczyć, aby przygotować młodego człowieka do świata przyszłości, do wyzwań, które
przed nim staną, do otwartości umysłu wobec konieczności uczenia się przez całe
życie. Autorzy słusznie podkreślają fakt, że świat szybko się zmienia, że nie możemy
nikogo nauczyć na zapas, bo nie wiemy, co będzie ważne za, dajmy na to, trzydzieści
lat. Ale możemy, a nawet musimy naszych uczniów nauczyć lepszego zapamiętywa-
nia i twórczego myślenia. Realnie patrząc na obecny system edukacji, nauczyciele
nie mają zbyt wielu możliwości zmian tego, czego uczymy (obowiązuje nas przecież
podstawa programowa), ale każdy z nas ma możliwość decydowania o tym, jak tego
uczymy.

Czytając książkę, nie można pominąć niczego. Drodzy Państwo, żeby zrozumieć,
żeby sobie lepiej uświadomić, jak wiele możemy osiągnąć w pracy z młodym człowie-
kiem, zacznijmy lekturę od powtórzenia sobie tego, jak wiele możliwości rozwojowych
drzemie w naszym mózgu. Niezwykle mocno jest też w pracy Colina Rose’a i Malcol-
ma Nicholla zaakcentowana konieczność nowego spojrzenia na intelektualne spraw-
ności człowieka i aż osiem typów inteligencji. Dopiero wówczas, kiedy naładowani
taką wiedzą przystąpimy do dalszej lektury, nie trzeba nas będzie przekonywać do
zgłębienia sześciopunktowego systemu przyspieszonego i skutecznego uczenia się 
MASTER. Zgłębienia? Tak, bo tego nie można raz przeczytać i już. To wymaga zasta-
nowienia, przetworzenia w sobie, emocjonalnego przeżycia uzyskanych informacji.

Co to jest MASTER? Każda literka nazwanego tak sześciostopniowego programu
odpowiada następującym działaniom: M jak motywacja, A jak akumulacja informa-
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cji, S  szukanie znaczenia, T  tworzenie dostępnej pamięci, E  eksponowanie
zdobytej wiedzy, R  refleksja nad procesem uczenia się. Każde z tych działań pro-
gramu jest w książce bardzo przystępnie wyjaśnione, poparte badaniami, opiniami
i przykładami edukacyjnymi z całego świata. Ogromne znaczenie dla rozwoju umie-
jętności zapamiętywania ma metoda powszechnie znana w edukacji i prosta w sto-
sowaniu, jaką jest mapa pamięci. Autorzy podkreślają jej wagę nieustannie. Każdy
rozdział książki kończą syntezą w postaci właśnie takiej mapy. Tak jakby chcieli nas
zachęcić do tego, jakże prostego i skutecznego, sposobu na podsumowanie naszych
zajęć.

Na koniec podzielę się z Państwem jeszcze jedną refleksją. Jako „świeżo upieczo-
na” babcia niemalże z wypiekami na twarzy przeczytałam rozdział „Nigdy nie jest za
wcześnie” poświęcony edukacji najmłodszych dzieci. Już użyte przez autorów motto,
a w nim słowa Lwa Tołstoja: „Między pięcioletnim dzieckiem a mną jest tylko jeden
krok, ale między noworodkiem a pięcioletnim dzieckiem jest zatrważający dystans”
sprawiły, że ze szczególną uwagą kontynuowałam lekturę.

Oczywiście dzięki coraz bardziej rozpowszechnianej wiedzy na temat tego, jak
ważne w naszym życiu jest pierwsze sześć lat, kiedy kształtuje się osobowość dziec-
ka, że są to lata, kiedy tworzy się około pięćdziesięciu procent połączeń między ko-
mórkami nerwowymi w mózgu  wiedziałam, że ten czas to podstawa, na której
w przyszłości będzie opierało się całe uczenie się mojej Tosi. Nie wiedziałam jednak,
że my, dorośli, wychowujący nasze dzieci i wnuki przy wykonywaniu codziennych
czynności możemy aż tak wiele. Wystarczy trochę chęci i czasu, by przeprowadzić
z naszymi dziećmi „Zabawy Fundamentalne”, o których możecie się dowiedzieć, za-
poznając się z tekstem rozdziału.

Kto powinien przeczytać tę książkę? A nawet więcej: kupić sobie, by móc wciąż
się doskonalić w sześciostopniowym systemie szybkiego zapamiętywania MASTER?
Wszyscy! Obowiązkowo: nauczyciele rozmaitych przedmiotów na różnych poziomach
edukacji, wychowawcy, dyrektorzy, rodzice, dziadkowie, a szczególnie gorąco pole-
cam tę lekturę osobom odpowiedzialnym za edukację zarówno na szczeblu miejskim,
jak i państwowym.

Grażyna Szotrowska
doradca metodyczny historii
Szkoła Podstawowa nr 52
Szkoła Podstawowa nr 40F Rose Colin, Nicholl Malcolm J., Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku. Sześcio-

stopniowy plan obudzenia twojego mistrzowskiego umysłu, Oficyna Wydawnicza
Logos, Warszawa [2003]
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Świat się zmienia. Zmienia się również szkoła, a w niej uczniowie i nauczyciele. Jakie
zdanie o szkole mają jej najważniejsi beneficjenci, czyli uczniowie? Postanowiliśmy
zapytać o to samych zainteresowanych. Przeprowadziliśmy wywiady z maluchami
(przedszkole, szkoła podstawowa klasy I–III, klasy IV–VI) oraz ankiety w gimnazjum
i szkołach ponadgimnazjalnych. Jaki obraz szkoły ujrzymy, czytając odpowiedzi?
Zobaczcie Państwo sami. Wybraliśmy najciekawsze i najczęściej występujące.

PRZEDSZKOLE

1. Po co dziecku przedszkole?

• Przedszkole jest po to, aby się uczyć, pracować, przygotować się do zerówki.
• Żeby:
— się troszkę pobawić z innymi dziećmi,
— mieć przyjaciół, dużo kolegów i koleżanek,
— wszystko wiedzieć,
— być mądrym, świetnym,
— żeby nie być głodnym,
— się uczyć rysować, poznawać mapę, literek, matematyki i cyferek, alfabetu,
— dorośli mieli dużo pieniędzy na jedzenie i picie.

• Jak mama idzie do pracy, a tata gdzieś jest, żeby mieli gdzie zostawić dziecko.

2. Kiedy w przedszkolu jest fajnie?

• W piątki, bo wtedy można do przedszkola przynosić zabawki, a ja uwielbiam przynosić
zabawki!
• Kiedy jest zabawa w zgodzie, kiedy dzieci się dzielą zabawkami.
• Kiedy jest rytmika, bo wtedy tańczymy i śpiewamy! (dziewczynka)
• Kiedy dzieci bawią się ze swoją panią.
• Zawsze jest fajnie, podczas pracy w książkach też! (ten, który nie za bardzo lubi pracować
w książeczkach! )

3. Czy w przedszkolu potrzebna jest nauczycielka?

• Tak, do uczenia dzieci i do wychodzenia z nami na podwórko.
• Żeby się opiekowała i nikt nie broił.
• Nauczycielka pilnuje, żeby pracować dobrze, a nie pracować byle jak.
• Żeby robiła dobre uczynki.
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• Żeby było do kogo naskarżyć!
• Bo kiedy dziecko chce być nauczycielem, to jest katastrofa, bo ono nie wie, jak uczyć
dzieci.
• Do przytulania i ściskania!
• Do uczenia dzieci gimnastyki i żeby robić nam zajęcia.

4. Czy nauczycielka powinna się uczyć?

• Najpierw musi iść na studia, żeby się uczyć ciągle czegoś nowego, żeby jak się przejdzie
na emeryturę i pójdzie do innej pracy, to żeby wiedzieć, jak tą pracę wykonywać.
• Tak, żeby wiedzieć, nad czym panować.
• Po to, żeby być mądrym, bo wtedy dzieci robią dobrze zadania.
• Żeby nauczycielka umiała odpowiedzieć na różne pytania.
• Żeby jeszcze więcej wiedzieć o wszystkim i żeby pani była mądrzejsza.
• Żeby umiała wymyślać różne dobre, wesołe i zwykłe zabawy!
• I żeby więcej wiedzieć o świecie.

5. Czy chciałbyś być nauczycielem? Dlaczego?

• Tak:
— bo nauczyciel jest fajny, bo się może bawić z dziećmi i im pomagać.
— bo ma dobre uczynki.
— bo nauczyciel kocha dzieci.

• Nie:
— boby mi uszy pękły, trzeba czasem dzieci przekrzykiwać.
— bo trzeba pracować do późna!
— bo dzieci nie słuchają.
— bo trzeba uczyć się ciągle i nauczyciel nie może się bawić!

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 1–3

1. Po co dziecku szkoła?

• Żeby nauczyć się różnych rzeczy, a jeśli ktoś się tego nie nauczy, będzie mu ciężko i trudno
później.
• Żeby nauczyć się mnożenia i dzielenia, czytania i pisania, i jaka woda jest w morzach.
• Żeby się uczyć polskiego, matematyki, przyrody, żeby być cicho.
• Żeby umieć różne rzeczy, uczyć się grzecznego zachowania, żeby potem wiedzieć, co robić
i żeby dużo się zarabiało i dużo wiedziało.
• Przede wszystkim po to, aby dzieci się nauczyły wielu rzeczy, bo gdy będą dorosłe, nie
będą miały problemu, gdy na przykład ktoś będzie chciał je w sklepie oszukać, nauczy-
ciele chcą pomóc dzieciom, żeby dały sobie radę w dorosłym życiu.
• Żeby się wykształcić i żeby jak będziemy dorośli, nie być nieukami i chodzić na przykład
po ulicach i zbierać pieniądze. W szkole można się nauczyć, jak traktować przyjaciół,
a jak ci dokuczają, to uczysz się, że nieważne jest słowo niemiłych dzieci, ważne jest to,
co o sobie myślisz, trzeba samemu umieć rozwiązać swoje problemy.
• Po to, żeby się uczyć, żeby dostać dobrą pracę, żeby się dostać do takich uczelni, gdzie są
takie dobre nauczania, bo na przykład mojego taty kolega skończył takie wysokie studia
no i dobrze zarabia.
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• Ponieważ dziecko by się niczego nie nauczyło, bo dziecko uczy się w szkole pisania, czy-
tania, liczenia, wychowania, angielskiego.
• Żeby się uczyć, żeby można się czegoś dowiedzieć i na przerwie pobawić z kolegami.
• Żeby mieć większą wiedzę potrzebną do życia, bo ktoś, kto się nie uczy, nie ma dobrego
życia.
• Żeby się czegoś nauczyć, więcej nie pamiętam.
• Żeby było mądre, bo jak będzie dorosłe, to jeśli urodziło się w biednej rodzinie, nie będzie
już biedne.
• Bo żeby mieć dobrą pracę, musisz być mądry i musisz wiedzieć.
• No chyba się do czegoś w życiu przyda to, czego się nauczymy. No ortografia się przydaje.
• Żeby się rozwijać, uczyć, być mądrym.
• Żeby nasz mózg był mądrzejszy.
• Żeby mieć pracę i żeby być mądrym.
• Żebym miał kolegów i jeździł na wycieczki.
• Bo uczymy się błędów, które w szkole popełniamy.

2. Kiedy w szkole jest fajnie?

• Kiedy dostanie się dobrą ocenę, kiedy robimy różne fajne rzeczy i projekty, i kiedy są
różne święta.
• We wtorek, bo jest wf.
• Na przerwach i gdy się czyta teksty lub gdy się pisze sprawdziany na W lub A.
• Kiedy się razem na przerwach bawimy.
• Gdy jest matematyka, gdy jest przerwa i religia.
• Przede wszystkim wtedy, kiedy możemy bawić się, kiedy możemy pisać w zeszytach
i nowe rzeczy poznawać, kiedy są konkursy, w sumie nie znam takiej sytuacji, w której
byłoby w szkole niefajnie.
• Fajnie jest, kiedy na przerwach sobie żartujemy albo gdy z księdzem mamy bardzo
śmieszne lekcje.
• Wtedy jest fajnie, kiedy nauczyciele są mili, kiedy są przerwy podwórkowe i kiedy na-
uczyciele mało zadają.
• Kiedy można wychodzić na boisko, kiedy na przykład jest konkurs, który dziecko wy-
grało.
• Na przerwie i kiedy jest wf. i SKS, i na zajęciach korekcyjnych.
• Jak jest otwarte boisko, można wtedy biegać, a na korytarzu za bardzo nie można, jak
są krótkie dni, bo jak jest na przykład wycieczka, to jest tylko jedna lekcja.
• Kiedy jest plastyka, zajęcia komputerowe i wf., i więcej już nie.
• Kiedy idziemy na wycieczkę lub gdy nasza klasa została wytypowana do konkursu.
• Wszystkie nasze lekcje są fajne.
• Mi zawsze jest fajnie.
• Kiedy są wycieczki i na WF-ie.
• Gdy się razem bawimy, robimy nowe rzeczy.
• Jak pani organizuje dyskoteki i jest poczęstunek.
• Ja lubię, jak jest nauka polskiego, bo mogę dużo mówić i jeszcze dostaję piątki.

3. Czy w szkole potrzebny jest nauczyciel?

• Jest bardzo potrzebny, bo zawsze wszystko wytłumaczy, jak ktoś czegoś nie rozumie.
• Tak, bo kto by inny uczył dzieci. Same dzieci nie mogą się uczyć, boby mogły wyjść
z klasy sobie. Nauczyciel jest potrzebny, żeby utrzymać ciszę.
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• Tak, nauczyciel jest po to, że jak czegoś nie umiemy, to nam musi wytłumaczyć, żeby
nikomu nie stała się krzywda.
• Tak, żeby wpisywać uwagi, żeby rodzice wiedzieli, jak się dziecko zachowuje w szkole, po
to, żeby je zmienić.
• Musi być, bo kiedy dziecko czegoś nie rozumie, nauczyciel powinien wytłumaczyć dziec-
ku, kiedy dziecko czegoś nie wie, nauczyciel tłumaczy to w najprostszy sposób, w jaki
potrafi.
• Bardzo, bo moja wychowawczyni bardzo nam pomaga, dzięki niej potrafimy sobie po-
radzić w różnych sytuacjach, gdy jest spór w klasie, tak wytłumaczy, że obie strony są
zadowolone. Moja pani jest po prostu cudowną nauczycielką.
• No bez nauczyciela to nie jest szkoła. Nauczyciel jest od tego, żeby nas pilnować, bo jakby
nie było nauczyciela, toby dzieci robiły, co chciały. Nauczyciele są po to, aby dzieci po-
wstrzymywać i uczyć, bo dzieci mają mniejszy zasób informacji niż dorośli wykształceni
ludzie.
• Tak, bo wtedy raczej dzieci by rządziły i by się tylko bawiły, a nauczyciel, gdy dziecko
rozrabia, mówi: PRZESTAŃ, bo inaczej będziesz miał w dzienniczku uwagę.
• Tak, bo bez nauczyciela nie wiedzielibyśmy, co robić i w jaki sposób, a jeśli nie wiesz,
jak coś zrobić, to możesz wtedy podejść do pani.
• Tak, żeby dziecko się uczyło wiedzy. Bo pani ma o wiele większą wiedzę i jeszcze jest
uczona.
• Tak, żeby dyktować dzieciom dyktando.
• Potrzebny, bo nauczyciel wszystko sobie zaplanuje, co dzisiaj albo co jutro zrobią dzieci.
Inaczej dzieci nie wiedziałyby, co robić.
• Tak, bo jeśli zrobisz błąd, to nauczyciel powie, w czym zrobiłeś błąd. Nauczyciel musi
powiedzieć, co mamy robić, jakie zadania i pokazywać różne błędy.
• Myślę, że tak, bo nie można robić, co się chce. Trzeba robić po kolei tematy.
• Tak, bez nauczyciela nie dałoby się uczyć, a gdyby nauczyciel nie był mądry, to co wtedy?
• Bez nauczyciela nie dałoby się! Dzieci też nie byłyby mądre i niczego nie umiały.
• Nauczyciel jest bardzo potrzebny, bo wszyscy na lekcjach szaleliby, zamiast się uczyć.
• A moja pani uczy nas, jak się ładnie ubierać, bo zawsze ładnie wygląda i my już wiemy,
że trzeba ubierać się dobrze do sytuacji.
• No pewnie, bo kto by stawiał dwóje i piątki.

4. Czy nauczyciel powinien się uczyć?

• Powinien, bo zawsze czegoś człowiek może się dowiedzieć, nawet jak już jest bardzo duży
i jak jest nauczycielem, może się czegoś dowiedzieć tak z zaskoczenia.
• Tak, żeby wiedział, jak uczyć dzieci.
• Tak, no po to, żeby uczyć dzieci i na przerwach pilnować, żeby nie biegały, bo musi
wymagać różnych rzeczy.
• Nie, bo on już się uczył. A jak zapomni, to musi się znowu uczyć.
• Myślę, że nauczyciel się już nie uczy, bo wszystko umie.
• Tak, żeby więcej nauczać, żeby być coraz mądrzejszym.
• Uważam, że każdy uczy się na swoich błędach i każdy uczy się wtedy, kiedy jest taki
dojrzały, poznaje dzieci i poznaje ich sposób myślenia i sam czasem się uczy od dzieci.
• Tak, ale nie takich rzeczy, które już zna, ale takich rzeczy, jak pomagać dzieciom, jak po-
magać w kłótniach, żeby później na przyszłość wiedzieć, jak pomóc, takie doświadczenie
musi zbierać.
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• Nauczyciel to bardziej naucza, niż się uczy, ale uczy się, jakie mamy charaktery, żeby
było mu łatwo nam podpowiedzieć, co mamy robić.
• No tak, ponieważ żeby na przykład uczyć dzieci, musi się podszkolić.
• Tak, bo gdyby nauczyciel się nie uczył, nie wiedziałby tyle, żeby uczyć dzieci, ale myślę,
że moja pani się już nie uczy.
• Tak, bo wtedy nie będzie miał dobrego życia i nie będzie wiedział, jak się zarabia kasę.
• Chyba jeszcze tak, uczy się, jak być jeszcze lepszym nauczycielem.
• Tak, bo żeby nauczać dzieci, musi się ciągle uczyć. Bo jak się nauczy, to będzie bardziej
mądra.
• Tak, powinien, bo jeszcze pewnych rzeczy nie wie, tak jak rodzice. Musi się uzupełniać.
• Myślę, że jeszcze trochę tak. Pani, jak czegoś nie pamięta, to może sobie zajrzeć do
książki i się nauczyć, i sobie przypomnieć.
• Nie musi, bo jak jest po studiach, to już może przecież wszystko wiedzieć.
• Tak, bo jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy na świecie do zobaczenia i nauczenia.
• Powinien się uczyć, bo nie jest tak, że szkoła wszystkiego uczy, tylko część, a więc musi,
boby nie umiał nowości.
• Musi wiedzieć, co się dookoła niego dzieje.

5. Czy chciałbyś być nauczycielem?

• Moja babcia była nauczycielem i mówi, żebym absolutnie nie była, bo czasami można
się zdenerwować, ale mówi też, że jak chcę, to mogę, bo każdy ma swoje zdanie.
• Niekoniecznie, bo nie podoba mi się to, że pani często krzyczy i można sobie zedrzeć
gardło.
• Nie, bo ja nie lubię stawiać uwag.
• Tak trochę, dlatego że to jest praca z dziećmi, ale czasem trzeba krzyczeć na dzieci.
• Nie, bo chciałbym zostać piłkarzem.
• Właśnie się nad tym zastanawiałam i podoba mi się bycie nauczycielką i praca z młod-
szymi od siebie dziećmi, nieraz uczyłam moją siostrę czy moich kuzynów. A nie podoba
mi się to, że w konflikcie musi nauczyciel podejmować decyzje, a ja bym się bała, że
kogoś skrzywdzę. Nasza pani robi to tak, aby nikogo nie urazić.
• Tak, bo tak sobie myślę, że fajnie mieć taką swoją klasę i być takim jakby mentorem
swojej własnej klasy.
• Niekoniecznie, bo moja pani ma bardzo daleko do szkoły i musi wcześnie wstawać, a ja
to wolę trochę rano się przespać. Też nie, bo trzeba mieć taką cierpliwość, a ja jej za
bardzo nie mam.
• No tak se, z mojej perspektywy, tak se, bo możesz trafić na taką klasę, troszkę jak nasza,
w której dzieci rozrabiają i wtedy trzeba wrzeszczeć i nie podoba mi się to, a możesz
trafić na taką, która ma same szóstki i wtedy jest fajnie.
• Niekoniecznie, bo trzeba krzyczeć ciągle na nieznośne dzieci, ale podoba mi się dyżuro-
wanie nauczycieli.
• Nie, bo bardziej lubię sport. Ale podoba mi się w nauczycielu, że pisze trudne zadania
z matematyki, a nie podoba mi się ciągłe gadanie.
• Nie, ale nie wiem dlaczego.
• No kiedyś myślałam o tym, aby być nauczycielką, ale teraz chcę być pediatrą. Nie chcę
już być nauczycielką, bo nasza pani mówi, że nie może się wyspać, bo musi sprawdzać
nasze sprawdziany i nasze prace domowe.

22 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 2–3/2017



Jak cię widzą, tak cię opiszą...

• Nie, bo wiem, jak to wygląda — góra krzyków dzieci, ból głowy, jak wracasz do domu,
a jeszcze musisz coś zrobić, siedzisz do wieczora i dlatego nie, nie, nie.
• Nie podoba mi się ten zawód, bo jest trudny, bo nie zawsze się wszystko pamięta.
• Tak, bym chciał, bo bym bardzo dużo wiedział i bardzo dużo ludzi poznał.
• Chciałabym, bo całą wiedzę przekazywałabym innym.
• Nie będę nauczycielem, bo trzeba mieć dużo nauki i stale być najmądrzejszym.

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 4–6

1. Po co człowiekowi/dziecku szkoła?

• Dzięki szkole można się wiele nauczyć.
• Szkoła jest dla człowieka ważnym miejscem. Dzięki niej stajemy się coraz mądrzejsi.
W szkole poznajemy koleżanki i kolegów.
• Żebyśmy się uczyli i mieli lepszą pracę niż dzieci, które się słabo uczą.
• Potrzebna jest, bo człowiek, gdy będzie dorosły, a nie chodził do szkoły, to wtedy by
był, że tak powiem, głupi.
• Żeby być mądrym i czegoś się nauczyć.
• Żebym był mądry i poradził sobie w życiu.
• Żebym nauczył się nowych rzeczy, żeby człowiek miał większą wiedzę, nauczył się pracy
w grupie, poznawał nowych ludzi.
• Tak, aby mieć dobrą pracę, a dzięki pieniądzom można żyć.
• Po to, żeby człowiek wiedział, co i jak zrobić, aby nie pytał innych, żeby nie był głupi.
• Szkoła jest po to, aby człowiek mógł się nauczyć i w dorosłości sobie radzić.
• Szkoła jest potrzebna, ponieważ wiedza staje się większa, rozwijają się relacje między
ludźmi, zdobywa się poczucie samodzielności i że na sukcesy należy zapracować.
• Żeby być mądrym, umieć matematykę, język polski. Gdybyś się nie uczył, byłbyś bezro-
botny.
• Szkoła jest po to, abyśmy nauczyli się zachowania, odpowiedzialności.

2. Kiedy w szkole jest fajnie?

• W szkole jest fajnie, gdy organizowane są dyskoteki, poczta walentynkowa, dzień gier
planszowych i tego typu imprezy.
• W szkole jest fajnie, gdy są wycieczki i przerwy.
• Gdy mogę pobawić się z kolegami.
• Gdy nauczyciele żartują na lekcji i są weseli.
• Kiedy robimy pracę w grupie, gdy na niektórych lekcjach gramy w gry, aby, na przykład,
powtórzyć materiał.
• Podczas różnych zabaw, eksperymentów, podczas ciekawie prowadzonych lekcji, gdy pra-
cujemy w grupie i kiedy możemy wyrazić swoją opinię.
• Gdy się słucha pani i na lekcji jest cicho, ponieważ możemy się wtedy skupić i nauczyć
nowych rzeczy.
• W szkole jest fajnie, gdy ma się fajną klasę i fajnych kolegów.
• W szkole jest fajnie, gdy nikt się nie kłóci, każdy jest miły i nie dokucza innym.
• W szkole jest fajnie, gdy uczymy się, bawiąc, oglądamy ciekawe filmy na temat lekcji
i wykonujemy zadania na białej tablicy w Internecie.
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3. Czy w szkole potrzebny jest nauczyciel?

