
J
ednym z realnych sposobów jest 
zmiana podejścia w sposobie 
kształcenia. Bo czy w przyszłości 

pracodawca spyta mnie o konkretną de-
finicję pojęcia według danego autora? 
Z pewnością dla niego o wiele bardziej 
przydatne będzie to, jak tę regułkę wyko-
rzystam w praktyce, aby osiągnąć zamie-
rzony cel. 

Obudźmy w uczniach kreatywność, 
pozwólmy im na twórcze myślenie. Sta-
wiajmy na zdobywanie praktycznych 
umiejętności i współpracę w grupie. 
Właśnie takiej edukacji potrzebujemy 
i do takiej stale dążymy. My studenci, któ-
rzy chcemy nauczyć się wykorzystywać 
wiedzę w praktyce, a nie w kółko tłuc te 
same regułki. Nie chcemy być jednost-
kami zdolnymi jedynie do zdobywania 
nowej wiedzy, która w wielu przypad-

kach ogranicza się do zasady 3Z (zakuć, 
zdać, zapomnieć). Zamieńmy tę zasadę 
na „zakuć, zdać, wykorzystać”. Może 
wtedy, gdy będziemy od początku przy-
gotowani do wykorzystywania w prak-
tyce zdobytej wiedzy, nie będzie ona dla 
nas jedynie udręką? 

Chcemy mieć możliwość rozwijania 
swoich kompetencji społecznych i oso-
bowościowych, a co za tym idzie – zwięk-
szania potencjału twórczego, samoświa-
domości i poczucia odpowiedzialności 
za wykonaną pracę. Tylko w ten sposób 
staniemy się potrzebnym i konkurencyj-
nym pracownikiem na rynku pracy. 

Na szczęście nowy model kształcenia, 
nastawiony na rozwój kompetencji 
i osobowości ucznia, stał się od 2012 
roku prawem – Polska przyjęła Europej-
skie Standardy Edukacyjne. Co to ozna-

cza w praktyce? Rewolucję w zakresie 
treści kształcenia, a także relacji uczeń 
– nauczyciel. Nauczyciele mają rozwijać 
osobowość, twórczość uczniów, a nie 
skupiać się jedynie na sprawdzaniu 
przyswojonej wiedzy. Czy nie tego chcie-
liśmy? 

Jako studenci i absolwenci dziennikar-
stwa Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi chcemy pokazać, jak 
w praktyce realizowany jest ten program 
unijny. Właśnie z tą myślą powstał maga-
zyn „Innowacje w Edukacji”. Przygoto-
waliśmy reportaże i wywiady m.in. z pre-
zydentem Łodzi, rodzicami i nauczycie-
lami. Oni wszyscy udowodnili nam, że 
w naszym regionie są placówki i pedago-
dzy, dla których uczeń jest najważniejszy 
– jako podmiot procesu edukacyjnego. 
Magdalena Simson

Zakuć, zdać, 
wykorzystać
Jak edukować, żeby nie zniechęcić młodych ludzi do zdobywania 
wiedzy? Jak przekazywać tę wiedzę, aby uczeń nie sprowadzał jej 
jedynie do zasady 3Z (zakuć, zdać, zapomnieć)? 

Z
 wielką satysfakcją oddajemy 
w Państwa ręce, przygotowany 
przez studentów i absolwentów 

kierunku Dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna w Akademii Humanis- 
tyczno-Ekonomicznej w Łodzi, maga-
zyn „Innowacje w Edukacji”. Sądzę, że 
publikacja ta w sposób namacalny 
obrazuje misję Akademii, którą jest nie 
tylko teoretyczne, ale także praktyczne 
przygotowanie studentów do zawodu. 

Zachęcam Państwa do lektury tego 
niezwykle interesującego, w moim 
przekonaniu, magazynu, którego ce-
lem jest pokazanie edukacyjnych inno-
wacji i przykładów ich urzeczywistnie-
nia. Jednocześnie zachęcam Państwa 
do komentarzy i opinii dotyczących 
poruszanych w artykułach tematów, 
które możecie Państwo sformułować 
poprzez stronę www.ahe.lodz.pl. 