• Nauczyciele nauczyli mnie wielu rzeczy. Gdyby nie nauczyciel, nie nauczyłbym się róż-
nych rzeczy.
• Tak, kiedy klasa czegoś nie umie, nauczyciel może im wyjaśnić.
• Bez nauczyciela w sali wszyscy by rozmawiali i przychodzili do szkoły bez celu.
• Tak, bo uczniowie nie mają takiej wiedzy jak nauczyciel.
• Tak, ponieważ nauczyciel jest bardziej od nas doświadczony i posiada więcej wiedzy.
• Tak, ponieważ nauczyciel może nam pomóc lub nas poprawić.
• W szkole to właśnie nauczyciele nas uczą, opiekują się nami, pomagają nam i wyjaśniają
wątpliwości. To właśnie od nich zależy, jaki będziemy mieli zasób wiedzy.

4. Czy nauczyciel powinien się uczyć?

• Nauczyciel musi się uczyć, aby wiedzieć coraz więcej.
• Tak, ponieważ nauczyciel może się też czegoś dowiedzieć od uczniów.
• Tak, fajnie jest, gdy nauczyciel omawia różne ciekawostki, nawet gdy przychodzi na
zastępstwo, musi umieć materiał przerabiany przez klasę.
• Tak, bo każdy człowiek nie wie wszystkiego i każdy nie jest idealny.
• Moim zdaniem tak, ponieważ nasza wiedza powinna się stawać coraz większa z dnia na
dzień.
• Nauczyciel powinien się uczyć, ponieważ świat cały czas się rozwija, ludzie wymyślają
nowe rzeczy.

5. Czy chciałbyś być nauczycielem?

• Nie chciałbym być nauczycielem, ponieważ jest to bardzo odpowiedzialny zawód.
• Nie, ponieważ myślę, że nauczyciele muszą wiedzieć bardzo dużo.
• Nie, bo to bardzo męczące i nudne siedzenie osiem godzin w szkole.
• Nie, to jest straszne. Ja bym nie wytrzymał.
• Nie, bo mało zarabiałbym. Musiałbym w wolnym czasie sprawdzać prace klasowe.
• Nie, ponieważ w szkole jest głośno i trzeba uczyć innych.
• Nie, ponieważ denerwuję się jako uczeń, gdy muszę wyjść przed tablicę i coś powiedzieć,
wtedy po prostu chciałbym zapaść się pod ziemię.
• Nie wyobrażam sobie takiego życia, że nie mogłabym spędzać czasu na hobby, tylko na
sprawdzaniu stosu kartkówek, sprawdzianów.
• Nie, bo będę musiał się dużo uczyć.
• Nie, bo nauczyciel ma dużo obowiązków i musi mieć dużą cierpliwość.
• Nie, boby mi się nie chciało chodzić na ósmą do szkoły.
• Nie, ponieważ w takim hałasie mogłabym nie wytrzymać. Nawet jakbym była, to bym
była złym nauczycielem.
• Nie, ponieważ moim hobby i pasją jest inna rzecz. Wiem, że ta praca nie sprawiłaby mi
radości. A w życiu chcę robić to, co lubię. Ale bycie nauczycielem to bardzo ważna rzecz.
• Nie chcę być nauczycielem, bo stresuję się, jak mówię do dzieci, które na mnie patrzą.
• Tak, ponieważ uszczęśliwia mnie pomaganie innym. Gdybym miała uczyć, to pomaga-
łabym innym w uczeniu się.
• Tak, to fajny zawód. Można nauczać dzieci, ale trzeba mieć stalowe nerwy.
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GIMNAZJUM

1. Co Twoim zdaniem jest dobrego w szkole?

• Wycieczki, spotkania ze znajomymi, poznawanie nowych ludzi, zajęcia WF, możliwość
nauczenia się czegoś nowego, wypełnianie wolnego czasu, przerwy i obiad.
• To, że jesteśmy w grupie i uczestnictwo w wycieczkach.
• Moim zdaniem najlepsza część dnia w szkole to przerwy, można się wtedy spotkać z na-
szymi rówieśnikami. Dobre jest również to, że zdobywamy nową wiedzę.
• Przerwy, wycieczki, dni tematyczne.
• Jeździmy na wycieczki, na które nie pojechalibyśmy z rodziną.
• Zdobywamy dużo wiedzy, mamy obiad i automaty z napojami.
• Zajęcia w grupach.
• Uczenie się rzeczy, które nas interesują.
• Fakt, że możemy zdobywać wiedzę w różnych dziedzinach za darmo.
• Przerwa, rozmowy z przyjaciółmi, lekcje, na których jest dużo interakcji z uczniami,
wycieczki, konkursy.
• Podoba mi się system punktowy oraz forma przekazu nauki przez filmy, prezentacje,
doświadczenia i wycieczki.
• To, że można poznać spoko ludzi, nauczyć się matmy i angola. Poznać miłość swojego
życia. Jak jest się starym (40+), to można wspominać te chwile.
• Spotkania towarzyskie, nowe znajomości, przyjaźnie, koledzy, zajęcia dodatkowe, biblio-
teka, przerwy, towarzystwo, prace w grupie, wycieczki, integracja klas.
• Przyjazna atmosfera wśród nauczycieli.
• Zajęcia w terenie, zajęcia wyrównawcze, multimedialne.
• Fajni nauczyciele, którzy dobrze uczą, obiady, panie sprzątające.
• Jest blisko mojego domu.
• Szkoła sama w sobie jest dobra. W końcu ma nauczać młodych ludzi, takich jak ja.
Gdyby była jakimś obozem koncentracyjnym czy gułagiem, to wtedy byłaby zła.
• Jest najlepsza, gdy jest zamknięta.
• Dzwonek na koniec lekcji.
• Szkoła rozwija moje zdolności.
• Niektórzy fajni nauczyciele.
• Możliwość dostania lepszej pracy po skończeniu studiów.
• Dobre jest to, że się edukujemy i kształcimy.
• Według mnie dobrą rzeczą w szkole jest zdobywanie znajomości i przyjaźni, bardzo waż-
nych w życiu.
• Zakończenie roku.
• Biblioteka.
• Fajne w szkole są festyny.
• Moim zdaniem w szkole najlepsi są nauczyciele, są oni sympatyczni i uczciwi. To jest
dobre w szkole, gdyż można się od nich wiele nauczyć.
• Według mnie szkoła jest dobra dlatego, że jest to instytucja, która zmusza uczniów do
myślenia, czasem nawet na siłę, ale dzięki temu możemy się czegoś nauczyć.

2. Czy chciałabyś/chciałbyś zostać nauczycielem? Dlaczego tak lub nie?

• Nie, ponieważ trzeba sprawdzać dużo sprawdzianów, męczyć się z uczniami, ze względu
na pensję i moje duże ambicje nie nadaję się do tej pracy.
• Nie mam cierpliwości, nie umiem komuś czegoś wyjaśnić, ta praca nie jest ciekawa.
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• Nie chciałabym zostać nauczycielem, ponieważ trzeba użerać się z uczniami, sprawdzać
dużo sprawdzianów.
• Za małe zarobki.
• Raczej nie, ale wszystko może się zmienić w przyszłości. Jeśli tak, to chciałabym pracować
raczej z młodszymi dziećmi, w wieku przedszkolnym lub w klasach 1–3 w podstawówce.
• Chciałabym zostać trenerem, ale jeśli się to nie uda, to chcę zostać nauczycielem WF
lub nauczania początkowego, bo bardzo lubię pracę z dziećmi.
• Chciałabym zostać nauczycielem, ponieważ wydaje mi się, że jestem cierpliwa i dobrze
dogaduję się z dziećmi.
• Nie lubię hałasu.
• Nie, ponieważ jest to nudny zawód.
• Tak, ponieważ przekazywanie wiedzy jest ciekawe.
• Nie — duży hałas, ciężka praca, niewychowana młodzież i niskie wynagrodzenie.
• Nie, ponieważ nauczyciel dużo krzyczy i ma bardzo dużo prac do sprawdzenia.
• Nie, ponieważ uważam, że jest wiele ciekawszych stanowisk pracy.
• Nie, ponieważ jest to bardzo pracochłonny zawód, wymaga dużo cierpliwości, dużo spraw-
dzania prac uczniów.
• Nie, gdyż moim marzeniem jest zostanie lekarzem lub prawnikiem. Ale gdybym nie mogła
spełnić marzeń, to zostałabym nim.
• Nie chciałabym zostać nauczycielem, ponieważ nie poradziłabym sobie z bardzo dużą
ilością dzieci/młodzieży.
• Nie, bo wkurzają mnie dzieci, nie lubię uczyć, ciężka praca z uczniami.
• Nie chciałabym być nauczycielem, bo dzieci są wredne, sądzę, że wykończyłabym się
psychicznie, nie lubię spędzać czasu z młodszymi dziećmi (od siebie).
• Nie, gdyż: słabo płatna praca, nie chcę żyć za minimalną krajową pensję.
• Trudna praca, nie umiem uczyć, nie chcę pilnować dzieci.
• Nie zarobię na moje zaplanowane wydatki.
• Nie wytrzymałbym z rozgadanymi uczniami.
• Nie, bo wybrałem już inny zawód i nie znam się na nauczaniu.
• Nie, bo praca z hałaśliwymi, denerwującymi uczniami nie jest fajna.
• Niewdzięczna praca, trzeba mieć silne nerwy, żeby zapanować nad młodzieżą.
• Jestem zbyt nieśmiała, żeby rozmawiać na forum klasy, szczerze, to mi żal nauczycieli,
że muszą się męczyć z nami.
• XXI wiek jest wiekiem patologii, szczególnie u młodzieży.
• Tak, ale jak już, to nauczycielem WF, ponieważ to mnie interesuje i jest ciekawym prze-
życiem, w oddziale przedszkolnym z małymi dziećmi, podoba mi się praca nauczyciela.
• Tak, ponieważ lubię kontakt z dziećmi.
• Nie, ponieważ wizja użerania się z bachorami i dostawanie za to bardzo mało pieniędzy
nie jest zbyt fajną wizją mojej przyszłości.
• Nie, ponieważ uczniowie są nieznośni, a ja nie mam cierpliwości.
• Nie, ponieważ są zbyt małe zarobki, praca z wrzeszczącymi dziećmi przez całe życie.
Trzeba się bardzo dużo uczyć, aby zostać nauczycielem.
• Nie chcę zostać nauczycielem, ponieważ chcę dużo zarabiać.
• Nie chcę zostać nauczycielem, ponieważ chcę więcej zarabiać. Gdybym była nauczycie-
lem, miałabym zdarte gardło.
• Praca nauczyciela jest fajna i ciekawa, ale mam inne marzenia.
• Nie, gdyż mam inne zainteresowania, chciałbym zostać prezydentem.
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3. Czego chciałabyś/chciałbyś nauczyć nauczycieli?

• Zrozumienia, cieszenia się z małych rzeczy, aktualnych odkryć naukowych i teorii spi-
skowych, zrozumienia, że też jesteśmy ludźmi.
• Tolerancji, empatii, przyznawania się do błędów.
• Słuchania tego, co mówią uczniowie.
• Większej szczerości, łagodności, sprawiedliwości.
• Zrozumienia, tolerancji, empatii.
• Odpowiedzialności za własne czyny i słowa, nauczyciele czasami zapominają, jak to jest
być młodym.
• Mniejszej surowości.
• Wyrozumiałości, chyba niczego...
• Panowania nad chaosem w klasie.
• Przekonać niektórych, że ich przedmiot nie jest najważniejszy.
• Żeby lepiej tłumaczyli.
• Bycia fajnym, rozmawiania z uczniami.
• Więcej dystansu do siebie i poczucia humoru.
• Niczego, szacunku do uczniów.
• Lepszych relacji z uczniami, żeby byli mili, wyluzowani.
• Dystansu, żeby nie byli przewrażliwieni.
• Niczego, ponieważ myślę, że nauczyciele wiedzą wystarczająco dużo.
• Niczego — wszystko już potrafią.
• Poczucia humoru.
• Organizacji zasobami ludzkimi.
• Chciałabym, aby nauczyciele byli bardziej wyluzowani.
• Nauczyciele wszystko umieją.
• Niczego, bo nauczyciele są idealni.
• Chciałbym, aby nauczyciele podchodzili do swojej pracy z dystansem i poczuciem hu-
moru.
• Aby nie wstawiali uwag za złe zachowanie.
• Niczego, ponieważ moim zdaniem każdy nauczyciel ma swoje sposoby nauczania i wie,
jak podejść do uczniów.

4. Gdybyś miała/miał zmienić jedną rzecz w szkole, co by to było?

• Powiększyłabym stołówki, aby wybór posiłków był większy.
• Brak zadań domowych.
• Lekcje popołudniowe lub rozpoczynanie zajęć o 10:00.
• Rozpoczynanie zajęć o 9:00.
• Wygląd szkół — większość wygląda jak więzienie.
• Wychodzenie na dwór na przerwach.
• Lekcje w blokach i dłuższa przerwa na lunch.
• Więcej lekcji na powietrzu.
• Długa przerwa na świeżym powietrzu.
• Zrozumienie nauczycieli.
• Justin Bieber na przerwie przez głośniki.
• Zmienić system oceniania, żeby ludzie uczyli się dla siebie, nie dla ocen, mniej bezsen-
sownych lekcji.
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• Mniej form sprawdzających, mniej lekcji w tygodniu, dłuższe przerwy.
• Godzina rozpoczęcia zajęć. Dobrze się myśli dopiero po dziewiątej.
• Zamiast ocen od 1 do 6, ocenianie byłoby procentowe. Więcej zajęć praktycznych.
• Nauczycieli bez powołania.
• Zmieniłbym stoliki na większe.
• Zlikwidować prace domowe.
• Zamiast książek i zeszytów wprowadzić tablety.
• Wygląd szkoły, atmosferę.
• Zmieniłbym koszulkę.
• Rozbudować salę gimnastyczną, dobudować basen.
• Aby nie zadawano prac domowych.
• Zajęcia pływackie i konne.
• Chciałabym, abyśmy w szkole nosili mundurki.
• Chciałbym więcej wolnego.
• Chciałabym, abyśmy mieli więcej manualnych zajęć i można było farbować włosy.

5. Co Cię śmieszy w szkole?

• Zachowania nauczycieli.
• Nazwiska nauczycieli.
• Popisywanie się przed rówieśnikami, twarze ludzi i nauczycieli, sprawdziany i za trudne
zadania domowe.
• Postawa niektórych nauczycieli.
• Śmieszy mnie, jak nauczyciel popełnia błąd, uczniowie widzą go i mówią, ale on i tak
upiera się przy swoim.
• Niektórzy uczniowie zachowują się jak zwierzęta.
• Śmieszą mnie czasami nauczyciele, a w szczególności to, o jakie błahe sprawy się spinają.
• Śmieszy mnie zachowanie nauczycieli. A tak naprawdę nic szczególnego, dlatego że szkoła
zazwyczaj kojarzy mi się ze stresem, ocenami, nauką, wysokim poziomem strachu, gdyż
każdy każe się uczyć wszystkiego na siłę, bo straszą, że jak nie, to sobie nie poradzimy
w przyszłości.
• Sfrustrowani nauczyciele, którzy swoją postawą sugerują, że wcale nie chcą być na lek-
cjach i wcale nie są zadowoleni ze swojego zawodu.
• Poczucie humoru niektórych nauczycieli.
• Kiedy nauczyciel prawie płacze na lekcji z powodu nieumiejętnego nauczania swoich
uczniów przez niego.
• Humor nauczycieli, sytuacje, w których uczniowie wchodzą w interakcje z nauczycielem
na temat inny niż na lekcji.
• Ludzie uczący się tylko na test, to, że mamy mnóstwo lekcji, które nigdy nam się nie
przydadzą. Nauczyciele mówiący, że nie mają czasu sprawdzić w terminie, ale my musimy
umieć wszystko z dnia na dzień.
• Koledzy.
• To, że nie można farbować włosów w szkole.
• Śmieszy mnie to, że nauczyciele zadają prace domowe. Czy oni myślą, że nie mamy
innych rzeczy do roboty po szkole?
• Śmieszne wypowiedzi moich kolegów.
• A czy jest coś śmiesznego w budynku z ławkami, krzesłami i tablicami?
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SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1. Co Twoim zdaniem jest dobrego w szkole?

• Szkoła jest olbrzymim darem, który zapewnili nam nasi rodzice oraz nasze własne stara-
nia. W szkole dobre jest to, że mamy możliwość poznawania wspaniałych ludzi, spędzania
czasu w gronie przyjaciół.
• Szkoła to idealne miejsce do poznawania wspaniałych ludzi. Przyjaźnie, które tam na-
wiązujemy, mogą trwać długie lata lub nawet całe życie.
• W szkole doceniam to, ile mnie uczy, zdobywam doświadczenie przydatne w życiu oraz
wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju.
• Rozwijanie pasji przez zajęcia dodatkowe.
• Koedukacja i liczebność klas.
• Wycieczki i integracja.
• Możliwość tworzenia własnych idei, możliwość samorealizacji.
• Fakt, że możemy poszerzać horyzonty myślowe. Ludzie, których poznajemy — zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele. Możemy się od siebie nawzajem uczyć. Uczymy się empatii,
wyboru ludzi, z którymi chcemy spędzać czas, walczenia o swoje zdanie.
• Dzięki szkole poznajemy tajemnice otaczającego świata — jego funkcjonowanie, historię,
jednakże równie ważne jest przystosowanie przez szkołę młodych ludzi do życia w spo-
łeczeństwie i w pewnym stopniu — poprzez wychowanie — kształtowanie przyszłego
wyglądu państwa.
• Wzbogacanie sfery towarzyskiej przy jednoczesnym odkrywaniu, rozwijaniu oraz — co
najważniejsze — respektowaniu swojej i cudzej odrębności.
• Wysoki poziom nauczania, oprócz nauki angażuje uczniów w zajęcia sportowe, artystycz-
ne. Stara się również nas wychowywać i dba o nasze bezpieczeństwo. W szkole dobre jest
to, że zdarzają się nauczyciele, którzy stają się autorytetem i potrafią się dzielić swoją
pasją, a przez to zainteresować swoim przedmiotem.
• Wspomaga systematyczność i buduje relacje między uczniami.
• Poznawanie ludzi z różnych środowisk, uczy tolerancji, szacunku, liczenia się ze zdaniem
innych i współpracy.
• Atmosfera — czasem podejście do ucznia jest miłe, ludzkie; coraz bardziej zróżnicowa-
ne zajęcia, wykłady, fajne dziewczyny; szkoła uczy życia, nie da się przeżyć szkoły bez
dialogu czy rozmowy, trzeba poznać inne poglądy i dyskutować.
• Możliwość obcowania z rówieśnikami oraz dobrze wykształconymi nauczycielami, któ-
rzy bywają osobami bardzo interesującymi i przez sam kontakt z nimi można się wiele
nauczyć.
• Możliwość poznania nowych ciekawych ludzi, nauczenia się funkcjonowania w grupie, na-
uczenia się zachowań społecznych, mobilizacji przy różnych imprezach, np. studniówka,
ogólnie spotkania nowych ludzi i zaprzyjaźniania się.
• Gdyby nie szkoła, to nigdy nie zdobyłabym tak szerokiej wiedzy. Moja wiedza obejmo-
wałaby bardzo wąską dziedzinę mojej pracy i zainteresowań.
• Niektóre przedmioty rozwijają pasję i zainteresowania. Mimo męczących dni czegoś moż-
na się nauczyć.
• Pomimo wszystko to, że jest obowiązkowa.
• W porównaniu do innych form nauczania — socjalizacja, możliwość innego niż domowy
punkt widzenia.
• Moim zdaniem najlepsza w szkole jest atmosfera panująca na lekcjach, przerwach oraz
ludzie, którzy ją tworzą.
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• Moim zdaniem najwspanialszy jest ogrom wiedzy, jaki jesteśmy w stanie zdobyć przez
lata nauki, równie ważna jest możliwość zawierania nowych znajomości.
• Szkoła jest miejscem, gdzie każdy młody człowiek poznaje swoich przyszłych przyjaciół,
którzy zawsze będą go wspierać i pomagać w trudnych momentach życia.
• Fajne przedmioty, które rozwijają umiejętności uczniów.
• Projekty są super, nauka czasami się przydaje.
• Szkoła i oceny motywują do zdobywania wiedzy, rozplanowany grafik zajęć pozwala
na dobrą organizację dnia. W szkole poznajemy naszych rówieśników, uczymy się ży-
cia w społeczeństwie, jakie tworzy szkoła/klasa. Mamy możliwość poznania, spotkania
ambitnych ludzi i przebywania w środowisku, jakie sami wybraliśmy.
• Możliwość wymiany poglądów i poznania różnych sposobów postrzegania świata.
• Lustra w łazienkach.
• Opieka niektórych nauczycieli.
• Dobrze zaopatrzone automaty z jedzeniem.
• Zawsze znajdzie się miejsce parkingowe.
• Jedyny plus to znajomi.
• Nauczyciele.
• Muzyka na przerwach.
• Dobre jest to, że szkoła naucza wstawać wcześnie rano. Przyda się to w przyszłości.
• Uczy zachowania w tłumie.

2. Czy chciałabyś/chciałbyś zostać nauczycielem? Dlaczego tak lub nie?

TAK:
• Mogłabym być nauczycielem, gdyż uważam, że jest to ciekawy zawód. Przebywanie
z młodzieżą poprawiałoby mi nastrój, mimo licznych trudności i hałasu. Uważam, że
nauczyciele mają dość dużo wolnego czasu.
• Tak, ponieważ chciałbym zarazić młodych ludzi pasją do doskonalenia się, aby zrozu-
mieli, że dany przedmiot nie jest tylko momentem w ich życiu, który trzeba przetrwać,
ale elementem, dzięki któremu nasz świat wygląda tak na chwilę obecną.
• Mogłabym zostać nauczycielką, ponieważ lubię pomagać innym, kocham dzieci i uwa-
żam, że mam z nimi dobry kontakt, potrafię tłumaczyć, chciałabym przekazać im część
swojej pasji, ale wolałabym wykonywać zawód tłumacza.
• Był okres w moim życiu, kiedy marzyłam o zostaniu nauczycielką, ponieważ chciałam
przekazywać swoją wiedzę młodszym pokoleniom, ale też chciałam ze względu na to, że
praca, w której wymaga się interakcji z ludźmi, byłaby dla mnie odpowiednia.
• Nauczycielem mógłbym zostać jedynie wówczas, kiedy nauczyciele zaczęliby zarabiać
pieniądze współmierne do wykonywanej pracy.
• Chciałabym zostać nauczycielką, ponieważ lubię kontakt z ludźmi, mam dobre podejście
do dzieci, a także talent do nauki języków obcych.
• Zastanawiam się nad tym, jednak widzę więcej minusów niż plusów. Młodzież jest py-
skata i trudna, do dzieci trzeba mieć ogromną cierpliwość i potrafić być autorytetem,
zdobyć szacunek. Plusem jest możliwość ukierunkowania młodych i satysfakcja z osiąga-
nych przez nich sukcesów. Trzeba czuć powołanie do takiej pracy.
• Tak, ale byłbym ostry dla swoich uczniów.
• Być może tak, ale raczej starszych uczniów, aby mieć możliwość przekazywania wiedzy,
ale jednocześnie ciekawą dyskusję, żart i nie musieć cały czas utrzymywać porządku
w klasie.
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• Chciałbym uczyć, ale nie w ramach szkoły. Wolałbym być trenerem. Uważam takie za-
wody za ambitne i wartościowe.
• Oczywiście, nauczyciele są w większości dla mnie autorytetem i cieszą się szacunkiem, na
który liczę w przyszłości od innych. Sam fakt przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu
jest satysfakcjonujący.
• Tak, ale nie wiem dlaczego.
• Tak, ale nie w polskiej szkole.
• Tak, ale tylko w ostateczności — jak nic mi się w życiu nie uda.
• Chciałabym zostać nauczycielką, bo lubię pomagać innym, ale nie zostanę, ponieważ jest
mała pensja.
• Z jednej strony tak, ponieważ będąc dobrym nauczycielem, można pomóc uczniom „wyjść
na ludzi” i nauczyć ich czegoś, a z drugiej strony nie, ponieważ zachowanie niektórych
osób jest nie do zniesienia, są źle wychowani i bezczelni — byłby to dla mnie zbyt duży
stres.

NIE:
• Nie mogłabym być nauczycielką, ponieważ nie mam wystarczająco dużo cierpliwości; za
mało się zarabia.
• Nie, ponieważ jest to niedoceniany zawód. Wynagrodzenia są za małe w stosunku do
ilości pracy i trudności jej wykonywania.
• Nie potrafiłbym wytrzymać z młodzieżą, która nie słucha i się buntuje; zmienność sytemu
i podstaw programowych czyni pracę dużo cięższą.
• Przez jakiś czas miałam wrażenie, że praca nauczyciela jest całkiem satysfakcjonująca,
odbiegłam jednak od tego planu, ponieważ okazało się, że dzieci i młodzież potrafią być
bardzo irytujący.
• Nie chciałbym zostać nauczycielem z powodu zbyt niskich zarobków. Gdyby nie to, to
mógłbym uczyć, ale tylko w szkołach o wysokim poziomie, gdzie uczniowie mają szacunek
dla nauczyciela i zależy im na edukacji.
• Nie chciałabym być nauczycielem, gdyż jest to bardzo trudna praca. Trudno jest na-
wiązać kontakt z uczniami, gdyż mają oni świadomość wyższości nauczyciela — dlatego
odbierają go z szacunkiem, ale po jakimś czasie buntują się i wyrabiają sobie złe zdanie
o każdym nauczycielu.
• Nie chciałabym zostać nauczycielką, ale doceniam trud tej pracy. Możliwość inspirowania
i wpływania na młodych ludzi brzmi fantastycznie, ale ogrom nieodpłatnej pracy, jaką
wykonuje nauczyciel (układanie testów i ich sprawdzanie, przygotowywanie się do lekcji),
jest przerażający.
• Nie, ponieważ nie znoszę pracy z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi; nie umiałabym nawiązać
kontaktu z młodzieżą i zapanować nad nimi.
• Nie, ponieważ potrzebny jest talent do przemawiania.
• Nie — małe zarobki, z młodzieżą pracuje się bardzo ciężko, nie cieszy się dobrą sławą,
jest rutynowy.
• Praca nauczyciela polega głównie na pracy z młodzieżą, która niekoniecznie jest idealna.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z gimnazjum, nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi.
Może być to bardzo zdolne środowisko, jak również człowiek z patologii społecznej. Jest
to praca wbrew pozorom bardzo ciężka psychicznie, gdzie zarobki i pewność pracy jest
zupełnie nieadekwatna.
• Nie chciałabym ze względu na niską płacę i brak prestiżu.
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• Nie chciałabym zostać nauczycielem. Nie uśmiecha mi się praca z dziećmi lub młodzieżą,
która często nie szanuje pracy nauczycieli i ich jako osób, mimo że nie mają z nimi
prywatnej styczności.
• Nie, ponieważ uważam, że to praca wymagająca powołania, którego nie posiadam. Bez
niego osoba wykonująca zawód będzie się tylko męczyć.
• Nie, ponieważ nie mam cierpliwości i nie znoszę niewdzięczności, a dzieci są niewdzięczne.
• Jeżeli tak, to tylko nauczycielem wf. On nie musi pracować dodatkowo w domu (spraw-
dzać klasówek, przygotowywać się do lekcji). W szkołach doświadczyłem bardzo słabych
lekcji, chciałbym to zmienić.
• Nie wytrzymałbym z uczniami w klasie. Podziwiam nauczycieli, którzy potrafią się po-
hamować.
• Nie. Musiałabym użerać się z ogromną ilością ludzi oraz zatonęłabym w papierach i spra-
wozdaniach. To by się skończyło źle dla moich uczniów — dostaliby nerwicy, a dla mnie
skończyłoby się to w psychiatryku.
• Za dużo kontaktu z nierozgarniętymi dziećmi.
• Nie chciałabym, gdyż jest to olbrzymi stres — stać przed całą klasą i nauczać tak, żeby
nauczyć.
• Praca nauczyciela wymaga dużo cierpliwości, poświęcenia swojego wolnego czasu i ener-
gii dla młodzieży, która bardzo często nie potrafi tego docenić. Myślę, że nie mogłabym
zostać nauczycielem.
• Nie, ponieważ nie jestem typem wolontariusza.
• Myślałem nawet kiedyś o pracy nauczyciela, jednak chyba wolę podróżować!
• Nie, bo to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Ciężko byłoby mi sprawiedliwie oce-
niać uczniów.
• Nie. Słaba pensja.
• Nie, bo jestem zbyt nerwowy. Miałbym cały czas zdarte gardło.
• Nigdy. Nie wyobrażam sobie tłumaczyć coś osobom, które mnie nie słuchają i mają
w głębokim poważaniu.
• Nie wyobrażam sobie sprawdzać po nocach sprawdziany, kartkówki itp.
• Nie, mam większe ambicje.
• Nie, nie chciałabym uczyć tak rozgadanej i niesłuchającej się młodzieży.
• Nie, nie jestem osobą cierpliwą i bym wszystkich pozabijała J.
• Nie, jest to trudny zawód i jest bardzo męczący.
• Nie, bo nauczyciele to mało zarabiają i za ciężko pracują. Dlatego wolę iść na budowę.
• Nie. Jest to dosyć ciężka praca i niedoceniana. Ma się do czynienia z uczniami, a jak
wiadomo nie wszyscy są uprzejmi i kulturalni.
• Nie, praca nauczyciela jest trudna i znacznie wpływa na ich życie prywatne. Nie dałabym
rady wpłynąć na uczniów w taki sposób, aby ich motywować do nauki.
• Nie, ponieważ brakuje mi cierpliwości do tego zawodu. Uważam, że nauczyciel powinien
mieć pasję do przedmiotu, którego uczy, a swoją mową „porywać tłumy”, a są to cechy,
których mi brakuje.
• Nie. W mojej rodzinie jest wielu nauczycieli i wiem, że jest to bardzo trudny zawód,
często niewdzięczny i pełen poświęceń.
• Raczej nie, zniechęca mnie perspektywa zmagania się z coraz bardziej roszczeniowymi
uczniami i ich rodzicami. Chociaż uważam, że jest to bardzo ciekawa praca.
• Nie, bo to jak dla mnie za ciężka praca, trzeba pracować w szkole i często poza nią.
• Nie, ponieważ zarobki są zbyt małe w porównaniu do tego, jak trudny jest ten zawód.
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• Nie, mało atrakcyjne wynagrodzenie, patrząc na to, ile trzeba studiować.
• Nie, bo nie mam do tego pasji. A nauczyciel bez pasji to najgorszy nauczyciel.

3. Czego chciałabyś/chciałbyś nauczyć nauczycieli?

• W sumie to nie wiem, bo nie mam nic do gadania. Nauczyciele są osobami, które należy
szanować oraz po prostu akceptować. Oni są dla nas, my dla nich.
• Chciałabym nauczyć ich rozumienia potrzeb i zainteresowań uczniów oraz uświadomić,
że naprawdę dużo czasu musimy poświęcać na naukę.
• Obsługi sprzętu multimedialnego.
• Dystansu do siebie; żeby częściej szli na rękę uczniom, bo jest wiele takich okazji, a oni
nie chcą.
• Nauczania przez zabawę; empatii wobec uczniów; tego, że oceny to nie wszystko; żeby
nie indoktrynowali; trochę luzu, bo zbyt nerwowo podchodzą do swoich zadań.
• Powinni być bardziej kreatywni i empatyczni; nauczanie nie pod sprawdzian czy egzamin,
ale tego, co jest konieczne, aby dobrze zrozumieć przedmiot.
• Obiektywności, lepszego kontaktu z uczniami i wyrozumiałości. Nie zapominajmy, że
uczeń to nie robot i ma też uczucia; mogliby być bardziej wyrozumiali w stosunku do
osób, których nie interesuje dany przedmiot.
• Prowadzenia lekcji w sposób ciekawy — gestykulacji, modulacji głosu, interesujących
i zapadających w pamięć prezentacji oraz dyktowania skondensowanych notatek.
• Empatii — mogliby nam trochę odpuścić, zwłaszcza kiedy wiadomo, że nie będziemy
pisać z danego przedmiotu matury.
• Chciałabym przekazać umiejętność dobrego kontaktu z młodzieżą, traktowania i naucza-
nia ich w ten sposób, aby nie tylko przekazać wiedzę, ale również zainteresować uczniów.
• Kreatywności w prowadzeniu lekcji, przedstawiania zagadnień w interaktywny sposób;
zaangażowania i poświęcenia w przekazywaniu wiedzy.
• Nie dotyczy to oczywiście wszystkich nauczycieli, ale myślę, że niektórzy nie powinni
traktować swojej pracy jako czegoś, co robią, bo muszą; potrzeba ludzi, którzy są skorzy
do poświęcania własnego czasu i włożenia serca w kształtowanie młodych umysłów.
• Szacunku do uczniów, zrozumienia, że może mieć czasem rację, tolerancji, poczucia hu-
moru, nieprzenoszenia swojej złości na uczniów.
• Wyrozumiałości i luzu. Nauczyciel bez luzu nie jest w stanie zainteresować klasy czym-
kolwiek. Uczeń zrozumie, jeśli nauczyciel nie wyrobi się ze sprawdzaniem klasówek, tak
więc uważam, że w sytuacji kryzysowej nauczyciel powinien zrozumieć niedyspozycję
ucznia.
• Jednoznaczności — dobrze byłoby wiedzieć, kiedy żartują, a kiedy nie; chęci współpracy
i odpowiedzi na pytania ucznia wykraczające poza podstawę programową; umiejętności
obrazowania, jak wiedza może przydać się w życiu.
• Tego, że ich przedmiot nie jest zawsze najważniejszy, że mamy też obowiązki, które musi-
my wypełniać; tego, że przez większą ilość prac domowych wcale nie zmądrzejemy; tego,
że nie musimy być idealni, bo się nie da i że promowanie perfekcjonizmu nie jest dobre,
bo perfekcjonizm to choroba.
• Stosowania większego rygoru. W ostatnim czasie ludzie się zrobili bardzo pobłażliwi,
wyrozumiali.
• Uczniowie wyczują granicę i wiedzą, że mogą sobie pozwolić na całkowite rozprężenie.
Młodzież nie będzie przygotowana do prawdziwego rygoru. Może jednak nie nauczycieli,
a kogoś nad nimi?
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• Szacunku dla uczniów i traktowania ich jak ludzi, a nie na zasadzie: ty i tak nic nie wiesz,
więc się nie odzywaj.
• Nie każdego, ale niektórym przydałaby się doza entuzjazmu i oryginalności, aby mogli
zainteresować uczniów. Odwagi do nieszablonowych zachowań.
• Dystansu do własnego przedmiotu, zrozumienia, że uczeń w domu nie ma zamiaru tylko
i wyłącznie oddawać się nauce — może trochę więcej zdrowego humoru.
• Bardziej równomiernego rozplanowania sprawdzianów, wpisywania informacji do dzien-
nika, mniejszego bałaganiarstwa.
• Słuchania uczniów. Ile to razy nauczyciele odpowiadają na zadane pytanie w całkowicie
inny sposób, niż uczeń chciał usłyszeć, i tłumaczą coś innego.
• Gdy wyglądamy na zmęczonych i nam się nie chce pracować, nie znaczy to, że nie lubimy
przedmiotu/nauczyciela. Po prostu przypomnieć sobie, jak to było być uczniem.
• Niektórych chciałbym nauczyć, że uczeń też jest człowiekiem. Można być czasem bardziej
wyrozumiałym, ponieważ zdarzają się różne sytuacje w życiu.
• Nie chciałabym nauczyć niczego — nauczyciel to osoba, która z założenia wie więcej ode
mnie, więc nie sądzę, by było możliwe nauczyć taką osobę jeszcze czegoś.
• Bardziej wyluzowanego podejścia do uczniów, większego dystansu do samego siebie.
• Sposobów zmotywowania do nauki; bardziej indywidualnego podejścia do ucznia.
• Wiedzy z danego przedmiotu, ale także różnych trików ułatwiających naukę. Oczeku-
ję przede wszystkim prostego, dobrego tłumaczenia, aby zrozumieć, skąd wszystko się
bierze i jak wiąże ze sobą.
• Nauczyciele i tak mają wystarczająco dużo pracy i zawsze to oni dawali nam przykład
nie tylko w podejściu do nauki, ale również do życia.
• Nauczycieli nie da się nauczyć niczego.
• Wolniejszego dyktowania.
• Punktualności, empatii, większej wyrozumiałości dla uczniów.
• Tego, że jest wiele metod nauczania i nie można trzymać się jednej.
• Żeby byli bardziej otwarci i nie traktowali swojej pracy jak nudnego obowiązku, ale ja-
ko sposobu podzielenia się swoją wiedzą w sposób, który byłby bardziej kreatywny niż
siedzenie w klasie i czytanie definicji.
• Kultury i kreatywności.
• Aby mniej opowiadali o swoim życiu prywatnym.
• Nauczyciel powinien budzić respekt. Powinien urozmaicać lekcje, tak by zachęcić uczniów
do przedmiotu. Oprócz wiedzy książkowej przekazywać wiedzę życiową i dzielić się swo-
imi spostrzeżeniami i nowo zdobytymi informacjami.
• Chciałbym, żeby nauczyciele nie afiszowali się ze swoimi poglądami politycznymi.
• Chciałabym, żeby nauczyciele zrozumieli, że ich przedmioty nie są jedyne i najważniejsze.
• Rozumienia problemów nastolatków.
• Konsekwencji i zorganizowania. Współpracy z uczniem.
• Równego traktowania wszystkich uczniów. Kontrolowania negatywnych emocji.
• Zrozumienia, że nie jesteśmy robotami i potrzebujemy odpoczynku po dziewięciu godzi-
nach pobytu w szkole.
• Nowoczesnych metod nauczania.
• Żeby wprowadzili więcej praktyki.
• By podchodzili do wszystkich równo, bez poniżania, wywyższania, kategoryzowania i po-
równywania.
• Żeby pokazywali uczniom, że wiedza szkolna jest ciekawa i przydatna do życia, a nie
tylko do matury.
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• Zrozumienia, że uczniowie są w szkole z przymusu i trzeba się postarać, żeby ich zacie-
kawić.
• W niektórych przypadkach szacunku — niektórzy nauczyciele wykorzystują swoje sta-
nowisko i poniżają uczniów, np. mówią głośno o ich życiu prywatnym.
• Punktualności.
• Filtrować informacje.

4. Gdybyś miała/miał zmienić jedną rzecz w szkole, co by to było?

• Sprawdzanie wiedzy poprzez projekty edukacyjne.
• Chciałabym, aby każdy uczeń miał prawo wybrać sobie przedmioty, w których chciałby
uczestniczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
• Są w szkole przedmioty, które interesują tylko kilka osób. Uważam, że można wprowa-
dzić, aby oprócz przedmiotów obowiązkowych, które powinny być określone, uczniowie
mogli wybierać sobie te dodatkowe, takie jak WOK, PP, EdB itp.
• Obniżenie poziomu stresu.
• Możliwość poprawienia każdej oceny.
• Lekcje zawsze na 8:00.
• Ostracyzm.
• Więcej zajęć poza budynkiem szkoły (wykłady, wyjazdy, realizacja zainteresowań) —
uczniowie nie lubią rutyny; nauka praktycznych umiejętności przydatnych w życiu.
• Żeby uczniowie byli oceniani z tych przedmiotów, które sami sobie wybrali.
• System nauczania — szkoła powinna skupić się bardziej na rozwijaniu umiejętności lo-
gicznego myślenia i wyobraźni, zamiast na umiejętności zapamiętywania suchych infor-
macji.
• Ograniczyłabym liczbę godzin przedmiotów, które moim zdaniem nie są potrzebne
uczniom.
• Dałbym uczniom większą dowolność w wybieraniu przedmiotów.
• Wprowadzenie rozszerzeń już od pierwszej klasy, ponieważ pierwszy rok nauki jest w mo-
im odczuciu czasem straconym.
• Wprowadziłabym więcej zajęć praktycznych, nauczyłabym uczniów przydatnych rzeczy,
np. gotowania, majsterkowania, szycia.
• Przydział do klas ze względu na poziom, a nie wiek. Wiek nic nie znaczy. Czemu nikt
z góry jeszcze o tym nie pomyślał?
• Liczba prac klasowych i sprawdzianów. Nauka do nich zabiera ogrom czasu, w którym
mogłabym rozwijać się w inny sposób.
• Mniej bezsensownych prac domowych, które nic nie dają i tylko marnują nasz czas.
• Liczba godzin — powinniśmy mieć mniej lekcji lub brak zadań domowych, aby mieć czas
na pasje. Więcej obcowania z przyrodą, elementy survivalu itp.
• Mniej perfekcjonizmu i zawyżonych oczekiwań, więcej budowania wiary w siebie, żeby
uczniowie dobrze się ze sobą czuli, szanowali się i bardziej w siebie wierzyli.
• Podzieliłbym blok 9 godzin lekcyjnych na dwa i wprowadził pomiędzy 1 i 2 godzinną
przerwę obiadową. Wypoczynek to podstawa efektywnej pracy.
• Luźny system godzin — lekcje nie trwają 45 minut, tylko maksymalnie 45 minut.
• Więcej nowoczesnych urządzeń, np. tablety zamiast podręczników, na których można by
zobaczyć notatki z tablicy interaktywnej, przeczytać lekturę itp. (zbyt piękne, żeby było
prawdziwe).
• Uczniowie powinni być bardziej tolerancyjni i mniej krytyczni wobec siebie.
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• Żebyśmy mogły się malować i ubierać, jak chcemy, nosić kolczyki i tatuaże!
• Zniesienie zasad „odpowiedniego wyglądu”.
• Zadania domowe. Rozumiem, że trzeba ćwiczyć niektóre rzeczy, aczkolwiek szkoła jest
od tego, żeby uczyć i ćwiczyć, po szkole jest czas na odpoczynek
• Dzwonki. Są za głośne i nieprzyjemne. I żeby lekcje trwały 30 min.
• Możliwość usunięcia ludzi, którzy nie są dość dojrzali do uczęszczania do szkoły.
• Zmieniłabym plan zajęć tak, by uczniowie mieli energię również na ostatnich lekcjach,
a nie tylko czekali na ich koniec. Wydłużyłabym również długą przerwę, by była możli-
wość zjedzenia ciepłego posiłku.
• Więcej zajęć poza szkołą w laboratoriach, możliwość poznawania świata spoza szkolnej
ławki bardziej motywuje do nauki niż ciągłe sprawdziany.
• Żeby lekcje głównie przygotowywały nas do zdania matury.
• Nauczycieli, którzy nie nadają się do pracy z młodzieżą.
• Wprowadzenie bioetyki.
• Wszystko bym zmienił.
• Chciałabym, żeby lekcje czasem przybierały inną formę niż siedzenie w ławce z książkami
i zeszytami. Nawet w liceum fajnie jest uczyć się przez zabawę.
• Mniej okienek w godzinach popołudniowych.

5. Co Cię śmieszy w szkole?

• Niektóre zachowania nauczycieli i znajomych.
• Śmieszy mnie to, że więcej muszę uczyć się w domu niż w szkole.
• W szkole śmieszy mnie wiele rzeczy, przykładowo to, że tak naprawdę uczymy się po to,
żeby dobrze napisać maturę, a nie rzeczy, które naprawdę przydadzą się w życiu.
• Znajomi i atmosfera, którą potrafimy wykreować przed stresującym wydarzeniem.
• Udawanie, że przygotowanie do matury przygotowuje nas do studiów.
• Pomyłki uczniów i nauczycieli; sytuacje życia codziennego.
• Uznanie przez uczniów, że najważniejsze są oceny (uczenie się pod wynik).
• Podziały w szkole.
• Cała ta instytucja.
• Niedojrzałe zachowania uczniów, ciągłe zmiany programów nauczania.
• Komizm sytuacyjny (lub jeśli kto woli, dramat społeczny), a mianowicie absurd, w któ-
rym człowiek musi decydować o swojej przyszłości za młodu, kiedy jest jeszcze głupi
i niedoświadczony. Gdy nauczyciel lekceważy ucznia, ponieważ on musi chodzić do szko-
ły ustawowo, zamiast być wdzięczny za to, że ten uczeń jest, ponieważ dzięki temu ma
pracę.
• Śmieszy mnie ocenianie oparte o procenty: przykładem jest to, że dostajesz ocenę 2,
mając 55,5% — brakuje wtedy pół procent do trójki. Często to pół procent jest niemoż-
liwe do zdobycia; to, że bardziej opłaca się dostać jedynkę, którą można poprawiać, niż
trójkę.
• To, że uczymy się nie po to, aby zrozumieć, tylko po to, by umieć odpowiadać pod
ułożony schemat.
• System przyznawania ocen pół- i całorocznych. Podczas wyboru liceum spotkałem się
z podwyższaniem lub obniżaniem ocen. Dlaczego w jednej szkole ocena bardzo dobra
jest od średniej 4,5, a w drugiej od 4,75 albo 5,0? Jest to w pewnym sensie absurd
i dyskryminacja. Czemu mam tracić, gdy ktoś inny zyskuje? Bardzo śmieszna sytuacja.
• Nauczyciele, którzy znają swój przedmiot gorzej niż uczniowie.
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• W szkole śmieszy, a jednocześnie irytuje mnie to, że oceny wpływają na nasze życie, a nie
kreatywność i inteligencja.
• Nauczyciele, których męczy nauczanie. Jest to niewiarygodne, jak podejście jednej osoby
potrafi burzyć plany, niszczyć humor, sprawiać, że lekcje mogą być męczarnią.
• Sposób doboru zakresu materiału. Uczymy się tylko teorii, a potem wszystko wychodzi
na studiach, gdy nie umiemy sobie poradzić z prostymi zagadnieniami i eksperymentami.
• Nauczyciele, którzy nie potrafią przyznać się do błędu i brną w dyskusję tak daleko, jak
tylko się da.
• To, że niektórzy nauczyciele myślą, że szkoła jest naszym priorytetem i nie mamy innych
problemów i zajęć poza nią.
• To, że mimo że na niektórych przedmiotach się zupełnie nie przykładamy, nauczyciele
muszą ich nauczać.
• Hipokryzja — szkoła powinna uczyć, a niektórych zdolniejszych potrafi tłamsić.
• Zmuszanie do zachowań, których nauczyciele sami nie chcą.
• Czasem oderwanie od rzeczywistości, często wymagające od uczniów zachowań prosto
z przygód dobrego wojaka Szwejka.
• Przekonanie, że jesteśmy cudowną młodzieżą, którą cieszą wszystkie apele.
• To, że nauczyciele myślą, że na co dzień jesteśmy tacy sami jak w szkole.
• Przede wszystkim specyficzne poczucie humoru niektórych uczniów i nauczycieli. To
dzięki nim dni w szkole nie są tak monotonne, a lekcje ciekawsze i przyjemniejsze.
• Czasem żarty nauczycieli.
• Twarz kolegi na polskim, jak dostaje jedynkę!
• Śmieszy mnie, że nie można malować ust!
• Sposób oceniania niektórych chamskich nauczycielek. W każdej szkole znajdzie się 1 naj-
gorsza nauczycielka (najostrzejsza, przeważnie po sześćdziesiątce), nigdy nie choruje. To
straszne.
• Uczniowie, którzy nie potrafią zamilczeć i dążą do kłótni z nauczycielami.
• Słodycze sprzedawane w sklepiku dla uczniów powyżej 18. roku życia (za okazaniem
dowodu osobistego), a słodkie napoje i drożdżówki są dostępne dla wszystkich.
• To, że musimy uczyć się rzeczy, których po tygodniu już nie pamiętamy.
• Historie z życia nauczycieli, te momenty, kiedy pokazują się nam z „ludzkiej strony”.
• System oceniania matur (powinno się wprowadzić egzaminy wstępne na uczelnie wyższe
i brać pod uwagę świadectwa ukończenia szkoły, a nie wyniki matur).
• Śmieszy mnie to, że nauczyciele wymagają od nas, byśmy zachowywali się jak dorośli,
ale nie traktują nas jak ludzi dorosłych. Pomimo pełnoletności rodzice muszą usprawie-
dliwiać każdą nieobecność.
• Nauczyciele, którzy nie radzą sobie z technologią.
• „Politykowanie”.
• To, że niektórzy nauczyciele nie zachowują się tak, jak przystoi osobie, która powinna
dawać nam przykład.
• To, że pomimo naszej pełnoletności nie mamy prawa opuścić terenu szkoły w czasie prze-
rwy lub okienka. W związku z czym zauważam, że bardziej się opłaca nie przychodzić
wcale w dni, kiedy nie ma się jedzenia lub ma się okienka.
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• Brak organizacji: jestem w drugiej klasie na matmie rozszerzonej, a nic nie umiem. Szko-
da tylko, że to szkoła nie będzie mi płacić za korepetycje.
• Sposób nauczania uczniów, gdyż myślę, że uczymy się rzeczy które są nam niepotrzebne,
a jajecznicy nie potrafię zrobić. Powinniśmy się uczyć rzeczy przydatnych, jak gotowanie
lub szycie.
• Śmieszne konkursy, na których można się pośmiać.

I cóż... Jak nas widzą uczniowie? Czy jest tak źle, jak sami czasami myślimy? Wyda-
je nam się, że możemy wyciągnąć trochę wniosków dla siebie. Niewątpliwie jesteśmy
uczniom potrzebni i oni to doceniają. Przedszkolakom i maluchom w szkole do opie-
ki i nauczania, ale również do tego, „żeby było do kogo naskarżyć” i do utrzymywania
dyscypliny. Nauczyciele według dzieci są od tego, żeby stawiać granice, a stawianie
granic, jak twierdzą psychologowie, jest niezbędne w wychowywaniu. Wszyscy nasi
respondenci (od przedszkolaków po młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych) doce-
niają zawód nauczyciela (w przeciwieństwie do znacznej części społeczeństwa, która
uważa, że nauczyciele pracują 18 godzin i za darmo jeżdżą na wycieczki). Twierdzą,
że jest to zawód trudny, wymagający dobrego wykształcenia i ogromu cierpliwości.
Praca w hałasie, w dużej mierze wykonywana po lekcjach i w domu, niedoceniana
płacowo. Dlatego większość z nich nie chce być nauczycielami. Są jednocześnie sa-
mokrytyczni, mówiąc o uczniach, że są „wredni”, „nieznośni”, a praca z nimi to duże
wyzwanie. Uff... Czyli jednak jesteśmy potrzebni, chociaż nie zawsze nasi uczniowie
dają nam to odczuć. Nie znaczy to wcale, że nie dostrzegają naszych niedostatków.
Uważają, że powinniśmy nauczyć się empatii, słuchania innych, a przede wszystkim
umiejętności przyznawania się do własnych błędów. Zmiany, które chcieliby wpro-
wadzić w szkole, to przede wszystkim późniejsza godzina rozpoczynania zajęć. I to
by się zgadzało z osiągnięciami neurodydaktyki. Mózg dziecka, nastolatka pracuje
inaczej niż mózg osoby dorosłej. I mówienie: „dajmy im na początek WF, to się obu-
dzą” nie znajduje uzasadnienia. Niestety, decyzja o tym, kiedy zaczynają się lekcje,
nie od nas zależy.

Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo wyraźnie wyodrębnia się z przeprowadzo-
nych ankiet.

Wszystkie negatywne stwierdzenia na temat szkoły nie znalazłyby chyba po-
twierdzenia w rzeczywistości, gdybyśmy tę szkołę uczniom odebrali. Bo co w niej
lubią i czego od niej oczekują? Nie laptopów, tabletów i całej tej „nowoczesności”.
Chcą interakcji z drugim człowiekiem  koleżanką, kolegą, nauczycielem. Chcą pra-
cy w grupach, zajęć terenowych, wycieczek, zabaw, gier, różnorodnych metod na-
uczania, dyskusji i rozważań natury egzystencjalnej. Wszystko inne mają przecież
w telefonach.

Redakcja
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Wesołe jest życie... nauczyciela

Ktoś kiedyś powiedział, że praca nauczyciela jest bardziej odpowiedzialna od pracy
lekarza, ponieważ gdy lekarz popełni błąd, to pacjent najwyżej umrze, a gdy na-
uczyciel popełni błąd, to społeczeństwo będzie odczuwać tego skutki przez całe ży-
cie delikwenta. Tym skłaniającym do odpowiedzialnej pracy akcentem chcielibyśmy
zachęcić Państwa do przestudiowania kilku zabawnych i autentycznych historyjek,
które przydarzyły się nauczycielom. Bo przecież praca w szkole to praca „na żywym
organizmie”, a wtedy wszystko się może zdarzyć...

Skocz po dziennik!

W czasach, kiedy wysyłanie ucznia po dziennik było powszechną praktyką, moja
koleżanka, wychodząc na lekcję, nie zabrała dziennika, ponieważ na przerwie za-
trzymał ją uczeń, a nie chciała, żeby klasa czekała na korytarzu. Tego dnia miała
do oddania sprawdziany, a oceny chciała wpisać do dziennika, powiedziała więc do
jednego z uczniów:

 Michał, skocz po dziennik!
W tym czasie omawiała sprawdziany. Ucznia nie było. Po jakimś czasie zaczęła

się bardzo denerwować, nie było go już kwadrans. Właśnie miała zacząć ekspedycję
poszukiwawczą, gdy w drzwiach pojawił się zziajany uczeń.

 Proszę pani, Dziennika nie było, kupiłem Głos.

Szkolne doświadczenie Duńczyków

Wiele lat temu gościliśmy zespół nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Danii.
Była to pierwsza wizyta tych nauczycieli w Polsce. W tamtym czasie w polskiej

szkole rzutnik multimedialny i ekran w klasie były rzadkością, a lekcje wykorzystu-
jące te sprzęty uważano za nowatorskie.

Chcąc zaprezentować szkołę jako nowoczesną, nauczyciel fizyki przygotował,
w jego mniemaniu, ciekawą lekcję, opartą na wykorzystaniu wirtualnego labora-
torium. Niestety, jak to czasem ze sprzętem bywa, akurat podczas wizyty delegacji
duńskiej po pięciu minutach od rozpoczęcia lekcji komputer odmówił posłuszeń-
stwa. I nie było innego wyjścia, jak chwycić w dłoń kredę i poprowadzić lekcję bar-
dziej tradycyjnie  z użyciem czarnej tablicy, kredy i gąbki. Taka lekcja była w pol-
skiej szkole standardowa... Ale okazało się, że nie dla nauczycieli z Danii! U nich
od lat nie używano kredy, nawet nie było jej na wyposażeniu szkoły. Jakakolwiek
usterka techniczna czy komputerowa, brak dostępu do Internetu, w duńskiej szko-
le oznaczała konieczność odwołania zajęć! Tak więc obserwując dalej prowadzoną
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w ten sposób lekcję, nauczyciele duńscy byli zachwyceni metodami nauczania pol-
skiej nauczycielki. I potem zgodnie stwierdzili, że było to najprzyjemniejsze szkolne
doświadczenie, z jakim spotkali się w Polsce.

Dziwne ruchy dłoni

Podczas jednej z pierwszych matur pisemnych z fizyki omal nie doszło do unieważ-
nienia tego egzaminu. A wszystko z powodu dziwnych ruchów dłoni , które wykony-
wali abiturienci piszący egzamin z fizyki.

Na szczęście sprawę wytłumaczył tuż po egzaminie nauczyciel fizyki. Wyjaśnił
członkom komisji egzaminacyjnej (w skład której nie mogą przecież wchodzić na-
uczyciele tego przedmiotu), że takie dziwne ruchy dłońmi to normalna procedura
podczas rozwiązywania pewnych zadań dotyczących działu fizyki: Pole magnetyczne.
W tym dziale wykorzystywane są zasady zwane regułą prawej dłoni i lewej dłoni . Na-
uczyciel uczący tego przedmiotu wielokrotnie podczas przygotowań do matury przy-
pominał uczniom, by nie stosowali tych reguł w pamięci , gdyż nietrudno wówczas
o pomyłkę. Mieli po prostu ustawić odpowiednio dłoń i palce czy też poruszać nimi.
Pilni uczniowie dostosowali się, oczywiście, do tego zalecenia. Ale już na egzaminie
maturalnym nie chcąc kręcić dłonią nad stolikiem, robili to pod nim. A ponieważ
wszyscy niemal jednocześnie rozwiązywali właśnie to zadanie, na obserwujących ich
członkach komisji sprawiali wrażenie, że jakimś tajnym szyfrem porozumiewają się
ze sobą. Posądzono uczniów o niesamodzielne wykonywanie zadań i podpowiadanie
sobie nawzajem!

Na szczęście przy wyjściu z sali egzaminacyjnej oczekiwał na pierwsze wrażenia
maturzystów ich nauczyciel! Od razu mógł wyjaśnić komisji egzaminacyjnej powód
takiego dziwnego zachowania zdających! Egzamin został uratowany!

Proszę zadzwonić!

Mniej więcej w połowie wakacji zadzwonił do mnie telefon...
 Dzień dobry, jestem mamą Kasi Nowak, przepraszam panią, że tak późno

dzwonię, ale nie napisała pani swojego numeru telefonu...
 Przepraszam, ale nie rozumiem...
 Prosiła pani o telefon, ale nie napisała pani numeru. Dzwoniłam do sekreta-

riatu szkoły, ale nie chciano mi podać kontaktu do pani i trochę czasu zabrało mi
zdobycie tego numeru. Dlatego właśnie dopiero teraz telefonuję.

 Ale po co? W jakiej sprawie pani dzwoni? Czy coś się stało?
 No nie wiem, w jakiej sprawie, to pani prosiła o telefon...
 Ja?! Kiedy?
 No tak, na świadectwie Kasi napisała pani w rogu „coll Joanna Kowalska”.

Jak Goethe i Schiller zasłużyli na własny neologizm

Na języku polskim realizowałam temat „Goethe i Schiller  prekursorzy roman-
tyzmu”. Pracowałam z młodzieżą licealną, więc uznałam, że nie trzeba wyjaśniać
znaczenia słowa prekursor . Podczas podsumowania epoki romantyzmu zapytałam
uczniów, jak możemy określić Goethego i Schillera i ich znaczenie dla epoki, w którą
się wpisują. Zapytany uczeń rozpoczął swoją wypowiedź:

 Goethe i Schiller to torueni epoki romantyzmu...
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Z żabą na spacer

Zawsze starałam się uczyć przez doświadczenie. Dlatego w terrarium, które stano-
wiło wyposażenie mojego gabinetu biologicznego, hodowałam żaby. Począwszy od
skrzeku, omawiałam z uczniami poszczególne stadia rozwoju. Kiedy pojawiły się
dwie małe żabki, omówiłam z młodzieżą kolejną fazę, po czym powiedziałam do
ucznia, wręczając mu nasze okazy:

 A teraz trzeba je wypuścić na spacer.
Miałam na myśli wypuszczenie ich na wolność, tym bardziej że obok szkoły

znajdowały się znakomite tereny do rozwoju żab.
Przez okno obserwowałam ucznia, który chodził wokół szkoły. Myślałam, że szu-

ka najlepszego miejsca do wypuszczenia żabek. Po jakimś czasie chłopiec wrócił do
klasy... z żabami i powiedział:

 Na spacerze już byliśmy, co teraz?

Reklamacja

W szkole wymieniano tablice. Dwie nowe, piękne, zostały dostarczone i zawieszone
w klasach, czekając na użytkowników. Matematyczka jako pierwsza zauważyła, że
coś z tablicą jest nie tak  nie można po niej pisać. Na przerwie zapytała koleżanki,
która również została szczęśliwą posiadaczką nowej tablicy, jak u niej się sprawdza
nabytek. Koleżanka stwierdziła, że nie można po niej pisać i właśnie wybiera się do
dyrektora w celu zgłoszenia tego faktu.

Złożona została reklamacja. Po dwóch dniach pojawił się przedstawiciel firmy,
która sprzedała szkole tablice. Obejrzał jedną, następnie drugą i z dziwnym uśmiesz-
kiem zapytał obydwie nauczycielki:

 A folię zabezpieczającą panie zdjęłyście?

(imiona i nazwiska zostały zmienione)

Czego można się dowiedzieć z uczniowskich prac z geografii

1. Kozy i owce wykorzystuje się w celach jadalnych.
2. W Indiach bydło rozmnaża się samo, człowiek nie ingeruje zbytnio.
3. W Indiach krowy mają prawa religijne.
4. Wracający z wojny żołnierze zapłodnili swoje żony.
5. Zawieranie małżeństw w młodym wieku stanowi zagrożenie dla oświaty.
6. Hodowla bydła, czyli świń.
7. Fale tsunami powstają:

 bo Neptun tupie nogami w dno oceanu;
 są wybuchy podmorskich oceanów.

8. Dolne partie tarasów rzecznych mogą ulec zgniciu.
9. Wisła jest dostarczycielem minerałów dla roślinności dziko żyjącej.

10. Wzrasta poziom życia ryb w zalewie.
11. Ludność Chin jest bardzo duża, zbyt duża.
12. Wada elektrowni wiatrowych: nie zawsze wytwarzają odpowiednią ilość energii

elektrycznej, gdyż wiatr, niczym kobieta, zmienny jest...
13. Siarkę wydobywa się nieopodal Westerplatte.
14. Okres wegetacji jest to okres, w którym rośliny rozmnażają się.
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15. Alternatywne źródła energii to źródła, które występują w mniejszej mierze w da-
nym kraju i nie ma ich aż tyle, aby zaopatrzyć kraj w potrzebną energię. Są
używane w najpotrzebniejszych przypadkach.

16. Alternatywne źródło energii to przetwórcze źródło energii, czyli może ono po-
wstać np. ze szkła, plastiku i innych materiałów w trakcie spalania.

17. W Polsce hoduje się najwięcej trzody chlewnej na zachodniej stronie, dlatego że
pada tam cień.

18. Przyczyną trzęsień ziemi są obfite opady deszczu i wiatry wiejące z prędkością
200 km/h.

19. Do ochrony przyrody w Euroregionie Nysa wzywają dlatego, że bydło musi być
czyste.

20. Skamieniałości przewodnie:
 to te, które przewodzą energię słoneczną;
 takie skały, które powstały przez wodę;
 to skamieniałości, które posiadają funkcję przewodnią;
 skały w korycie rzecznym przewodzącym wodę.

21. W Afryce nie ma gęstej sieci dróg, ponieważ:
 jest to kontynent zamieszkały przez niebezpieczne, dzikie zwierzęta;
 statki wystarczą, aby poruszać się po kontynencie;
 ludzie żyją w stadach i rzadko je opuszczają;
 aby zbudować przystań kolejową, trzeba przemierzyć wiele kilometrów, aby

znaleźć dogodne miejsce;
 żyje tam duża ilość dzikich zwierząt, które mogą uszkodzić linię lub same

doznać obrażeń;
 istnieje niebezpieczeństwo z powodu dziko żyjących obywateli;
 tory na Saharze się rozpuszczają;
 zbyt dużo zwierząt mogłoby zginąć pod koleją.

22. Terasy górskie  pozytywy:
 terasy górskie służą jako pastwiska dla kozic;
 skoro ludzie to robią, to musi im się opłacać;
 teren do uprawy jest wzniosły.

23. Wykorzystanie Wisły do transportu jest utrudnione, ponieważ Wisła jest zbyt
długa i zbyt wielkie odległości musiałyby pokonywać statki (wiosna ludów i po-
top).

24. W Argentynie z bydła robi się wełnę.
25. Wysokość wzrostu urodzeń po II wojnie światowej w 1946 roku była spowodo-

wana zawieraniem małżeństw w 1980 roku.
26. W przypadku mężczyzn przyjemność jest nawet wskazana.
27. Liczba urodzeń zaczęła się rodzić więcej.
28. Kiedyś, gdy dochodziło do zbliżeń damsko-męskich, dziecko było prawie pewne.
29. Krowa jako zwierzę boskie...
30. Niedymne linie kolejowe.
31. Zmaszynizowanie przemysłu.
32. Turystyka piechotna.
33. Rzeka Wisła rzuca cień opadowy na Kujawy.
34. Wiatr może wzniecić wiatraki.
35. Warszawa to jest uprzemysłowiony kraj.
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36. W parku hi-tech występują nietypowe gatunki roślin i zwierząt.
37. Prąd Zatokowy Golfsztrom na zachodzie kraju dochodzi aż do Kujaw.
38. Korzyścią ocieplenia klimatu jest wymieranie zwierząt polarnych. Ich skóry

i mięso oraz ozdoby z kości można będzie eksportować na cały świat. Na pewno
wzbudzi to szerokie zainteresowanie.

39. Korzyść z ocieplenia klimatu  może powstanie tam, w Arktyce, nowe ludzkie
życie.

40. Rowy oceaniczne powstają przez konsumpcję dna oceanicznego.
41. Tybetańczycy obawiają się ataku pociągu na Tybet.
42. Skutkiem erozji bocznej jest zygzakowata/powykrzywiana/powyginana rzeka.
43. Skutki imigracji pozaeuropejskiej do Francji:

 wsparcie rodzimych Francuzów, których przyrost jest mniejszy kosztem
prężnie mnożącej się imigracji;

 choroby nerwicowe Francuzów z powodu większej ilości osób w kolejkach.
44. Na skutek zanikania J. Aralskiego ludzie są zaniedbani na skutek choroby we-

nerycznej.
45. Dlaczego polityka Chin w kwestii regulacji urodzeń, pomimo że jest skuteczna,

nie jest stosowana przez inne państwa na świecie:
 bo cechą wrodzoną ludności Chin jest pazerność na pieniądze;
 ponieważ Chiny są krajem o ścisłej mentalności;
 bo Chińczycy chcą potomstwa płci brzydkiej.

46. Przyczyny smogu w Londynie:
 wybuchy wulkanów;
 wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu;
 wydzielają go ptaki.

47. Przyczyny wycinania lasów amazońskich:
 żeby łatwiej było znaleźć zwierzęta i polować na nie;
 żeby można było posadzić nowe, młode, ładne i zdrowe drzewa;
 budowa rezerwatów dla ludzi w celu rozrywki;
 pozyskanie drewna, które potem eksportuje się do ogrzewania ludzi w Afry-

ce.
48. Przykłady działań służących rozwiązaniu problemu niedostatku wody dla lud-

ności kuli ziemskiej:
 kolonizacja innych planet, żeby zmniejszyć liczbę ludności na Ziemi;
 nie kąpiemy się i nie myjemy pod bieżącą wodą, tylko w zorganizowanych

przez siebie zbiornikach.
49. Dlaczego Noteć koło Bydgoszczy zmienia kierunek płynięcia z południkowego

na równoleżnikowy:
 bo wyż łączy się z niżem;
 bo inaczej wpadłaby i zalała Bydgoszcz;
 jest to związane z fazami księżyca.

50. Podaj przyczyny większego od średniego zasolenia mórz i oceanów w okolicach
zwrotników:

 katastrofy tankowców przewożących sól;
 mieszkańcy RPA wysypują do oceanu dużo soli, bo chcą, aby ich repre-

zentacja piłki nożnej wygrała Mundial 2010 r. (wierzą, że przyniesie im to
szczęście).
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51. Zwierzę będące kuzynem lamy:
 jedwabnik;
 pantera.

52. Baktrian jest to:
 osobnik, który szkodzi rolnikom;
 kupa słonia;
 kupa wielbłąda.

53. Jak nazywa się charakterystyczne zwierzę hodowane w Andach?
 mrówka.

54. Jedwabnik żywi się:
 jedwabiem;
 kaktusami;
 jedwabnikokrotką;
 bawełną.

55. Różnica między planetą a gwiazdą:
 planeta jest ciągle, a gwiazda jest wygasła;
 planeta jest okrągła, a gwiazda nie.

56. Teoria geocentryczna  Ziemia w środku Słońca okrąża Ziemię.
57. Teoria heliocentryczna  Słońce jest w środku układu i krąży wokół Ziemi.
58. Opisz krótko planetę Saturn:

 Saturn jest wklęsły;
 na Saturnie występują cyklady.
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Frącek Małgorzata, „Fantazja”  pomysł na radość i zdrowie, nr 2/2003

Kijakowska Jolanta, Marketing  metodą projektu, nr 2/2003

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Kaczyńska Teresa, Awans zawodowy nauczycieli: przykłady kontraktów zawartych
między nauczycielem stażystą i kontraktowym a ich opiekunem , nr 1/2003

Kaczyńska Teresa, Przykłady projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela sta-
żysty i nauczyciela kontraktowego za okres stażu, nr 1/2004

Kulińska Anna, Obserwacje lekcji , nr 4/2006

BIOLOGIA

Mazurek Elżbieta, Nowa systematyka świata żywego, nr 4/2004

CHEMIA

Janich-Kilian Anna, Kłos Iwona, Zajęcia w laboratorium chemicznym , nr 2/2004

Maćkiewicz Daniela, Powstawanie cząsteczek  scenariusz lekcji chemii dla gimna-
zjum , nr 4/2006

Maćkiewicz Daniela, Test diagnozujący osiągnięcia z chemii absolwenta gimnazjum
rozpoczynającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, nr 1/2010
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Andruchów Elżbieta, Praca z tekstem na lekcji języka polskiego w klasie III szkoły
ponadgimnazjalnej, nr 1/2014

Balsewicz Małgorzata, Karty pracy na lekcjach historii , nr 4/2010

Balsewicz Małgorzata, Szotrowska Grażyna, Materiały do powtórki przed egzaminem
gimnazjalnym z historii , nr 1/2014

Banasik Maria, Scenariusz lekcji z metodyki pracy zespołowej, nr 3/2006

Banasik Maria, Test polonistyczny jako narzędzie przydatne do sprawdzania i kształ-
cenia umiejętności analizy i interpretacji utworu literackiego w szkole ponadgimna-
zjalnej, nr 3/2010

Banasik Maria, Paupa Danuta, Konkurs mickiewiczowski , nr 3/2010

Banasik Maria, Paupa Danuta, Konkurs mitologiczny, nr 3/2006

Beling Artur, Sukces w komunikacji a wiekuista nuda, nr 2–3/2015

Bergau-Jankowska Małgorzata, Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III
gimnazjum z okazji Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokole-
niowej, nr 1/2013

Blałtęberg Aleksandra, Global Virtual Classroom , nr 4/2007

Blałtęberg Aleksandra, „Korespondencyjni przyjaciele”  program wymiany listów
między szkołami , nr 4/2006

Blałtęberg Aleksandra, Wykorzystanie zasobów internetowych na lekcji języka an-
gielskiego  ‘Posters for students and teachers’, nr 1/2009

Blałtęberg Aleksandra, AT&T, Elsey Charles, Global Virtual Classroom  podsumo-
wanie wyników konkursu, nr 3/2010

Blałtęberg Aleksandra, Barnstable Janet, Global Virtual Classroom , nr 2/2010

Blałtęberg Aleksandra, Goren Marsha, ‘Safe Haven: The Warsaw Zoo’  zwyczajni
ludzie, niezwykłe czyny, nr 3/2009

Bohdanowicz Ewa i in., Planowanie w pracy nauczyciela, nr 1/2006

Bohdanowicz Ewa, Zamorowska Renata, Tydzień afrykański , nr 1/2004

Cempura Marzena, W pogoni za bohaterem XX-lecia międzywojennego, nr 1/2004

Cempura Marzena, Klusek-Hundsdorff Anna, Paupa Danuta, Propozycja lekcji syn-
tezy w klasie II liceum „Bohaterowie Mickiewiczowscy  podobni i różni”, nr 2/2004

Chętkowski Dariusz, Jak stawałem się nauczycielem , nr 3/2004

Chojnacka Iwona, Gawron Joanna, Ile „waży” wartość?, nr 1/2004

Chojnacka Iwona i in., Dla każdego jest szczyt do zdobycia, nr 2/2013

Chojnacka Iwona i in., Etyka na lekcjach języka polskiego  propozycje metodyczne,
nr 2/2003

Chojnacka Iwona i in., Jak to powiedzieć? Bogactwo języka ukryte w związkach fra-
zeologicznych , nr 4/2006

ks. Cichosz Wojciech, Człowiek nie zwierzę, ale OSOBA!, nr 1/2006
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Cymerys Elżbieta, Edukacja europejska na lekcjach języka polskiego  propozycje
metodyczne, nr 1/2005

Cymerys Elżbieta, Konspekt lekcji języka polskiego w III klasie gimnazjum ,
nr 3/2013

Cymerys Elżbieta, Praca z lekturą na lekcjach języka polskiego  propozycje,
nr 1/2003

Cymerys Elżbieta, Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum ,
nr 4/2008

Cymerys Elżbieta, Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum ,
nr 1/2013

Cymerys Elżbieta, Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum , nr 3/
2010

Cymerys Elżbieta, Scenariusz lekcji języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum ,
nr 1/2012

Cymerys Elżbieta, Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum ,
nr 2/2010

Cymerys Elżbieta, Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum ,
nr 2/2011

Cymerys Elżbieta, Chojnacka Iwona, To nie takie trudne! Kilka uwag o konspekcie,
nr 2/2004

Cymerys Elżbieta i in., Batalia o młodych czytelników, nr 1/2009

Cymerys Elżbieta i in., Co zrobić, aby na lekcji nie zanudzić siebie i ucznia?,
nr 3/2010

Cymerys Elżbieta i in., Przeczytałem, usłyszałem... zrozumiałem!, nr 2/2010

Gałązka Małgorzata, Bitwy i pojedynki w „Pieśni o Rolandzie” (praca z fragmentami
tekstu literackiego), nr 2/2009

Gałązka Małgorzata, Powstanie warszawskie w oczach cywila, nr 2/2004

Gałązka Małgorzata, Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I liceum , nr 2/2009

Gałązka Małgorzata, Szmuksta Katarzyna, Praca z tekstem  S. Przybyszewski, Con-
fiteor (fragmenty), nr 4/2013

Gałązka Małgorzata, Szmuksta Katarzyna, Rozumienie czytanego tekstu, nr 2–3/
2012

Gawron Joanna, Jan Paweł II  nauczyciel, wychowawca i katecheta, czyli kilka re-
fleksji na 25-lecie pontyfikatu, nr 2/2003

Gawron Joanna, Pan rzeczywiście zmartwychwstał, nr 1/2010

Gawron Joanna, Scenariusze katechezy dla gimnazjum , nr 3/2013

Gawron Joanna, Scenariusze katechezy dla klasy I gimnazjum , nr 4/2013

Gawron Joanna, Scenariusze katechezy dla klasy I gimnazjum , nr 2–3/2016

Gawron Joanna, Scenariusze katechezy dla klasy III gimnazjum , nr 4/2014

Gawron Joanna, Scenariusze katechezy dla klasy III gimnazjum , nr 4/2016

Gawron Joanna, Scenariusz katechezy dla klasy I gimnazjum , nr 1/2014
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Gawron Joanna, Scenariusz katechezy dla klasy I gimnazjum , nr 2–3/2014

Gawron Joanna, Scenariusz katechezy dla klasy III gimnazjum , nr 2–3/2012

Gawron Joanna, Scenariusz katechezy dla klasy III gimnazjum , nr 2–3/2015

Gawron Joanna, Scenariusz katechezy dla klasy III gimnazjum , nr 4/2015

Ginter-Reglińska Joanna, Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV , nr 4/2004

Głodowska Jolanta, Sposób na realizowanie 19. godziny, nr 4/2009

Górtowska Iwona, Cykl lekcji języka angielskiego „Pomówmy o prawach...”,
nr 1/2004

Górtowska Iwona, Cykl lekcji języka angielskiego „Pomówmy o prawach...” (cz. 2),
nr 2/2004

Haponiuk Karolina, Wiersze edukacyjne, nr 1/2010

Hinz Barbara, Kieras Beata, Projekt lekcji interdyscyplinarnej rozwijającej wiedzę
i umiejętności w zakresie języka polskiego i historii , nr 1/2010

Jankowska Hanna, Redzik Dorota, Mały jubileusz wielkiego przedsięwzięcia,
nr 4/2005

Karczmarek Monika, Scenariusz lekcji historii z wykorzystaniem komputera,
nr 4/2007

Kieras Beata, Iść za wierszem , nr 1/2010

Klusek-Hundsdorff Anna, Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III liceum 
klasyfikacja utworów lirycznych , nr 3/2009

Klusek-Hundsdorff Anna, Scenariusz lekcji języka polskiego  „Miłosierdzie gminy”
Marii Konopnickiej, nr 3/2004

Klusek-Hundsdorff Anna, Scenariusz lekcji języka polskiego  „Nad Niemnem” Elizy
Orzeszkowej, nr 4/2004

Kowalska Katarzyna, Poezjowanie dla każdego, czyli jak wykorzystać wiersz w pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , nr 1/2007

Kowalska Katarzyna, Poszukujemy przyjaciół wśród mieszkańców Doliny Mumin-
ków, nr 2/2004

Kowalska Katarzyna, „Znaleźć się w Nangijali”  czyli dokąd odchodzą nasze dusze?
 scenariusz lekcji języka polskiego, nr 3/2004

Kownacka Hanna, Elementy retoryki i edukacji teatralnej jako innowacja organiza-
cyjna i metodyczna, nr 4/2007

Kownacka Hanna, Lekcja wiedzy o kulturze, nr 4/2008

Krajewska Wiesława, Rutyńska Krystyna, Podsumowanie realizacji projektu eduka-
cyjnego Szkolne Obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego, nr 3/2008

Krajewska Wiesława, Rutyńska Krystyna, Rozumienie czytanego tekstu, nr 2/2007

Krajewska Wiesława, Rutyńska Krystyna, Rozumienie czytanego tekstu, nr 3/2011

Krajewska Wiesława, Rutyńska Krystyna, Rozumienie czytanego tekstu „O Zbignie-
wie Herbercie”, nr 4/2008

Krajewska Wiesława, Rutyńska Krystyna, Sprawdzian wiadomości i umiejętności do-
tyczący życia i twórczości Adama Mickiewicza, nr 2–3/2014
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Kulińska Anna, Bardzo krótkie teksty na lekcji angielskiego, nr 4/2013

Kulińska Anna, Czy dyslektyk może nauczyć się angielskiego?, nr 4/2009

Kulińska Anna, Egzamin gimnazjalny z języka obcego, nr 3/2008

Kulińska Anna, Gdyński konkurs znajomości Business English , nr 4/2006

Kulińska Anna, Gramatyka  jak uczyć?, nr 4/2006

Kulińska Anna, Gramatyka  uczyć czy nie uczyć?, nr 3/2006

Kulińska Anna, Lekcja odwrócona (The Flipped Lesson)  scenariusz, nr 2–3/2016

Kulińska Anna, Rozwijanie sprawności językowych  mówienie, nr 2–3/2014

Kulińska Anna, Tuż przed maturą z języka obcego, nr 1/2005

Kulińska Anna, Uczeń zdolny na lekcji języka angielskiego, nr 4/2007

Kulińska Anna, Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szk.
2014/2015, nr 4/2013

Kupper Katarzyna, „Odkrywanie” tajemnicy Edypa, nr 1/2004

Kupper Katarzyna, Scenariusz lekcji języka polskiego, nr 4/2008

Latocha Barbara, „Powrót Polski nad Bałtyk”  Kolegium Miejskie Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w 90. rocznicę zaślubin Polski
z morzem , nr 3/2010

Łojek-Kurzętkowska Maria, Koszmar obecności. Filmowe konteksty edukacji filozo-
ficznej, nr 4/2016

Łojek-Kurzętkowska Maria, Na uczcie u Agatona  scenariusz lekcji filozofii , nr 4/
2016

Łojek-Kurzętkowska Maria, Scenariusz lekcji etyki lub godziny z wychowawcą dla
szkoły ponadgimnazjalnej, nr 1/2017

Maciejewska Brygida, Jak czytam z uczniami „Psalmy” biblijne?, nr 1/2004

Malec Elżbieta, Drama na lekcjach języka polskiego  propozycje metodyczne,
nr 2/2003

Malec Elżbieta, Jakie przesłanie wypływa dla nas z „Bajki o Ciepłym i Puchatym”?
 scenariusz lekcji języka polskiego, nr 3/2004

Malec Elżbieta, Scenariusz lekcji w klasie IV szkoły podstawowej „Chleb nasz po-
wszedni”, nr 2/2004

Małycha Małgorzata, Ludzie kultury a ruch Solidarności  zajęcia z edukacji czytelni-
czo-medialnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej lub III gimnazjum , nr 2/2009

Małycha Małgorzata, „Śladami Stefana Żeromskiego po Gdyni”  projekt edukacyjny
z okazji Święta Patrona Szkoły, nr 2/2009

Mieczyńska Gabriela, Richert Jolanta, Konkurs matematyczno-językowy dla kla-
sy VI , nr 4/2004

Miezin-Potocka Dorota, Weather  określanie pogody, pytanie o pogodę, nr 1/2005

Muńko Hanna, Nauka musi być skuteczna, nr 1/2009

Narewska Danuta, Scenariusz lekcji języka polskiego  „Zbrodnia i kara” Fiodora
Dostojewskiego, nr 4/2009

60 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 2–3/2017



Spis zawartości Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego od nru 1/2003 do nru 1/2017

Nowocień Teresa, W jakim języku mówić do Boga, a w jakim do konia?  o trudno-
ściach w uczeniu się języków obcych osób z dysleksją rozwojową, nr 2–3/2012

Paupa Danuta, Propozycja lekcji języka polskiego, nr 1/2005

Reiter-Perdian Joanna, Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla klas
V–VI , nr 3/2009

Rutyńska Krystyna, Ćwiczenia maturalne z języka polskiego  tworzenie własnego
tekstu, nr 1/2010

Sadowska Joanna, Matura za progiem , nr 1/2005

Stegner Tadeusz, Literatura piękna jako źródło historyczne, nr 1/2003

Szmuksta Katarzyna, Scenariusz lekcji języka polskiego, nr 1/2016

Szotrowska Grażyna, Lekcja historii dla gimnazjum , nr 2/2013

Szotrowska Grażyna, Polska Piastów  lekcja powtórzeniowa dla gimnazjum ,
nr 3/2013

Szotrowska Grażyna, Powstanie Warszawskie  scenariusz lekcji historii , nr 1/2016

Szotrowska Grażyna, Scenariusze lekcji wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum ,
nr 4/2013

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji historii dla klasy I gimnazjum , nr 4/2015

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji historii dla klasy II gimnazjum , nr 1/2012

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji historii dla gimnazjum , nr 1/2017

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji historii w gimnazjum , nr 2–3/2016

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji otwartej „Gra uliczna  Zabytki Gdańska”,
nr 2–3/2015

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji powtórzeniowej „Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów w XVII w.”, nr 4/2012

Szotrowska Grażyna, Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimna-
zjum , nr 1/2015

Szulc Dominika, Learning knows no bounds, nr 2–3/2014

Turzyńska Danuta, Czy w XXI wieku można i czy warto być prawdziwym chrześci-
janinem?, nr 1/2010

Turzyńska Danuta, Scenariusz katechezy dla klas III i IV , nr 1/2010

Wdowiak Jolanta, Niektórzy lubią poezję..., nr 1/2013

Ziółkowska Inga, Rozwijanie umiejętności międzykulturowych i różnojęzycznych na
lekcjach języka obcego, nr 1/2015

Żylińska Gabriela, Jak grywam z Gombrowiczem w szachy na lekcjach języka pol-
skiego?, nr 1/2004

Żylińska Gabriela, Mapa wiersza jako metoda pracy z tekstem literackim , nr 2/2004

Żylińska Gabriela, Propozycja cyklu lekcji z „Granicy” Zofii Nałkowskiej, nr 1/2005

Żylińska Gabriela, Wisławy Szymborskiej reinterpretacja Biblii , nr 3/2004
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EDUKACJA MATEMATYCZNA

Majzel Anna, Konspekt lekcji matematyki „O czym mówią współczynniki funkcji li-
niowej danej wzorem f(x) = ax + b”, nr 2/2004

Miłosz Grażyna, Kalkulatory? Tak!, nr 1/2004

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Janiszewska Katarzyna, Muzykoterapia sensoryczna w pracy z dziećmi w przedszko-
lu, nr 1/2017

Siemaszko Anna, Scenariusz zajęć dla grupy czterolatków, nr 1/2017

Włoch Ewa Marlena, Scenariusze zajęć przedszkolnych dla 4-latków, nr 4/2016

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Brunka Sławomira, Scenariusz zajęć terenowych , nr 1/2016

Duczmal Barbara, Scenariusz lekcji fizyki , nr 2–3/2012

Faka Ewa, Przyroda  doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje, nr 4/2013

Grzymała Grażyna, Gramy w okręty i powtarzamy genetykę molekularną w kla-
sie III LO, nr 1/2016

Grzymała Grażyna, Scenariusz lekcji biologii dla klasy I liceum ogólnokształcącego
w zakresie podstawowym , nr 4/2016

Kaczmarczyk Dorota, Program autorski „Zaprzyjaźnij się z naturą”  przeznaczony
dla dzieci pięcioletnich , nr 1/2013

Kąkol Tomasz, Walory turystyczne Orłowa  nauka pilotażu turystycznego,
nr 2/2010

Kędziora Justyna, Scenariusz zajęć terenowych dla uczniów szkoły podstawowej,
nr 2–3/2012

Kościelak Małgorzata, Scenariusz lekcji chemii , nr 1/2011

Krysztofowicz Wiesława, Scenariusze lekcji geografii w liceum ogólnokształcącym ,
nr 2/2011

Krysztofowicz Wiesława, Scenariusz lekcji geografii w klasie I liceum ogólnokształcą-
cego, nr 3/2013

Krysztofowicz Wiesława, Scenariusz lekcji geografii w klasie I liceum ogólnokształcą-
cego  zakres rozszerzony, nr 1/2014

Krysztofowicz Wiesława, Scenariusz lekcji geografii w liceum ogólnokształcącym ,
nr 2/2010

Krysztofowicz Wiesława, Scenariusz warsztatów geograficznych w terenie dla liceum
ogólnokształcącego, nr 4/2013

Lidke Kazimiera, Poznajmy różnorodność organizmów i środowisk ich życia  scena-
riusz zajęć terenowych z biologii dla gimnazjum , nr 4/2015

Ługin Małgorzata, Powtórzenie materiału z chemii w gimnazjum , nr 4/2010

Maćkiewicz Daniela, Scenariusze lekcji chemii w klasie II gimnazjum , nr 1/2013
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Maćkiewicz Daniela, Scenariusz lekcji chemii w klasie II gimnazjum , nr 3/2010

Maćkiewicz Daniela, Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum , nr 3/2010

Maćkiewicz Daniela, Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum , nr 4/2011

Madziąg Ewa, Zygmunt Małgorzata, Umiejętności matematyczne w przyrodzie i geo-
grafii zawarte w nowej podstawie programowej, nr 2/2011

Magulski Rafał, Program edukacyjny „Szkolne koło krajoznawczo-turystyczne”,
nr 3/2013

Malecha Piotr, Egzamin maturalny z chemii od roku 2015, nr 1/2014

Malecha Piotr, Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej  propozycje metod realizacji ,
nr 3/2013

Malecha Piotr, Scenariusze lekcji chemii dla gimnazjum , nr 2–3/2014

Mazurek Elżbieta, Hej, wycieczka... (część I), nr 4/2010

Mazurek Elżbieta, Hej, wycieczka... (część II), nr 1/2011

Mazurek Elżbieta, Już za rok matura..., nr 1/2014

Mazurek Elżbieta, O czym biolog wiedzieć powinien, nr 2–3/2012

Mazurek Elżbieta, Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej z za-
stosowaniem oceniania kształtującego, nr 1/2015

Mazurek Elżbieta, Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej z za-
stosowaniem pytań aktywnych , nr 1/2015

Mazurek Elżbieta, Zadania do powtórzenia materiału z biologii dla gimnazjalistów,
nr 2–3/2014

Michalski Tomasz, Bioróżnorodność skarbem Pomorza, nr 4/2015

Niezgoda Izabela, Działania proekologiczne gdyńskich nauczycieli , nr 4/2013

Niezgoda Izabela, Scenariusz lekcji biologii dla liceum , nr 3/2013

Niezgoda Izabela, Scenariusz lekcji biologii dla liceum ogólnokształcącego, nr 4/2011

Niezgoda Izabela, Scenariusz zajęć z biologii  zakres rozszerzony, nr 2–3/2014

Pawlicka Anna, Borodiuk-Szumigalska Irena, Gdyński Konkurs Przyrodniczy,
nr 4/2011

Szymańska Katarzyna, Scenariusz lekcji geografii w klasie I liceum ogólnokształcą-
cego, nr 4/2014

Szymańska Katarzyna, Scenariusz lekcji geografii w klasie II liceum ogólnokształcą-
cego, nr 4/2015

Szymańska Katarzyna, Scenariusz lekcji geografii w klasie II liceum ogólnokształcą-
cego, nr 1/2017

Szymańska Katarzyna, Scenariusz lekcji geografii w klasie III liceum ogólnokształcą-
cego, nr 4/2016

Szymańska Katarzyna, Szlakiem kaszubskich elektrowni alternatywnych i wodnych
 konspekt wycieczki (wariant I), nr 1/2016
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Szymańska Katarzyna, Szlakiem kaszubskich elektrowni alternatywnych i wodnych
 konspekt wycieczki (wariant II), nr 4/2016

Wrzosek Ryszard J., Wychowawcze aspekty krajoznawstwa i powinności krajoznaw-
cy, nr 2/2010

EDUKACJA REGIONALNA

Adamczuk Małgorzata i in., Co wiemy o historii Gdyni?  scenariusz godziny wycho-
wawczej dla szkoły podstawowej, nr 2/2006

Balsewicz Małgorzata, Gdynia  miasto z morza  scenariusz lekcji historii lub zajęć
koła historycznego dla gimnazjum , nr 2/2006

Bienia-Fijas Joanna, Dzielnice Gdyni  scenariusz godziny wychowawczej dla gim-
nazjum , nr 2/2006

Bienia-Fijas Joanna, Gdynia  miasto z przyszłością?  scenariusz lekcji WOS dla
gimnazjum , nr 2/2006

Bohdanowicz Ewa, Zamorowska Renata, „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” 
scenariusz lekcji języka polskiego dla szkoły podstawowej, nr 2/2006

Bohdanowicz Ewa, Zamorowska Renata, Niezwykli ludzie w niezwykłym mieście
 scenariusz lekcji języka polskiego dla szkoły podstawowej, nr 2/2006

Bohdanowicz Ewa, Zamorowska Renata, Oni budowali nasze miasto  scenariusz
lekcji języka polskiego dla szkoły podstawowej, nr 2/2006

Grodź Danuta, Kosmecka Mariola, Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Kępa Re-
dłowska”, nr 3/2005

Gugała Żanetta, Jestem mieszkańcem Trójmiasta  program edukacyjny dla klas I–III
szkoły podstawowej, nr 2/2006

Kaczyńska Teresa, Gdynia  zestawienie bibliograficzne w wyborze, nr 2/2006

Kowalska Katarzyna i in., Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej dla klasy VI szkoły
podstawowej, nr 2/2004

Kowalska Katarzyna i in., Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej dla klasy III–IV–V
szkoły podstawowej, nr 3/2005

Krośnicka Stella, Wilczewska Zdzisława, Czapp Anna, Turniej wiedzy przyrodniczej
„Ja i mój region jesteśmy częścią świata”, nr 3/2005

Krysztofowicz Wiesława, Ryl Beata, Edukacyjne walory projektu Obserwator Wybrze-
ża Europy, nr 4/2005

Kudławiec Stanisław, Gdynia na ilustracjach  scenariusz lekcji historii lub zajęć koła
historycznego dla szkoły podstawowej, nr 2/2006

Kudławiec Stanisław, Moje gdyńskie korzenie  scenariusz lekcji historii dla szkoły
podstawowej, nr 2/2006

Kuksinowicz Małgorzata, Moja Gdynia, nr 2/2006

Kulińska Anna, Gdynia  moje miasto  cykl lekcji języka angielskiego dla szkoły
ponadgimnazjalnej, nr 2/2006

Maćkowiak Zdzisława, Rola tematyki morskiej w kształtowaniu uczuć patriotycznych
u dzieci , nr 3/2005

64 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 2–3/2017



Spis zawartości Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego od nru 1/2003 do nru 1/2017

Madziąg Ewa, Muchowska Małgorzata, Spacerkiem... z przyrodą... ze sportem... i za-
wsze z matematyką!, nr 4/2005

Mazurek Elżbieta, Zygmunt Małgorzata, Scenariusz zajęć terenowych z ochrony przy-
rody w Rezerwacie „Kacze Łęgi”, nr 3/2005

Mielewczyk Barbara, 80-lecie Gdyni  przygotowanie bibliografii załącznikowej 
scenariusz lekcji z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej dla gimnazjum , nr 2/2006

Mierzejewska Wioletta, Moja dzielnica  Karwiny i Mały Kack  quiz wiedzy o dziel-
nicy, nr 2/2006

Miksa Magdalena, Wakacje w Gdyni  scenariusz przedstawienia, nr 2/2006

Piepka Alicja, Ochota-Derc Joanna, Edukacja regionalna 6-latków, nr 3/2005

Piepka Alicja, Ochota-Derc Joanna, Edukacja regionalna 6-latków  program autor-
ski , nr 4/2005

Sarzyńska Jolanta, Chrzest na małego marynarza  scenariusz imprezy dla przed-
szkolaków, nr 2/2006

Sarzyńska Jolanta, Gdynia leży na Kaszubach  przygotowanie do wycieczki do
Gdyni , nr 2/2006

Sarzyńska Jolanta, Urodziny Gdyni  scenariusz uroczystości dla dzieci młodszych ,
nr 2/2006

Suwała Violetta, Gdynia  moja ziemia rodzinna. Program edukacji regionalnej
w świetlicy szkolnej, nr 1/2006

Sygulska Iwona, Wiśniewski Sławomir, „Gdynia  moja mała ojczyzna”  program
edukacji regionalnej dla szkoły podstawowej (klasy I–III), nr 3/2004

Szotrowska Grażyna, Gdyńskie korzenie mojej rodziny  scenariusz lekcji historii dla
gimnazjum , nr 2/2006

Szotrowska Grażyna, Za co kocham (lubię) Gdynię?  scenariusz lekcji historii dla
gimnazjum , nr 2/2006

Śliwińska Judyta, Kilka refleksji na temat edukacji regionalnej w kontekście zrefor-
mowanej szkoły, nr 2/2004

Wierszko-Hoffman Olga, Oksywie  wczoraj i dziś  scenariusz lekcji historii dla
gimnazjum , nr 2/2006

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Bała Ilona, Scenariusz zajęć z dziećmi sześcioletnimi , nr 3/2010

Bastian Henryka, Figura Barbara, Jak żyć w przyjaźni?  cykl zajęć integracyjnych
na katechezie dla uczniów klasy II z dwóch odrębnych placówek, nr 4/2010

Chilicka Monika, Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy, nr 1/2015

Chojnacka Barbara, Krótki program edukacji teatralnej „Zabawa w teatr”, nr 1/2013

Ciesielska Krystyna, Lekcja zdrowego żywienia  scenariusz zajęć, nr 4/2016

Ciesielska Krystyna, Scenariusze zajęć dla uczniów w młodszym wieku szkolnym ,
nr 1/2016

Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć dla klasy pierwszej, nr 3/2013
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Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć dla klasy pierwszej, nr 2–3/2014

Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
nr 4/2014

Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć dla uczniów klasy pierwszej, nr 2/2013

Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć wychowania fizycznego dla uczniów w młod-
szym wieku szkolnym , nr 2–3/2014

Czudowska Ewa, Jak żyć w przyjaźni  scenariusze zajęć zintegrowanych dla kla-
sy II szkoły podstawowej, nr 2/2013

Pyryt Renata, Program zajęć edukacyjnych „Mały patriota”, nr 2–3/2012

Pyryt Renata, Scenariusze zajęć edukacji wczesnoszkolnej, nr 1/2013

Pyryt Renata, Scenariusz inscenizacji z okazji Święta Niepodległości dla klas 1–3
szkoły podstawowej, nr 3/2013

Pyryt Renata, Scenariusz przedstawienia „Wars i Sawa” dla uczniów klas 1–3,
nr 3/2013

Stępień Iwona, Wolańska-Matuszczak Agnieszka, Autorski program edukacji euro-
pejskiej „Gdynianin  Polak  Europejczyk”, nr 1/2013

Tokarska Anita, Cykl zajęć dla klasy II szkoły podstawowej, nr 2–3/2014

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Balsewicz Małgorzata i in., „Od Grudnia do Sierpnia  rapsod o nadziei”  montaż
słowno-muzyczny poświęcony rocznicy Wydarzeń Grudniowych , nr 2/2003

Chojnacka Iwona, Wójcik Elżbieta, Dzień Wagarowicza w szkole?, nr 1/2004

Ciesielska Krystyna, „Grzyby”  scenariusz przedstawienia dla dzieci w młodszym
wieku szkolnym , nr 2–3/2016

Daruk Anna, Popow Małgorzata, Scenariusz uroczystości szkolnej pasowania na
ucznia i czytelnika pt. „W Królestwie Neptuna”, nr 3/2004

Dopka Małgorzata, „Chi si muove e mangia sano va lontano”, nr 1/2017

Dopka Małgorzata, Scenariusz inscenizacji słowno-muzycznej w języku włoskim pt.
„Auguri Pasquali di Cappuccetto Rosso” (Wielkanocne życzenia Czerwonego Kaptur-
ka), nr 1/2012

Ekwińska Bożena, Wentowski Wiktor, „Czego chcesz od nas, Panie...”  scenariusz
jasełek, nr 2/2003

Gałęziewska Agnieszka, Legenda o powstaniu Orłowa, dzielnicy Gdyni  scenariusz
teatralny, nr 1/2010

Gałęziewska Agnieszka, Scenariusz przedstawienia „Opowiem ci o morzu”,
nr 1/2017

Golec Joanna i in., Podróż morska  scenariusz przedstawienia z okazji 35-lecia
szkoły, nr 4/2015

S. M. Kapeja Alina Elżbieta, Scenariusz Dnia Papieskiego „Jan Paweł II  świętymi
bądźcie”, nr 4/2015
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S. M. Kapeja Alina Elżbieta, Scenariusz Dnia Papieskiego pod hasłem: Jan Paweł II
 Patron Rodziny, nr 1/2016

S. M. Kapeja Alina Elżbieta, Scenariusz XIII Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Pa-
weł II  Papież Dialogu”, nr 1/2014

Kędziora Justyna, Czy Ziemia może być szczęśliwa?, nr 4/2015

Koszałka Liliana, Scenariusz „Turnieju wiedzy o patronie szkoły” dla klas IV–VI ,
nr 1/2011

Kownacka Hanna, 1 września 1939 roku  scenariusz uroczystości , nr 3/2008

Kownacka Hanna, Mikuszewska Anna, Klusek-Hundsdorff Anna, Scenariusz uro-
czystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, nr 1/2005

Krajewska Wiesława, Scenariusz szkolnej uroczystości poświęconej Dniu Flagi RP
i Świętu Narodowemu Trzeciego Maja, nr 1/2011

Kruk Jolanta i in., Uroczystości o charakterze morskim dla dzieci w wieku przed-
szkolnym , nr 2/2013

Malinowska Agnieszka, „Kłopoty ryb morskich” scenariusz przedstawienia ekolo-
gicznego, nr 2–3/2016

Muchowska Małgorzata, Scenariusz imprezy szkolnej „Święto matematyki”,
nr 4/2006

Pieleszek Agnieszka, Scenariusz uroczystości szkolnej „Tu zasłynie, kto zna Gdynię
 bawimy się w teleturniej”, nr 2/2013

Smolik Alicja, Jasełka  inscenizacja dla dzieci w wieku przedszkolnym , nr 4/2004

Stachowska Beata, Apel z okazji rocznicy wydarzeń grudniowych w roku 1970,
nr 4/2014

Stachowska Beata, Wierzbińska Aleksandra, Osoby niepełnosprawne wolą doświad-
czać normalności, a nie litości , nr 4/2014

Szotrowska Grażyna, Legenda o powstaniu Gdyni , nr 2–3/2016

Weier Anna, Scenariusz inscenizacji pt. „Lekcja o biografii Janusza Korczaka”,
nr 4/2012

Wójcik Elżbieta, Chojnacka Iwona, Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji rocznicy
zbrodni katyńskiej, nr 1/2003

JAKOŚĆ W EDUKACJI

Malinowska Ewa, Wykorzystanie metody Servqual do badania poziomu jakości usług
edukacyjnych , nr 2/2010

KATECHEZA W SZKOLE

ks. Czajkowski Marek, Cztery światła Małej Teresy, nr 1/2004

Gawron Joanna, Aby byli jedno...  scenariusz lekcji katechezy, nr 1/2005

Gawron Joanna, Co może być efektem spotkania z Chrystusem?  scenariusz kate-
chezy dla klasy I gimnazjum , nr 2/2009

Gawron Joanna, Jezus i Zacheusz  zbawcze spotkanie, nr 1/2004
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MATEMATYKA W SZKOLE

Białaczewska Magdalena, Skorodzień Agnieszka, Matematyka bez granic  poznaj
kształty Numicon, nr 4/2011

Grochowska Lucyna, Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej,
nr 2/2011

Grochowska Lucyna, Scenariusz lekcji matematyki w klasie VI szkoły podstawowej,
nr 2–3/2012

Litka Marzena, Konkurs matematyczno-sportowy dla klas IV , nr 4/2012

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki dla szóstoklasistów. Część 9, nr 1/2017

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej,
nr 2–3/2014

Madziąg Ewa, Scenariusz lekcji matematyki dla gimnazjum z elementami oceniania
kształtującego, nr 4/2009

Madziąg Ewa, Muchowska Małgorzata, Scenariusze lekcji matematyki dla klasy II
gimnazjum , nr 4/2013

Madziąg Ewa, Muchowska Małgorzata, Scenariusze lekcji matematyki dla klasy II
gimnazjum , nr 1/2014

Madziąg Ewa, Muchowska Małgorzata, Scenariusze zajęć kółka matematycznego dla
uczniów gimnazjum , nr 3/2013

Miszczak Agnieszka, Żołądkowska Monika, Matematyka w życiu codziennym  pro-
jekt edukacyjny, nr 2/2013

Pachulicz Beata, Polubić matematykę  autorski program dodatkowej lekcji matema-
tyki w pracowni komputerowej, nr 4/2011

Richert Jolanta, Czy matematyką można się bawić?, nr 2/2013

Seroczyńska Lucyna, Pietrucha Monika, Matematyczny projekt edukacyjny,
nr 4/2012

Sowa Małgorzata, Scenariusz lekcji matematyki w gimnazjum , nr 4/2012

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Chmielewska Katarzyna, Scenariusz imprezy inaugurującej program „Bezpieczne Ży-
cie” w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni , nr 4/2007

Ciesielska Krystyna, Ekologia w klasach I–III , nr 1/2005

Ciesielska Krystyna, Integracja w nauczaniu początkowym , nr 1/2003

Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II , nr 4/2006

Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II  Jesień wokół
nas, nr 2/2003

Ciesielska Krystyna, Znajomość zasad bezpieczeństwa, nr 2/2009

Głowienke Elżbieta, Wawrzyniak Balbina, Szkolny konkurs matematyczny dla
uczniów klas III , nr 4/2006

Jankowska Małgorzata, Moja przygoda z Zippim , nr 3/2009
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Kasprzyk-Skawska Iwona, Swobodna twórczość literacka dzieci i jej rola w edukacji
wczesnoszkolnej, nr 3/2006

Kasprzyk-Skawska Iwona, Wychowawcze i kształcące funkcje zabaw dydaktycznych
stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury i własnych doświad-
czeń, nr 3/2004

Nawrot Iwona, Scenariusz zajęć dla klasy zerowej, nr 1/2005

Popów Małgorzata, Daruk Anna, Współpraca nauczyciela bibliotekarza z nauczycie-
lem nauczania zintegrowanego, nr 2/2009

Siemieniako Anna, Siennica Sabina, Demska Janina, Wychowanie komunikacyjne
 konkurs dla 6-latków, nr 1/2005

Tomaszewska Maria, Muzyka w nauczaniu zintegrowanym , nr 2/2003

Wolińska Renata, Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne w edukacji wcze-
snoszkolnej, nr 2/2003

Wolińska Renata, Problem uwagi w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej, nr 3/2009

Wypych Dorota, Jak ciekawie prowadzić zajęcia z edukacji plastycznej w nauczaniu
zintegrowanym?, nr 4/2007

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Brosz Maciej, Brosz Iwona, Budowanie baz danych jako procedura pomiarowa
w ramach wewnętrznych badań ewaluacyjnych na przykładzie szkoły muzycznej,
nr 2–3/2012

Gruchała Mariola, Rada pedagogiczna  jej organizacja i sprawne kierowanie,
nr 4/2010

O NAS

Chojnacka Iwona, Cymerys Elżbieta, Co warto wiedzieć o pracy Gdyńskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli , nr 3/2006

OŚWIATA SAMORZĄDOWA

Ambroży Jerzy, Historia Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni , nr 1/2009

Ambroży Jerzy, Losy absolwentów gdyńskich szkół zawodowych , nr 2–3/2015

Budzioch Alicja, Pływaj razem z nami, jeśli masz ochotę..., nr 4/2012

Jasińska Ewa, Centrum Nauki EXPERYMENT , nr 1/2009

Kwiatkowska Wiesława, Dobra edukacja  wezwaniem apostolskim Jana Pawła II ,
nr 2/2003

Łowkiel Ewa, Gdyńska edukacja w liczbach , nr 2/2006

Łowkiel Ewa, Ile kosztuje dobra edukacja?, nr 2/2003

Łowkiel Ewa, Oświata wobec rynku pracy  z perspektywy Gdyni , nr 4/2004

Łowkiel Ewa, Perspektywy gdyńskiej edukacji , nr 1/2003
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Mazurek Elżbieta, Barcińska Irena, Edukacja morska w Akwarium Gdyńskim a wy-
szukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych w naukach przyrodniczych , nr 4/2007

Ostapkowicz Jacek, Działalność edukacyjna Muzeum Miasta Gdyni , nr 4/2004

Polony-Koper Joanna, O Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, nr 4/2011

Regulamin Konkursu „Jak żyć w przyjaźni”, nr 4/2006, nr 4/2007

Wilk Zofia Jolanta, Kilka refleksji na temat szkolenia polskich nauczycieli w Karls-
kronie, nr 1/2003

Wójcik Elżbieta, Wywiad z Bartoszem Bartoszewiczem  wiceprezydentem Gdyni ds.
edukacji , nr 2–3/2015

PRAWO W OŚWIACIE

Berbeka Alina, Ogólny zarys problematyki praw dziecka, nr 1/2004

Żurawski Janusz, Prawa autorskie w szkole. Jak ich przestrzegać, nie „tracąc” twa-
rzy i przyjaciół, nr 1/2004

PROBLEMY OCENIANIA

Babińska Magdalena, Zalety oceny opisowej, nr 1/2015

Cymerys Elżbieta, Po kolejnym egzaminie gimnazjalnym , nr 1/2003

Janich-Kilian Anna, Ocenianie arkusza egzaminu maturalnego z chemii , nr 4/2006

Jankowska Kamila, Niepewność w pewności nauczycielskiego oceniania, nr 4/2011

Madziąg Ewa i in., Słońce, piasek i morze  test osiągnięć z matematyki po gimna-
zjum , nr 4/2006

Mazurek Elżbieta, Ciekawe zmiany w Olimpiadzie Biologicznej, nr 2/2004

Mazurek Elżbieta, Diagnoza wstępna podstawą planowania pracy nauczyciela,
nr 2/2003

Mazurek Elżbieta, Jak podnieść efekty kształcenia umiejętności?, nr 1/2008

Mazurek Elżbieta, Jak wykorzystać wyniki oceniania zewnętrznego, nr 2/2013

Mazurek Elżbieta, Wyniki oceniania zewnętrznego i co dalej, nr 1/2003

Mazurek Elżbieta i in., Ocenianie kształtujące w praktyce  scenariusze lekcji przy-
rody i biologii , nr 2/2008

Mazurek Elżbieta i in., Test diagnozy wstępnej po I etapie edukacji , nr 2/2004

Mazurek Elżbieta, Makiła Małgorzata, Diagnoza wstępna podstawą planowania pra-
cy nauczyciela, nr 1/2004

Ochenduszko Julian, Ocenianie kształtujące strategią wyzwalania aktywności
uczniów i nauczycieli , nr 1/2008

Poręba-Konopczyńska Arleta, Ocenianie według wymagań i jego związki z ocenia-
niem kształtującym , nr 2/2008

Praca zbiorowa, Scenariusze lekcji z elementami oceniania kształtującego, nr 1/2016
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PRZED EGZAMINEM

Balsewicz Małgorzata, Kozera Katarzyna, Szotrowska Grażyna, Zadania egzamina-
cyjne z historii  zakres gimnazjum , nr 1/2015

Chojnacka Iwona, Ćwiczenia kompozycyjno-słownikowe, nr 2–3/2015

Ciesielska Krystyna, Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów kończących
trzecią klasę szkoły podstawowej, nr 4/2014

Ciesielska Krystyna, Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów kończących
klasę trzecią szkoły podstawowej, nr 4/2015

Dereszewska Alina, Bogalecka Magdalena, Zadania typu maturalnego z chemii ,
nr 1/2016

Grzymała Grażyna, Mały trening przed maturą z biologii , nr 1/2016

Kozera Katarzyna, Szotrowska Grażyna, Wiedza o społeczeństwie  materiał do po-
wtórzenia wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym , nr 4/2014

Krajewska Wiesława, Rutyńska Krystyna, Przed maturą z języka polskiego,
nr 1/2017

Kuśnierczak Iwona, Test „Podróże”  klasa 6, nr 2–3/2015

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 2, nr 4/2014

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 3, nr 1/2015

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 4, nr 2–3/2015

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 5, nr 4/2015

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 6, nr 1/2016

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 7, nr 2–3/2016

Madziąg Ewa, Powtórka z matematyki przed sprawdzianem po szkole podstawowej.
Część 8, nr 4/2016

Malecha Piotr, Powtórka z chemii przed egzaminem maturalnym , nr 2–3/2015

Mazurek Elżbieta, Zadania do powtórzenia materiału nauczania z biologii dla gim-
nazjalistów  część 3, nr 2–3/2015

Mazurek Elżbieta, Zadania do powtórzenia materiału nauczania z biologii dla gim-
nazjalistów  część 4, nr 4/2016

Mazurek Elżbieta, Zadania do powtórzenia materiału nauczania z biologii w gimna-
zjum przyporządkowane wymaganiom podstawy programowej. Część 2, nr 4/2014

Nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich, Przykładowy test, który może być wykorzy-
stany jako egzamin próbny w klasie III gimnazjum , nr 1/2015

Szymańska Katarzyna, Powtórka z geografii przed egzaminem maturalnym ,
nr 1/2015
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Szymańska Katarzyna, Powtórka z geografii przed egzaminem maturalnym  część
druga, nr 2–3/2016

Szymańska Katarzyna, Powtórka z geografii przed egzaminem maturalnym  część
trzecia, nr 4/2016

Szymańska Katarzyna, Powtórka z geografii przed egzaminem maturalnym  część
czwarta, nr 1/2017

Wiśnicka Małgorzata, Zadania do wiersza Z. Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”,
nr 2–3/2015

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE

Kijakowska Jolanta, Ekonomia w praktyce  jak realizować treści nowego przedmio-
tu? Nowa podstawa programowa i nowy przedmiot uzupełniający, nr 4/2012

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Kotowski Waldemar, Konkursy edukacyjne jako rozszerzenie metod pracy nauczycie-
la podstaw przedsiębiorczości , nr 2/2007

Kotowski Waldemar, Podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej  przyczynek
do dyskusji , nr 4/2006

SZKOLNA PROFILAKTYKA

Brylska-Ziółtkowska Dorota, Nauczyciel a dziecko zagrożone nałogami , nr 4/2004

Cegiełka-Broda Barbara, Adamska Teresa, Bonkowska Ewa, Zapobieganie nieszczę-
śliwym wypadkom w domu, na placu zabaw i w szkole, czyli jak realizowałyśmy
program „Żyj bezpiecznie” w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni , nr 1/2006

Jarząb Monika, Scenariusz godziny wychowawczej, nr 4/2004

Kolasa Zofia, Martusewicz Anna, Profilaktyka uzależnień  scenariusz spotkań
z młodzieżą, nr 3/2005

Maćkowiak Zdzisława, Agresja u dzieci , nr 3/2005

Niezgoda Izabela, Uzależnienia  walka z nałogami , nr 4/2004

Niezgoda Izabela, Świderska Zofia, Scenariusze godzin wychowawczych w liceum 
propozycje metodyczne, nr 3/2005

Świderska Zofia, Szkodliwe uzależnienia  ja nie palę!, nr 4/2004

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Ambroży Jerzy, Liceum profilowane  historyczne i współczesne modele, nr 2/2008

Ambroży Jerzy, Organizacja i rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni przed drugą
wojną światową, nr 1/2010

Kijakowska Jolanta, Scenariusz lekcji marketingu, nr 1/2005

Malinowska Ewa, Koszty jakości , nr 1/2011

Malinowska Ewa, Zastosowanie metody 5S w nauce zawodu, nr 1/2012
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Małkowska Maria, Rosicka Aleksandra, Wdowiak Jolanta, Z miłości do miejscowo-
ści , nr 1/2012

Skalska Krystyna, Edukacja a rynek pracy, nr 1/2004

Skalska Krystyna, Kierunki kształcenia z przyszłością, nr 1/2003

Skalska Krystyna, Metodyka praktycznej nauki zawodu, nr 1/2005

Skalska Krystyna, Pieniądz polski wczoraj, dziś, jutro, nr 1/2010

Skalska Krystyna, Propozycja lekcji z ekonomii , nr 3/2006

Skalska Krystyna, Scenariusze lekcji z ekonomii , nr 4/2009

Skalska Krystyna, Zawody przyszłości a polska rzeczywistość, nr 2/2009

Skalska Krystyna i in., Dress code, nr 1/2012

Stawicka Irena, Koncepcja kształcenia modułowego, nr 1/2003

Stawicka Irena, Teksty przewodnie w kształceniu zawodowym , nr 1/2004

Stawicka Irena, Zmiany dotyczące zewnętrznych egzaminów zawodowych , nr 1/
2003

ŚWIETLICA SZKOLNA

Bartusz-Kościukiewicz Anna, Scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci sześciolet-
nich , nr 4/2009

Grygiel Anna, Program zajęć interakcyjnych z elementami socjoterapii realizowany
w świetlicy szkolnej, nr 4/2009

Grygiel Anna, Scenariusz zajęć świetlicowych , nr 4/2007

Korzycka Karolina, Bezpieczna droga do szkoły  program zajęć wychowawczo-dy-
daktyczno-opiekuńczych dla świetlicy szkolnej, nr 4/2009

Korzycka Karolina, Zabawy na koncentrację  program zajęć wychowawczo-dydak-
tyczno-opiekuńczych dla świetlicy szkolnej, nr 1/2009

Malara Marta, Chrzest świetlicowy  scenariusz imprezy, nr 2/2008

Reiter-Perdian Joanna, Scenariusz zajęć świetlicowych , nr 3/2009

Tomaśko-Pilarska Aldona, Scenariusz zajęć świetlicowych , nr 2/2008

Wawrzyniak Balbina, Rozwijanie wrażliwości ekologicznej u wychowanków świetlicy
szkolnej, nr 2/2007

Wawrzyniak Balbina, Scenariusz zajęć świetlicowych , nr 2/2007

Wawrzyniak Balbina, Uczeń zdolny w świetlicy szkolnej, nr 4/2007

Wawrzyniak Balbina, Grygiel Anna, Pawłowska Dorota, „Sportowa majówka”  sce-
nariusz międzyświetlicowych rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawo-
wych , nr 1/2009

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU

Bury Tadeusz, Linux w edukacji , nr 2/2003

Bury Tadeusz, Linux w edukacji  cz. 2, nr 4/2004
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Kulińska Anna, Internet w nauczaniu języka angielskiego, nr 1/2003

Ledóchowski Zbigniew, Czy należy obawiać się egzaminu maturalnego z informaty-
ki?, nr 1/2006

Ledóchowski Zbigniew, Matura z informatyki  i co dalej?, nr 4/2004

Ledóchowski Zbigniew, O edukacji informatycznej po reformie programowej refleksji
kilka, nr 3/2009

Sysło Maciej M., Przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i spo-
soby jego osiągania, nr 2/2003

Sysło Maciej M., Śmiełowska-Bohn Maria, Forum nauczycieli stosujących technologię
informacyjną. Festiwal Nowych Technologii dla uczniów, nr 1/2006

Żurawski Janusz, Rola nauczyciela  opiekuna Multimedialnego Centrum Informacji
 w stwarzaniu warunków do właściwego korzystania z nowych technologii informa-
cyjnych i racjonalnego przetwarzania informacji znajdujących się w sieci , nr 4/2005

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wójcik Elżbieta, Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli  diagnozowanie pro-
blemów szkoły, nr 3/2004

Wójcik Elżbieta i in., Ankiety diagnozujące problemy szkoły  propozycje, nr 3/2004

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Adamczyk Magdalena, Nabywanie umiejętności z zakresu samoobsługi przez dzieci
niepełnosprawne, nr 2/2009

Ambroży Jerzy, O wypoczynku słów kilka, nr 1/2017

Ambroży Jerzy, Twórcza szkoła, nr 4/2015

Ambroży Jerzy, Uwrażliwianie na wartości , nr 2–3/2014

Ambroży Jerzy, Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi , nr 1/2017

Andrys Ewa, Program edukacyjny „Francja z bliska”, nr 4/2012

Babiarz Barbara, Szawłowska Joanna, Jak żyć w przyjaźni?, nr 3/2011

Baranowska Beata, Zrozumieć niesłyszącego  refleksje surdopedagoga, nr 1/2016

Bednarska Grażyna, Kuprycz Lontyna, Mróz-Gajewska Beata, Teatroterapia jako
forma arteterapii w klasie IIa integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni ,
nr 1/2012

Bielińska Anna, Rodzaje integracji osób niepełnosprawnych umysłowo, nr 4/2006

Bielińska Anna, Warunki prawidłowej integracji osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, nr 4/2006

Blałtęberg Aleksandra, Barnstable Janet, AT&T, Konkurs Global Virtual Classroom
2010/2011, nr 3/2011

Blałtęberg Aleksandra, Fitzgerald Mike, The International History Detectives  Histo-
ria II wojny światowej, nr 2/2008

s. Bodek Anna, Wigilia klasowa na wzór tradycyjnej wigilii w polskiej rodzinie  pro-
jekt edukacyjny dla klasy VI , nr 4/2011
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Brzozowska Beata, Scenariusze zajęć zintegrowanych , nr 1/2011

Budzińska Alicja, Ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe, nr 4/2008

Budzińska Alicja, Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka pla-
stycznego, nr 4/2008

Budzińska Alicja, Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć zespołu
instrumentalnego, nr 2/2008

Budzińska Alicja, Wiosenne dekoracje, nr 2/2008

Budzioch Alicja, Sprawni niepełnosprawni  idea integracji i normalizacji , nr 2–3/
2012

Burkiewicz Krystyna, Jak daleko z Gdyni do Kanady? XXXVI Olimpiada Biologiczna,
nr 4/2006

Chojnacka Iwona, Kolorowe ptaki edukacji  kilka refleksji o pracy z dzieckiem zdol-
nym piórem praktyka  cz. 1, nr 1/2015

Chwastniewska Danuta, Dysleksja  rzeczywisty problem czy... wiele hałasu o nic?,
nr 2/2003

Chwastniewska Danuta, Dysleksja  rzeczywisty problem czy... wiele hałasu o nic?
(cz. 2), nr 1/2004

Czykier Elżbieta, Prawne aspekty wyjazdów rodziców za granicę, nr 1/2012

Daruk Joanna, Jak żyć w przyjaźni?, nr 1/2008

Dobosz Anna, W jaki sposób atrakcyjnie nauczać fizyki?  wystawy interaktywne,
nr 2/2009

Domzała Anna, Wielokąty foremne z kartki papieru, nr 1/2009

Dułak Grażyna, Zaburzenia emocjonalne a zaburzenia rozwoju mowy, nr 3/2006

Fudzińska Grażyna, Dziecko zdolne, nr 4/2007

Galińska Joanna, Alchemia czy wróżbiarstwo?  rola doradcy zawodowego w życiu
licealisty, nr 4/2016

Gawron Katarzyna, Gierszewska Joanna, Jak żyć w przyjaźni  scenariusz cyklu
zajęć dla klasy II integracyjnej szkoły podstawowej, nr 4/2012

Gierszewska Joanna, Poznajmy się nawzajem  warsztaty integracyjne, nr 4/2011

Gleinert Grażyna, Jak żyć w przyjaźni  scenariusze zajęć dla uczniów klasy drugiej
szkoły podstawowej, nr 2–3/2012

Głowienke Elżbieta, Wawrzyniak Balbina, Zielone środowisko  zdrowe dzieci  edu-
kacja ekologiczna w szkole, nr 1/2012

Gogola Małgorzata, Blok tematyczny: Uczymy się żyć w przyjaźni , nr 1/2009

Gorzeńska Oktawia, Edukacja nieformalna, czyli nauka poprzez działanie  oczyma
młodzieży i lidera, nr 4/2011

Gorzeńska Oktawia, Wokół edukacji międzykulturowej  projekty międzynarodowe
w szkole, nr 3/2010

Gosińska Anna, Taranda Katarzyna, Organizacja szkolnego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy  projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum , nr 2/2011
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Grabowski Mariusz, Dogoterapia i felinoterapia  współczesne metody terapii wspo-
magające rozwój dzieci niepełnosprawnych , nr 4/2009

Grabowski Mariusz, Mamo, tato, dlaczego mnie krzywdzicie? Zespół Dziecka Maltre-
towanego w rozważaniach i refleksjach pedagoga, nr 4/2009

Grochowska Lucyna, Metody aktywizujące na lekcjach matematyki i nie tylko,
nr 1/2016

Janich-Kilian Anna, Kłos Iwona, Międzyszkolne zajęcia laboratoryjne z chemii ,
nr 4/2005

Jaworska Marzena, Lamparska Elżbieta, Styba Grażyna, Projekt edukacyjny „Czym
jest woda dla człowieka?”, nr 4/2012

Józefowicz Anna, Region, w którym mieszkam. Realizacja tematu metodą projektu,
nr 4/2009

Kalinowska Magdalena, Muzykoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ,
nr 1/2005

Kamińska Anna, Komputer w szkolnej klasie, nr 4/2010

Karwasz Grzegorz, Kapłony, Cluny i dobrobyt , nr 2/2011

Karwasz Grzegorz, Kapłony, Cluny i strategie edukacyjne, nr 3/2013

Kasicka-Kłos Anna, Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, nr 2/
2009

Kędziora Marta, Scenariusz zajęć z terapii logopedycznej, nr 3/2006

Komorowska Wioleta, Jak żyć w przyjaźni?  cykl zajęć dla uczniów kształcenia
zintegrowanego na poziomie klasy II , nr 4/2011

Kornas-Podgórny Lidia, Program edukacyjny „Popołudnie z bajką i baśnią”,
nr 2/2008

Koszałka Liliana, Gdynia i Karol Olgierd Borchardt  wycieczka edukacyjna dla klas
IV–VI , nr 2/2011

Kotowski Waldemar, Nowa olimpiada dla uczniów interesujących się finansami ,
nr 2/2009

Krysztofowicz Krzysztof, Rozenbangier Mirosława, Model funkcjonowania turystyki
szkolnej na przykładzie działalności Klubu Turystyki Pieszej „Belfer” PTTK Marynarki
Wojennej, nr 1/2010

Krysztofowicz Wiesława, Szymczak Ewa, Energetyka  wczoraj, dziś i jutro,
nr 4/2008

Krysztofowicz Wiesława, Szymczak Ewa, Konkurs wiedzy i umiejętności geograficz-
nych „Wielkie miasta świata” (dla szkół ponadgimnazjalnych), nr 1/2008

Krysztofowicz Wiesława, Szymczak Ewa, Walory turystyczne Rewy  scenariusz za-
jęć terenowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , nr 3/2008

Krysztofowicz Wiesława, Szymczak Ewa, Zmiany antropogeniczne w środowisku geo-
graficznym na obszarze Gdyni  zajęcia terenowe dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych , nr 3/2009

Kulińska Anna, Czy warto realizować projekt eTwinning?, nr 4/2013

Kulińska Anna, Konflikt pokoleń w szkolnej klasie?, nr 2/2011
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Kulińska Anna, Konkurs przedmiotowy inaczej, nr 4/2008

Kulińska Anna, Strategie uczenia się  pytania i odpowiedzi , nr 2–3/2016

Kulińska Anna, Szkoła w rzeczywistości wirtualnej czy rzeczywistość wirtualna
w szkole?, nr 1/2017

Kurpiel Natalia, Z niepełną sprawnością w szkole, nr 1/2009

Kurpiel Natalia, Drzeżdżon Wojciech, Klasa integracyjna szansą dla wszystkich ,
nr 4/2009

Lipińska Ewa, Dogoterapia pedagogiczna, nr 4/2004

Lipińska Ewa, Pies w przedszkolu, nr 4/2004

Lipińska Ewa, Kleina Magdalena, Czerwińska Marta, Dogoterapia w Gdyni ,
nr 4/2004

Łachan Katarzyna, Chcę poznać nasze Kaszuby!, nr 2/2013

Łockiewicz Marta, Style uczenia się  wybrane koncepcje poznawcze, nr 3/2008

Łojek-Kurzętkowska Maria, „Młodzi debatują” w Gdyni  debata oksfordzka jako
zastosowanie idei PBL , nr 1/2017

Łojek-Kurzętkowska Maria, Towarzysząc w wędrówce. Wprowadzenie do tutoringu,
nr 4/2016

Łomża Justyna, Jak można pomóc w nauce dziecku z wadą słuchu?, nr 4/2014

Łomża Justyna, Jak żyć w przyjaźni?, nr 3/2010

Łomża Justyna, Folkierska-Żukowska Małgorzata, Kitłowska-Kurpiel Marzena,
Edukacja przez teatr w szkołach dla dzieci niedosłyszących , nr 4/2015

Ługin Małgorzata, Moja przygoda z młodymi odkrywcami , nr 3/2009

Malecha Piotr, Pokazy doświadczeń chemicznych , nr 2/2009

Małkowska Maria, Erasmus+, nr 2–3/2016

Markstein Dorota, Integracja sensoryczno-motoryczna, rola ruchu w rozwoju intelek-
tualnym , nr 1/2005

Markstein Dorota, Wspomaganie rozwoju umysłowego z wykorzystaniem Gimnasty-
ki Mózgu Paula Dennisona, nr 4/2004

Mazurek Danuta, Miśkowiec Małgorzata, Jak uczyć efektywnie w klasie integracyj-
nej?, nr 4/2005

Mazurek Danuta, Miśkowiec Małgorzata, Jak żyć w przyjaźni  scenariusz zajęć dla
klasy II integracyjnej, nr 3/2008

Mazurek Danuta, Miśkowiec Małgorzata, Współpraca z rodzicami w klasie integra-
cyjnej, nr 3/2006

Mazurek Elżbieta, Co powinniśmy wiedzieć o nowej podstawie programowej,
nr 1/2009

Mazurek Elżbieta, Eksperyment metodą efektywnego nauczania, nr 1/2010

Mazurek Elżbieta, Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna  reforma podstawy
programowej, nr 3/2009

Mazurek Elżbieta, Sadowska Agnieszka, Zaproszenie na Wyspę Przyrodników,
nr 2–3/2015
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Mikucka Mariola, Terapia pedagogiczna skuteczną formą pracy z dziećmi z ADHD,
nr 2/2003

Milewska Barbara, Radziejewicz Krystyna, Jak żyć w przyjaźni  cykl zajęć integra-
cyjnych dla uczniów klas II z dwóch odrębnych placówek, nr 2/2010

Miśkowiec Małgorzata, Wspomaganie rozwoju ruchowego jako droga do pełniejszego
rozwoju poznawczego, nr 4/2004

Myczkowska Agata, Jak żyć w przyjaźni  cykl zajęć dla uczniów kształcenia zinte-
growanego na poziomie klasy II , nr 3/2013

Niezgoda Izabela, Prawa człowieka i prawa dziecka we współczesnym świecie  sce-
nariusz godziny wychowawczej dla szkół ponadgimnazjalnych , nr 1/2009

Niezgoda Izabela, Scenariusz zajęć koła biologicznego, nr 4/2007

Nowakowska Alicja, Praca w klasie integracyjnej metodą aktywizującą uczniów nie-
pełnosprawnych , nr 2/2010

Nowakowska Alicja, Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem niepeł-
nosprawnym w klasie integracyjnej, nr 2/2010

Nowocień Teresa, Zabawy z aliteracją jako wstęp do rozwijania świadomości fonolo-
gicznej, nr 4/2011

Orlicka Iwona, 8 rodzajów stylów uczenia się w odniesieniu do inteligencji wielorakiej
według Howarda Gardnera, nr 4/2006

Orlicka Iwona, Nauczanie języka angielskiego dzieci z dysleksją, nr 2/2007

Orlicka Iwona, Nauczanie języka angielskiego dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi w klasie integracyjnej, nr 2/2007

Orlik Barbara, Uczenie się przez całe życie, nr 2/2008

Pałkowska Bożena, Jak żyć w przyjaźni  scenariusze cyklu zajęć dla klasy drugiej
szkoły podstawowej, nr 4/2013

Paterska Iwona, Dzieci mają prawa  projekt edukacyjny, nr 1/2014

Piątkowska Jarosława, Inteligencja wieloraka z perspektywy szkoły, nr 4/2006

Pietruszewska-Fulara Małgorzata, Komunikacja edukacyjna jako istotny składnik
pracy twórczego nauczyciela, nr 4/2007

Pietruszewska-Fulara Małgorzata, Rola nauczyciela w organizowaniu twórczej ak-
tywności uczniów, nr 4/2007

Pietruszewska-Fulara Małgorzata, Scenariusze zajęć logopedycznych , nr 4/2007

Piórkowska Maria, Cichoszewski Kazimierz, Uczeń dyslektyczny na lekcji geografii ,
nr 4/2005

Pomirska Zofia, Humor w dydaktyce szkolnej, nr 2/2011

Przedpełska Anna, Komputer i ja  scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla szkoły
podstawowej, nr 3/2009

Przedpełska Anna, Szukam przyjaciela  scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla
szkoły podstawowej, nr 3/2009

Pyryt Renata, Jak żyć w przyjaźni  scenariusze cyklu zajęć dla klasy drugiej szkoły
podstawowej, nr 1/2014
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Sadowska Magdalena, Komputer jako narzędzie wspomagające jakość i efektywność
nauczania fizyki , nr 4/2011

Siemieniako Anna, Jak żyć w przyjaźni  cykl zajęć dla uczniów klasy II kształcenia
zintegrowanego, nr 1/2010

Skalska Krystyna, Comenius w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
w Gdyni , nr 2–3/2012

Skalska Krystyna, Scenariusz lekcji wychowawczej, nr 2/2013

Skalska Krystyna, Uczyć myśleć i wyciągać wnioski , nr 1/2008

Skalska Krystyna, Kąkol Tomasz, Comenius i inne projekty, nr 3/2009

Staniszewska Krystyna, Dyslektyk w domu polonisty, nr 2/2003

Stankiewicz Alicja, Cykl zajęć dla uczniów kształcenia zintegrowanego na poziomie
klasy drugiej, nr 4/2008

Suplicka Teresa, Analiza prac rysunkowych i malarskich dzieci uzdolnionych pla-
stycznie, nr 2–3/2012

Suplicka Teresa, Czynniki determinujące rozwój uzdolnień plastycznych , nr 2–3/
2012

Szmidt Krzysztof J., Szkoła naprawdę twórcza, nr 1/2017

Szotrowska Grażyna, Gra edukacyjna „Gdynia od szczegółu do ogółu”  scenariusz
lekcji w terenie, nr 2–3/2014

Szotrowska Grażyna, Szlakiem Powstania Warszawskiego  gra terenowa,
nr 4/2016

Szotrowska Grażyna, Wycieczka jako ciekawa forma edukacyjno-wychowawcza,
nr 2–3/2015

Szotrowska Grażyna, Wycieczki patriotyczne w naszym regionie, nr 4/2007

Szczypior Agnieszka, Ellwart Marlena, Jak żyć w przyjaźni  cykl zajęć zintegrowa-
nych dla klasy II szkoły podstawowej, nr 1/2012

Szwejkowska-Kulpa Agnieszka, Jak żyć w przyjaźni , nr 2/2011

Szymańska Monika, Jak żyć w przyjaźni  cykl zajęć dla uczniów nauczania zinte-
growanego na poziomie klasy drugiej, nr 2/2008

Szymczak Ewa, Osobliwości geologiczne wybrzeża Zatoki Gdańskiej, nr 2/2009

Świderska Zofia, Zrozumieć konflikt?, nr 4/2013

Tkaczeń Małgorzata, Jak żyć w przyjaźni  cykl zajęć dla uczniów nauczania zinte-
growanego na poziomie klasy drugiej, nr 4/2009

Trzebiatowski Eugeniusz, Kaszuby w Europie, nr 4/2010

Wawrzyniak Balbina, Wychowanie morskie w świetlicy szkolnej, nr 3/2013

Wicek Anna, Blok tematyczny „Jak żyć w przyjaźni?”, nr 3/2010

Wiktorowicz Jolanta, Gierszewska Joanna, Synergizm pracy we współpracy,
nr 3/2009

Wiktorowicz Jolanta, Gierszewska Joanna, Teatr  integrująca zabawa dla wszyst-
kich dzieci , nr 2/2009

Witkowska Krystyna, Scenariusze lekcji wychowania do życia w rodzinie, nr 3/2011

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 2–3/2017 79



Spis zawartości Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego od nru 1/2003 do nru 1/2017

Włoch Ewa Marlena, Scenariusz przedstawienia „Jak Krzyś przez jezdnię przecho-
dził”, nr 4/2008

Wolińska Renata, Postawy rodzicielskie, nr 2–3/2016

Wolińska Renata, Rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności organizacji zacho-
wań dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w sytuacji szkolnej, nr 1/2009

Wolińska Renata, Rozważania o budowaniu autorytetu nauczyciela, nr 4/2014

Wolińska Renata, Rozważania o motywacji , nr 1/2014

Wolińska Renata, Rozważania o samoocenie i jej związku z motywacją, nr 4/2014

Wolińska Renata, Szkoła dla Rodziców, nr 2–3/2015

Wosińska Karolina, Metoda Warnkego  nowoczesna technologia w terapii trudności
szkolnych , nr 2/2013

Woźniak-Wróblewska Małgorzata, Profilaktyka wad wymowy u dzieci w wieku
przedszkolnym , nr 1/2008

Woźniak-Wróblewska Małgorzata, Refleksyjny przedszkolak  program z pedagogiki
refleksyjnej, nr 1/2008

Zadroga Katarzyna, Stres zjawiskiem pozytywnym , nr 1/2010

Zadroga Katarzyna, Kulik Beata, Jak żyć w przyjaźni?, nr 4/2012

Zawadzka Marzena, Terapia pedagogiczna  scenariusz zajęć, nr 4/2011

Zaworska Izabela, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci , nr 4/2006

Zaworska Izabela, Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym , nr 2/2007

Zaworska Izabela, Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi , nr 1/2011

Zielińska Alina, Karpen Annemette, Spotkanie z filmem animowanym , nr 3/2008

Zygmunt Małgorzata, Walory dydaktyczne i edukacyjne młodzieżowych turniejów
turystyczno-krajoznawczych, nr 2/2009

WYCHOWANIE

Banasik Maria, Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkoły ponadgimnazjalnej,
nr 3/2010

Bury Tadeusz, Bezpieczeństwo w mediach , nr 2/2009

Chojnacka Iwona, Cymerys Elżbieta, Gawron Joanna, Scenariusz lekcji łączących
treści humanistyczne, religijne i wychowawcze (kl. I gimnazjum), nr 1/2006

Chwastniewska Danuta, Istota i rozwój tożsamości  kryzys okresu dorastania,
nr 2/2004

ks. Cichosz Wojciech, Między nagrodą a karceniem: rola systemów motywacyjnych
w edukacji , nr 1/2004

ks. Cichosz Wojciech, Teologia imperatywu wychowania w rodzinie, nr 4/2005

ks. Cichosz Wojciech, W poszukiwaniu mądrości edukacyjno-wychowawczej,
nr 4/2004

ks. Cichosz Wojciech, Wychowanie  wolność  granica, nr 2/2003
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Ciesielska Krystyna, Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas III , nr 1/2006

Czarnowska Joanna, Kilka refleksji na temat pracy z grupą, nr 3/2004

Domzała Anna, Laudańska Stella, Program przeciwdziałania przemocy i agresji
w szkole, nr 2/2007

Gawron Joanna, Przemoc nie jest rozwiązaniem...  scenariusz lekcji religii dla kla-
sy II gimnazjum , nr 4/2007

Ginter-Reglińska Joanna, Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły pod-
stawowej lub I gimnazjum , nr 4/2004

Gwizdalska Małgorzata, Socjalizacyjna funkcja mediów, nr 2/2004

Kowalska Katarzyna, Staniszewska Krystyna, Etyka w szkole  propozycje meto-
dyczne, nr 2/2003

Kucharek Julita, Jak żyć w przyjaźni  scenariusz cyklu zajęć dla klasy drugiej
szkoły podstawowej, nr 2/2009

Kulińska Anna, Jak nie dać sobie włożyć kosza na głowę, czyli kilka słów o dyscy-
plinie, nr 2/2003

Leszczyńska Anna, Konspekt lekcji wychowawczej i zajęć dla rodziców w klasach
gimnazjalnych lub licealnych , nr 3/2006

Markstein Dorota, Interwencja kryzysowa, nr 4/2006

Markstein Dorota, Kontrolowanie zachowań, nr 3/2006

Mazurek Elżbieta, Scenariusz lekcji biologii w kl. II gimnazjum , nr 1/2006

Niezgoda Izabela, Uczę się i umiem  scenariusz godziny wychowawczej, nr 4/2007

s. Puzio Rafaela, Scenariusz lekcji katechezy dla klas V–VI szkoły podstawowej,
nr 1/2006

Rutz Katarzyna, Bajeczki logopedyczne jako zbiór ćwiczeń służących usprawnianiu
artykulatorów u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym , nr 1/2006

Sadkowska Dorota, Program dydaktyczno-wychowawczy dla świetlicy szkolnej
„Umiem i chcę być grzeczny”, nr 4/2006

Smolik Alicja, Mój przyjaciel pies  kształtowanie postaw opiekuńczych wobec zwie-
rząt domowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym , nr 1/2006

Sziers Katarzyna, Bezpieczne wakacje  scenariusz przedstawienia, nr 2/2009

Szotrowska Grażyna, Scenariusz godziny wychowawczej, nr 4/2007

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni, Materiały do wykorzystania na lek-
cjach z zakresu omawianej tematyki , nr 1/2006

Wentowski Wiktor, Profilaktyka uzależnień, nr 2/2004

Wolińska Renata, Budowanie dobrej relacji rodzic  nauczyciel warunkiem współ-
uczestniczenia w wychowaniu dziecka, nr 2/2007

ks. Woś Marek, Priorytety w socjologii wychowania, nr 4/2005

ks. Woś Marek, Wychowawcza i lecznicza rola zwierząt w życiu człowieka, nr 1/2006
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WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

Balsewicz Małgorzata, Majer Halina, Scenariusz uroczystości szkolnej, nr 3/2007

Blałtęberg Aleksandra, Scenariusz cyklu lekcji języka angielskiego, nr 3/2007

ks. Cichosz Wojciech, Miłość ojczyzny w literaturze polskiej, nr 3/2007

Cymerys Elżbieta, Chojnacka Iwona, Polskie pieśni patriotyczne  scenariusz lekcji ,
nr 3/2007

Cymerys Elżbieta, Chojnacka Iwona, Gawron Joanna, Scenariusz lekcji dla II klasy
gimnazjum , nr 3/2007

Filc Krzysztof, Lekcja wiedzy o społeczeństwie dla klas gimnazjalnych lub lekcja wy-
chowawcza, nr 3/2007

Kaczyńska Teresa, Patriotyzm: cytaty, aforyzmy (wybór), nr 3/2007

Kulińska Anna, Kulas Małgorzata, Lekcja języka angielskiego, nr 3/2007

Krysztofowicz Wiesława, Moszczyńska Jolanta, Szymczak Ewa, Przeszłość i współ-
czesność kulturowa  Polska w Europie, nr 3/2007

Madziąg Ewa, Mazurek Elżbieta, Zygmunt Małgorzata, Wycieczki edukacyjne jako
forma kształtowania postaw patriotycznych , nr 3/2007

Mierzejewska Wioletta, Stryczniewicz Ewa, Przez wieki do wolności  scenariusz
konkursu historycznego dla uczniów klas III gimnazjum , nr 3/2007

Smentek Katarzyna, 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości  scenariusz
lekcji historii dla gimnazjum , nr 3/2007

Smentek Katarzyna, Wkład Polaków do dziedzictwa światowego  scenariusz lekcji
wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum , nr 3/2007

Smolik Alicja, Wychowanie patriotyczne w przedszkolu, nr 3/2007

Szotrowska Grażyna, Harmonogram działań szkoły w zakresie wychowania patrio-
tycznego, nr 3/2007

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Gardocka Katarzyna, Współpraca z rodzicami, czyli Dzień Dziecka inaczej, nr 2/2009

Gruba Anna, Jestem nauczycielem przedszkola, nr 2/2011

Hryniewicka Joanna, Włoch Ewa Marlena, Scenariusz zajęć otwartych , nr 2–3/2014

Janca Magdalena i in., Jak odżywiać się zdrowo?  projekt edukacyjny w przed-
szkolu, nr 1/2012

Jarmuszewicz-Bąk Marta, Scenariusze zajęć przedszkolnych dla 3-latków, nr 4/
2015

Kozłowska Anna, Jadłospis w przedszkolu, nr 2/2010

Parzątka-Lipińska Joanna, Scenariusz zajęć dla 4-latków, nr 1/2016

Pończocha Bożena, Z plastyką na ty już w przedszkolu, nr 1/2005

Sarzyńska Jolanta, Scenariusze zajęć z edukacji morskiej w przedszkolu, nr 3/2006

Smolik Alicja, Bajkoterapia  lek na lęk?, nr 1/2005
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Smolik Alicja, Dlaczego siedzisz w kącie?  zabawy i zajęcia budujące poczucie bez-
pieczeństwa i integracji w grupie, nr 4/2006

Smolik Alicja, Jak uniknąć błędów Czerwonego Kapturka, czyli... o bezpiecznej za-
bawie dziecka, nr 2/2004

Smolik Alicja, Metody diagnozowania osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym. Czy
obserwacja jest konieczna?, nr 4/2005

Smolik Alicja, Strach ma wielkie oczy, czyli... adaptacja dziecka 3-letniego do przed-
szkola, nr 3/2004

Spigarska Ingrid, Program autorski „Słucham, zapamiętuję i rozpoznaję różne dźwię-
ki”  stymulacja rozwoju percepcji słuchowej u dzieci 3-letnich , nr 2/2010

Spigarska Ingrid, Program edukacji regionalnej „...A ja kocham moją Gdynię...”  roz-
wijanie postawy patriotycznej u dzieci 5-letnich poprzez tworzenie więzi uczuciowej
z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta, nr 2/2009

Spigarska Ingrid, Włoch Ewa Marlena, Projekt edukacyjny w przedszkolu,
nr 2–3/2014

Sydow Mirosława, Bezpieczny w swoim środowisku  program edukacyjny dla dzieci
5-letnich , nr 3/2008

Szewczuk Urszula, Scenariusz zajęć dla 4- i 5-latków, nr 4/2014

Włoch Ewa Marlena, Dokarmianie ptaków, nr 4/2014

Włoch Ewa Marlena, Scenariusze zajęć przedszkolnych , nr 4/2015

Włoch Ewa Marlena, Scenariusze zajęć w przedszkolu, nr 1/2012

Włoch Ewa Marlena, Scenariusz zajęć pt. „Morze”, nr 2/2010

Włoch Ewa Marlena, Scenariusz zajęć przedszkolnych z czynnym udziałem rodziców,
nr 1/2015

Włoch Ewa Marlena, Wychowanie patriotyczne w przedszkolu, nr 4/2014

Włoch Ewa Marlena, Zabawy badawcze w przedszkolu, nr 4/2014

Włoch Ewa Marlena, Zabawy twórcze podczas zajęć w przedszkolu, nr 1/2015

Włoch Ewa Marlena, Spigarska Ingrid, Woźniak-Wróblewska Małgorzata, Dbajmy
o nasze środowisko  program tygodnia ekologicznego w przedszkolu, nr 1/2012

Woźniak-Wróblewska Małgorzata, Profilaktyka wad wymowy w przedszkolu  pro-
gram z logopedii , nr 3/2008

Zawłocka Alicja, Program autorski „Jak skutecznie rozwijać pamięć i koncentrację
uwagi dzieci w wieku przedszkolnym”, nr 3/2011

Ziętkiewicz Małgorzata, Matematyka w przedszkolu  jak uczyć dzieci tego przed-
miotu, nr 4/2005

Ziętkiewicz Małgorzata, Rowerem w teren  zestaw scenariuszy z wychowania ko-
munikacyjnego i ekologicznego, nr 4/2006
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RECENZJE

POLECAMY NAUCZYCIELOM

Anderson John R., Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień, Rec. Mazurek Elżbie-
ta, nr 2/2008

Bartkowiak Ryszard, Historia myśli ekonomicznej, Rec. Skalska Krystyna, nr 2/2011

Bartoszewska Barbara i in., Alfabet świetlicowy. Scenariusze zajęć świetlicowych ,
Rec. Wawrzyniak Balbina, nr 4/2007

Bates Janet, Munday Sarah, Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Rec. Madziąg
Ewa, nr 1/2014

Benedykt XVI, SPE SALVI  encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów,
prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich
o nadziei chrześcijańskiej. Dokumenty, Rec. Gawron Joanna, nr 3/2008

Benedykt XVI  Trwajcie mocni w wierze: pielgrzymka do Polski 25–28 maja 2006 r.,
Rec. Gawron Joanna, nr 1/2007

Berthet Denise, Wprowadzenie do nauki pisania, Rec. Smolik Alicja, nr 1/2006

Biermann Ingrid, Kot zdejmuje buty. Propozycje zabaw wspierających spokój i kon-
centrację, Rec. Włoch Ewa Marlena, nr 2/2013

Biesok Grzegorz (red.), Logistyka usług, Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2013

Boik John, Giełdowe giganty, Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2010

Bolesta Andrzej, Chiny w okresie transformacji , Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2010

Borkowska Agnieszka, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, Rec. Madziąg
Ewa, nr 1/2013

Bradley Michael J., Jak wychować nastolatka i nie zwariować, Rec. Szmuksta Ka-
tarzyna, nr 4/2013

Braun Marcin, Mach Maria, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli
i rodziców, Rec. Niezgoda Izabela, nr 2/2013

Budikova J., Krusinova P., Kuncova P., Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spo-
tkanie ze szkołą?, Rec. Smolik Alicja, nr 4/2006

Burewicz Andrzej, Jagodziński Piotr, Szkolny eksperyment chemiczny w świetle prze-
pisów, Chemia w Szkole 2004, nr 3, s. 46, Rec. Maćkiewicz Daniela, nr 4/2005

Buscaglia Leo F., Radość życia. O sztuce miłości i akceptacji , Rec. Cymerys Elżbieta,
nr 1/2008

Cebulski Kamil, Efekt motyla, Rec. Kotowski Waldemar, nr 3/2008

Charzyńska-Gula Marianna (red.), Środowiskowy program wychowania zdrowotne-
go w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, Rec. Wawrzyniak Balbina, nr 2/2010

Chatzky Jean, Zarabiaj zamiast szukać wymówek. Trzymaj swoje finanse silną ręką,
Rec. Skalska Krystyna, nr 3/2009

Chełpa Stanisław, Witkowski Tomasz, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia so-
bie ze sporami , Rec. Ciesielska Krystyna, nr 2/2011

„Chemia w Szkole” 2008, nr 1, Rec. Maćkiewicz Daniela, nr 4/2008

84 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 2–3/2017



Spis zawartości Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego od nru 1/2003 do nru 1/2017

„Chemia w Szkole” 2009, nr 4, Rec. Maćkiewicz Daniela, nr 1/2010

„Chemia w Szkole” 2011, nr 1, Rec. Maćkiewicz Daniela, nr 2/2011

„Chemia w Szkole” 2012, nr 4, Rec. Maćkiewicz Daniela, nr 1/2013

Christopher Cindy J., Nauczyciel  rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Rec.
Krysztofowicz Wiesława, nr 1/2007

Czarny Elżbieta, Śledziewska Katarzyna, Polska w handlu światowym , Rec. Skalska
Krystyna, nr 4/2009

Częścik Józef, Pomyśl i odgadnij. Trening logicznego myślenia dla dzieci , Rec. Włoch
Ewa Marlena, nr 1/2012

Dąbrowski Mirosław, Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych
polskich trzecioklasistów, Rec. Ciesielska Krystyna, nr 1/2008, Rec. Niezgoda Iza-
bela, nr 3/2011

Domagała Aneta, Mirecka Urszula, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat , Rec.
Wawrzyniak Balbina, nr 1/2014

Dwudziestolecie międzywojenne. Miejsca, ludzie, wydarzenia, Rec. Szotrowska Gra-
żyna, nr 2/2010

Encyklika Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów
i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrze-
ścijańskiej, Rec. Gawron Joanna, nr 4/2006

Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały  jak
słuchać, żeby z nami rozmawiały, Rec. Kupper Katarzyna, nr 3/2009

Fechner-Sędzicka Iwona, Ochmańska Barbara, Odrobina Wiesława, Rozwijanie za-
interesowań i zdolności matematycznych uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Po-
radnik dla nauczyciela, Rec. Ciesielska Krystyna, nr 3/2013

Ferrero Bruno, Dojrzewanie, Rec. Gawron Joanna, nr 3/2010

Filip Jan, Rams Tadeusz, Dziecko w świecie matematyki , Rec. Madziąg Ewa,
nr 1/2014

Franek Anna, Riegel Marzena, Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka, Rec. Fra-
nek Anna, nr 2/2009

Fuchs Birgit, Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Rec. Wawrzy-
niak Balbina, nr 1/2007

Furman Ben, Program „Dam Radę!” w praktyce. Nowa metoda pomagania dzieciom
w przezwyciężaniu problemów z emocjami i zachowaniem , Rec. Justyna Jędrzejew-
ska, nr 4/2015

Gajewska Grażyna, Bazydło-Stodolna Karolina, Teoretyczno-metodyczne podstawy
pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy, Rec. Wawrzyniak Balbina, nr 1/2009

Gdynia lata 20. i 30. Multimedialna historia w obrazkach i anegdotach , Rec. Szotrow-
ska Grażyna, nr 4/2010

Glass Lillian, Toksyczni ludzie, Rec. Blałtęberg Aleksandra, nr 1/2007

Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki ,
Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2009

Glover David, Z czego to jest zrobione?, Rec. Mazurek Elżbieta, nr 4/2005
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Głowacki Zdzisław, Magiczna chemia. Zagadnienia z chemii nie tylko dla olimpijczy-
ków gimnazjalistów i licealistów, Rec. Malecha Piotr, nr 1/2013

Gołembska Elżbieta, Tyc-Szmil Karolina, Brauer Jakub, Logistyka w usługach , Rec.
Skalska Krystyna, nr 2/2009

Gołębiowski Krzysztof i in., Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole pod-
stawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Poradnik dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej, przyrody, fizyki i geografii , Rec. Niezgoda Izabela, nr 1/2013

Goody Jack, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu,
Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2010

Greenblatt Joel, Mała książeczka, która podbija rynek, Rec. Skalska Krystyna,
nr 3/2009

Grodecka Aneta, Uczeń z wyobraźnią. Ćwiczenia z analizy tekstów kultury, Rec. Cy-
merys Elżbieta, nr 1/2007

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogicz-
ne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu roz-
woju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności , Rec. Włoch Ewa Marlena,
nr 2/2011

Guzera Krystyna, Mierzejewska-Majcherek Janina, Ekonomika przedsiębiorstw,
Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2005

Hamer Hanna, Klucz do efektywności nauczania, Rec. Krysztofowicz Wiesława,
nr 1/2009

Hare Beverley, Bądź asertywny, Rec. Szmuksta Katarzyna, nr 2/2011

Harmin Merrill, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?, Rec. Szotrowska
Grażyna, nr 2/2008

Hausner Jerzy (red. nauk.), Administracja publiczna, Rec. Skalska Krystyna,
nr 2/2009

Horowski Jarosław, Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym
nauczycieli?, Rec. Szymańska Katarzyna, nr 4/2015

Huntington Samuel, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości naro-
dowej, Rec. Skalska Krystyna, nr 2/2009

Izydorczyk Bernadetta, W pułapce zaburzeń odżywiania. Jak zrozumieć anoreksję
i bulimię, Rec. Niezgoda Izabela, nr 1/2013

Jackson Cecil W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawoz-
dań finansowych , Rec. Skalska Krystyna, nr 2/2008

Jagieła Jarosław, Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Rec.
Ciesielska Krystyna, nr 4/2008, Rec. Cymerys Elżbieta, nr 1/2013

„Jak żyć z ludźmi” (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla mło-
dzieży, Rec. Repka Anna, nr 1/2007

Janicki Kamil, Damy złotego wieku, Rec. Szotrowska Grażyna, nr 4/2016

Janicki Kamil, Pierwsze damy II Rzeczpospolitej, Rec. Szotrowska Grażyna, 4/2013
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Jaszczyk Agnieszka, Kochaniak Beata, Czarodziejski pyłek, czyli metafora i bajka
we wspomaganiu rozwoju małego dziecka, Rec. Smolik Alicja, nr 1/2007

Jurek Anna, Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych , Rec. Cymerys Elżbieta, nr 3/2011

Kaczyńska Marta; rozmawiała Dorota Łosiewicz, Moi rodzice, Rec. Szotrowska Gra-
żyna, nr 1/2017

Kall Jacek, Silna marka. Istota i kreowanie, Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2012

Kaplan Robert S., O co zapytasz człowieka w lustrze? Pytania, które czynią przy-
wódcę, Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2013

Kasprzakowa Barbara, Wyobraźnia czarodziejka. Wprawki lekturowe i testy dla gim-
nazjalistów, Rec. Cymerys Elżbieta, nr 4/2005

Kazubski Aleksander, Panek Dominika, Sporny Łukasz, Chemia. Doświadczenia
w małej skali. Poradnik dla nauczyciela, Rec. Malecha Piotr, nr 2/2011

Kienzler Iwona, New English business. Wzory listów, umów i innych dokumentów
w języku angielskim z tłumaczeniami , Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2012

King Gail, Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Rec. Krysztofowicz Wiesława,
nr 3/2009

Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L., Bogaty ojciec, biedny ojciec, czyli czego bogaci
uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa, Rec.
Skalska Krystyna, nr 2/2011

Klein Naomi, Doktryna szoku, Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2008

Klein Naomi, Mury i wyłomy, czyli bariery i szanse, Rec. Skalska Krystyna,
nr 3/2009

Knyt Agnieszka (wybór i oprac.), 1920. Wojna o Polskę, Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 2/2011

Kolorowe Obrazki  Edukacyjne kolorowanki dla dzieci , Rec. Wójcik Elżbieta,
nr 4/2016

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Rec. Gawron Joanna, nr 4/2005

Konkolewska Anna, Pardo Piotr Janusz, Czytam różne teksty kultury. Ćwiczenia
językowo-redakcyjne dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej, Rec. Chojnacka
Iwona, nr 4/2009

Konopnicka Maria i in., Wlazł kotek na płotek. Wyliczanki, rymowanki , Rec. Włoch
Ewa Marlena, nr 2/2013

Kopaczyńska Iwona, Ocenianie szkolne wspierające ucznia, Rec. Mazurek Elżbieta,
nr 1/2006

Koper Sławomir, Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej, Rec. Szotrowska Graży-
na, nr 2/2013

Koper Sławomir, Dwudziestolecie międzywojenne. T. 10, Życie codzienne, Rec. Szo-
trowska Grażyna, nr 1/2014

Koper Sławomir, Kresy południowo-wschodnie. Polskie ślady. Przewodnik historycz-
ny, Rec. Szotrowska Grażyna, nr 4/2016
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Koper Sławomir, Miłość w Powstaniu Warszawskim , Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 4/2015

Koper Sławomir, Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939–1945, Rec.
Szotrowska Grażyna, nr 2/2013

Koper Sławomir, Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej, Rec. Szotrowska Gra-
żyna, nr 2/2013

Koper Sławomir, Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Rec. Szotrowska Gra-
żyna, nr 1/2012

Koper Sławomir, Życie prywatne elit władzy PRL , Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 2–3/2015

Kotyra Dušan, Sivošová Alica, Jak rozwiązywać zadania tekstowe z matematyki ,
Rec. Madziąg Ewa, nr 4/2009

Kretschmann Rudolf i in., Stres w zawodzie nauczyciela, Rec. Cymerys Elżbieta,
nr 1/2012

Kudirko Jadwiga, Królowie też w Wilnie kochali , Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 4/2011

Kulczycka Luiza, Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej?, Rec. Skalska Krystyna, nr 3/2009

Kuśmierczuk Włodzimierz, Efekt cieplarniany  czyli o katastrofie dydaktycznej,
Chemia w Szkole 2006, nr 4, s. 13, Rec. Maćkiewicz Daniela, nr 1/2007

Lemper-Pychlau Marion, Dzieci potrzebują dyscypliny. Poradnik dla rodziców, Rec.
Gawron Joanna, nr 3/2009

Levine Mel, Odkryj zdolności swojego dziecka, Rec. Wójcik Elżbieta, nr 1/2013

Limont Wiesława, Cieślikowska Joanna, Jastrzębska Dominika (red.), Zdolni w szko-
le, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla
nauczycieli i wychowawców, Rec. Niezgoda Izabela, nr 1/2013

Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych , Rec. Krysztofowicz
Wiesława, nr 4/2006

Łukaszewski Wiesław, Wielkie pytania psychologii , Rec. Ciesielska Krystyna,
nr 4/2006

Majchrzak Beata, Opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci ,
Rec. Wójcik Elżbieta, nr 1/2015

Majewski Mirosław, Szkice o geometrii i sztuce między Wschodem i Zachodem , Rec.
Madziąg Ewa, nr 1/2013

Makowski Adam i in., Zbiór zadań i testów gimnazjalnych do egzaminu z matematyki ,
Rec. Madziąg Ewa, nr 1/2013

Mańkowska Izabela, Kreowanie rozwoju dziecka, Rec. Wolińska Renata, nr 1/2006

Marchewka-Bartkowiak Kamilla, Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka
państw Unii Europejskiej, Rec. Skalska Krystyna, nr 2/2009

Marciniec Bogdan (red.), Misja nauk chemicznych , Rec. Malecha Piotr, nr 1/2013

Maruszewski Tomasz, Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata,
Rec. Gawron Joanna, nr 2/2011
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Mastalerz Przemysław, Ekologiczne kłamstwa ekowojowników, Rec. Malecha Piotr,
nr 2–3/2014

Maurer Alicja (red.), Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicz-
nej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych , Rec. Włoch Ewa Marlena, nr 2/2009

Maxwell Ruth, Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, Rec. Ciesielska
Krystyna, nr 4/2013

Mentlewicz Anna, Południewski Grzegorz, Antykoncepcja czyli świadome macierzyń-
stwo, Rec. Niezgoda Izabela, nr 4/2011

Mierzejewska-Majcherek Janina, Podstawy ekonomii  podręcznik, Rec. Skalska
Krystyna, nr 4/2005

Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, Rec. Szotrowska Grażyna, nr 1/2010

Milata-Troińska Agata, Finlandia a korepetycje, Rec. Krysztofowicz Wiesława,
nr 2/2010

Miller Katarzyna, Pawluczuk Monika, Być kobietą i nie zwariować, Rec. Szmuksta
Katarzyna, nr 4/2011

Minahan Jessica, Rappaport Nancy, Kod zachowania, Rec. Wolińska Renata,
nr 1/2017

Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena, Żuk Krzysztof, Gospodarka samorządu te-
rytorialnego, Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2007

„Młody Technik”, Rec. Bury Tadeusz, nr 3/2013

Moss Connie M., Brookhart Susan M., Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozu-
mieć każdą lekcję, nr 4/2016

Mróz Justyna, Kaleta Kinga (red.), Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pra-
cy nauczyciela, Rec. Wawrzyniak Balbina, nr 1/2013

Niedźwiedzka Barbara, Wakacje Kamy. Opowiadania i zabawy dla przedszkolaków,
Rec. Włoch Ewa Marlena, nr 4/2011

Niemierko Bolesław, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki , Rec. Ma-
zurek Elżbieta, nr 4/2007

Niemierko Bolesław, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Rec. Mazurek Elżbieta,
nr 4/2005

Nie zamykaj oczu..., Rec. Zygmunt Małgorzata, nr 1/2012

Nie zamykaj oczu. W objęciach sekty, Rec. Gawron Joanna, nr 1/2012

Nisbett Richard E., Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ, Rec. Madziąg Ewa,
nr 1/2015

Norberg Johan, Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Rec. Ko-
towski Waldemar, nr 2/2009

Obertyński Edward, Saga rodów gdyńskich , Rec. Szotrowska Grażyna, nr 1/2006

O euro inaczej. Scenariusze lekcji , Rec. Skalska Krystyna, nr 1/2011

Ostrowska Ewa, Gdynia. Miasto i ludzie, Rec. Szotrowska Grażyna, nr 1/2006

Ostrowska Małgorzata, Sterna Danuta, Technologie informacyjno-komunikacyjne na
lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki , Rec. Szymańska Katarzyna,
nr 4/2016
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Oszwa Urszula, Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy
i terapii , Rec. Madziąg Ewa, nr 1/2014

Owce w Sieci (www.ovce.sk), Rec. Helmin Anna, nr 2–3/2016

Pawlik Izabela, Kudławiec Stanisław, Mała historia Gdyni , Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 2/2009

Pawłowicz Jacek, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 3/2010

Peiffer Vera, Myśl pozytywnie. Nie bój się myśleć pozytywnie, Rec. Repka Anna,
nr 1/2007

Perz Paweł, Sztuka inwestowania na GPW. Analiza techniczna, strategie inwestycyjne
i zarządzanie ryzykiem , Rec. Skalska Krystyna, nr 3/2009

Pokorska Jolanta, Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu
zawodowego, Rec. Bury Tadeusz, nr 2/2011

Poradnik edukatora, Rec. Ciesielska Krystyna, nr 4/2005

Potocka Bożena, Nowak L., Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli , Rec. Szy-
mańska Katarzyna, nr 1/2017

Programy edukacyjne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: Zaproś naukowca
do szkoły, Poznaj pracę biologa, Rec. Grzymała Grażyna, nr 4/2015

Reid Jo-Anne, Forrestal Peter, Cook Jonathan, Uczenie się w małych grupach w kla-
sie, Rec. Gruchała Mariola, nr 4/2009

Rembalski Tomasz, Zanim powstało miasto. Zarys dziejów Gdyni i jej dzielnic od XIII
do XX wieku, Rec. Szotrowska Grażyna, nr 1/2006

Rivoli Pietra, Śladami T-shirta. O tym, jak pewna ekonomistka badała rolę rynku,
władzy i polityki w handlu światowym , Rec. Skalska Krystyna, nr 2/2008

Roffey Sue, Jak przetrwać w szkole? Przewodnik dla nauczycieli , Rec. Zygmunt Mał-
gorzata, nr 3/2013

Rose Colin, Dryden Gordon, Zabawy fundaMentalne, Rec. Smolik Alicja, nr 4/2005

Rosen Paul M., Mówienie, słuchanie, kontakt... z dziećmi. Sekrety terapeutycznego
wychowania, Rec. Ciesielska Krystyna, nr 3/2009

Royer Edige, Jak być dobrym rodzicem „trudnego” ucznia, Rec. Madziąg Ewa,
nr 1/2015

Rusinek Bogdan, Szczurek Zbigniew, Konspiracja niepodległościowa w Gdyni w la-
tach 1945–1956, Rec. Szotrowska Grażyna, nr 2/2008

Rylke Hanna, Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?, Rec. Cymerys Elżbieta,
nr 2/2009

Rynarzewski Tomasz, Zielińska-Głębocka Anna, Międzynarodowe stosunki gospo-
darcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Rec. Skalska Krysty-
na, nr 4/2007

Sachs Jeffrey, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Rec. Skalska Krysty-
na, nr 2/2010

Sacks Oliver, Awakenings [i in.], Rec. Grzymała Grażyna, nr 4/2016
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Sakowska Magdalena, Sikora Joanna, Żwirblińska Alina, Obyś cudze dzieci... wy-
chowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko),
Rec. Gawron Joanna, nr 1/2013

Sandel Michael, Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Rec.
Skalska Krystyna, nr 1/2013

Sawicka Jolanta i in., Tablice chemiczne, Rec. Malecha Piotr, nr 2–3/2016

Sąsiadek Krzysztof, Zabawy paluszkowe, Rec. Włoch Ewa Marlena, nr 2/2010

Silberman Mel, Uczymy się uczyć, Rec. Mazurek Elżbieta, nr 2/2008

Siwek Helena, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkol-
nej, Rec. Madziąg Ewa, nr 1/2007

Skura Małgorzata, Lisicki Michał, Sumińska Dorota, Przed progiem. Jakie umiejęt-
ności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać?, Rec.
Ciesielska Krystyna, nr 1/2015

Smus Tomasz Roman, Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elek-
tronicznego, Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2010

Sołdaczuk Józef, Historia handlu międzynarodowego, Rec. Skalska Krystyna,
nr 1/2012

Sommer Bobbe, Falstein Mark, Psychocybernetyka 2000, Rec. Bielińska Anna,
nr 1/2006

Sprawka Romana, Graban Joanna, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4
do 7 lat , Rec. Włoch Ewa Marlena, nr 4/2008

Stasica Jadwiga, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach
I–III , Rec. Wawrzyniak Balbina, nr 2/2011

Sterna Danuta, Ocenianie kształtujące w praktyce, Rec. Mazurek Elżbieta,
nr 1/2008

Sterna Danuta, Uczę (się) w szkole, Rec. Ciesielska Krystyna, nr 1/2016

Stiglitz Joseph E., Charlton Andrew, Fair trade for all, Rec. Skalska Krystyna,
nr 2/2008

Stopa Grzegorz, Uproszczone karty charakterystyk substancji chemicznych, czyli jak
żyć w zgodzie z przepisami prawnymi , Chemia w Szkole 2004, nr 4, s. 47, Rec.
Maćkiewicz Daniela, nr 4/2005

Stróżyński Klemens, Praktyka ewaluacji w szkole. Poradnik dyrektora, Rec. Krysz-
tofowicz Wiesława, nr 4/2011

Stryczniewicz Barbara, Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Książka
pomocnicza nauczyciela gimnazjum , Rec. Madziąg Ewa, nr 4/2006

Syrek Ewa, Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna, Edukacja zdrowotna, Rec. Wawrzyniak
Balbina, nr 4/2013

Szczodrowski Grzegorz, Polski system podatkowy, Rec. Skalska Krystyna,
nr 4/2007

„Świetlica w Szkole”: kwartalnik wychowawców świetlicy, Rec. Wawrzyniak Balbi-
na, nr 2/2009
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Święcicka Justyna, Ja i grupa. Trening dla uczniów, Rec. Wawrzyniak Balbina,
nr 3/2013

Taraszkiewicz Małgorzata, Rose Colin, Atlas efektywnego uczenia (się) nie tylko
dla nauczycieli, część 1, Rec. Kulińska Anna, nr 4/2006, Rec. Mazurek Elżbieta,
nr 2/2008

Tarkowska Aleksandra, Sekrety Gdyni , Rec. Szotrowska Grażyna, nr 4/2016

Taylor David, Wizja marki. Jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy,
Rec. Skalska Krystyna, nr 4/2010

Tuż pod moim nosem. Bajki psychoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym , Rec. Włoch Ewa Marlena, nr 2/2013

Walat Andrzej, Zarys dydaktyki informatyki , Rec. Bury Tadeusz, nr 2/2009

Warszewski Roman, Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji , Rec. Cymerys Elżbieta,
nr 4/2013

Watson Tony J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Rec. Skalska Krystyna,
nr 2/2009

Werbińska Dorota, Skuteczny nauczyciel języka obcego, Rec. Kulińska Anna,
nr 1/2007

Winiecki Jan (red.), Dlaczego inne kraje nas przeganiają. Którędy do dobrobytu, Rec.
Skalska Krystyna, nr 2/2010

Woydyłło Ewa, Buty szczęścia, Rec. Szmuksta Katarzyna, nr 4/2016

Woydyłło Ewa, My  rodzice dorosłych dzieci , Rec. Szmuksta Katarzyna, nr 2/2013

www.sukurs.edu.pl, Rec. Wawrzyniak Balbina, nr 2/2009

Wyszczelski Lech, Skrywane oblicza II Rzeczypospolitej, Rec. Szotrowska Grażyna,
nr 4/2016

Zeff Ted, Być nadwrażliwym i przetrwać. Praktyczny przewodnik. Jak radzić sobie
w świecie pełnym zgiełku i agresji , Rec. Szmuksta Katarzyna, nr 3/2010

Zegrodnik Barbara, Zegrodnik Łukasz, Fizyka z komputerem dla gimnazjum , Rec.
Bury Tadeusz, nr 4/2005

Zieliński Wojciech, Etyka w pracy dyrektora i nauczyciela, Rec. Szymańska Kata-
rzyna, nr 1/2015

Zimbardo Philip G., Johnson Robert L., McCann Vivian, Psychologia. Kluczowe kon-
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