PS. Naszym dziennikarzom dzię-
kuję za wykonaną pracę i poświęcenie 
części „wakacyjnego czasu”. 
dr Leszek Kuras, prodziekan kierunku 

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna w Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi
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W2012rokuPolskaprzyjęła
EuropejskieStandardyEdukacyjne
(ESE)zwaneEuropejskimiRamami
Kwalifikacji.Wpraktyceoznaczato
m.in.zmianywmetodachkształcenia.
Oboktradycyjnychsposobów
prowadzeniazajęć(ćwiczeń
iwykładów)wprowadzonazostanie
m.in.metodaprojektowa.WAkademii
Humanistyczno-Ekonomicznej już
od18latpraktykowanejestnauczanie
woparciuotęwłaśniemetodę.Jej
założeniaizaletywyjaśniadługoletni
wykładowcaAHE, adiunktwKatedrze
Filozofii–drŁukaszZaorski-Sikora.

Jak scharakteryzuje Pan metodę
projektową? Na czym ona polega?
Metoda projektowa jest dzisiaj coraz
powszechniej stosowanym narzędziem
edukacyjnym, wykorzystywanym
do prowadzenia zajęć z zakresu wielu
dziedzin wiedzy. Polega ona na posta-
wieniu studenta (lub ucznia) przed
koniecznością rozwiązania realnego,
konkretnego problemu. Innymi słowy,
dydaktyk musi przeformułować treści
programowe z danego przedmiotu
na problemy do rozwiązania. W AHE
studenci realizują projekty zespołowe
w grupach 4–6-osobowych, dzięki
czemu rozwijają kompetencje społecz-
ne, uczą się systematyczności i samo-
oceny oraz odpowiedzialności.

Jak wyglądają zajęcia z zastosowa-
niem metody projektowej? Czy
mógłby podać Pan konkretny przy-
kład?
Metoda projektowa doskonale spraw-
dza się także w wypadku zajęć z filo-
zofii. Treści programowe z filozofii
zawierają bogactwo różnych ujęć posz-
czególnych zagadnień, a ponadto już
w tradycyjnej formie wykładu zorgani-
zowane są wokół pytań i problemów.
Na przykład w ramach prowadzonych
przeze mnie zajęć z filozofii człowieka
studenci pedagogiki opracowują,

a następnie przeprowadzają warsztaty
dla dzieci. Ich struktura jest zależna
od wybranej przez grupę projektową
perspektywy z zakresu antropologii
filozoficznej. Tym samym teorie, sta-
nowiska, omawiane podczas wykła-
dów, są tutaj wykorzystywane w prak-
tyce. Studenci mogą dzięki takiemu
działaniu uświadomić sobie, w jaki
sposób konkretna wizja człowieka
przekłada się na pracę pedagoga. Takie
projekty są filmowane, a następnie
przedstawiane podczas zajęć i podda-
wane pod dyskusję.

Jaka jest w takim razie rola nauczy-
ciela?
Nauczyciel musi zrezygnować
z podawczego sposobu przekazywania
wiedzy. Staje się raczej doradcą, tym
samym zezwalając na samodzielność
studenta. Co więcej, dopuszcza on
sytuację, w której studenci, realizując
swój projekt, wykraczają poza treści
programowe danego przedmiotu,
wykorzystując wiedzę i narzędzia
z innych obszarów i dyscyplin.
A zatem nauczyciel musi akceptować
bardziej interdyscyplinarny charakter
pracy studentów.

Jak studenci reagują na tego typu
zadania?
Powiązanie filozofii z konkretnym
działaniem może budzić zaskoczenie.
Co jednak dla mnie ważne, łączy się to
z faktycznym zainteresowaniem tą
dyscypliną. Zwykle dla studentów
czynnikiem stymulującym jest także
stworzenie możliwości wykorzystywa-
nia wszelkich dostępnych źródeł
(zasobów) związanych z realizowanym
projektem. Przy czym mam tutaj

na myśli nie tylko teksty źródłowe
i dostępne opracowania z zakresu filo-
zofii, ale też elementy otaczającej nas
kultury, np. kino. Atrakcyjność tej
metody wynika również z faktu, że
studenci mogą realizować projekt
poza murami uczelni i, co istotne,
mogą go powiązać z tym, co ich rze-
czywiście interesuje – podczas stu-
diów mogą rozwijać swoje pasje. Pozo-
stawienie studentom dużego obszaru
wolności powoduje, że odbierają tak
prowadzone zajęcia jako rozwijające
umiejętności i kompetencje, które dają
się przenieść na różne obszary życia.

Jakie są pozostałe zalety metody
projektowej?
Tak jak wspomniałem, w przypadku
metody projektowej student ma
do czynienia z „wiedzą stosowaną”.
Teorie naukowe są tutaj potraktowane
jako narzędzia służące do rozwiązy-
wania realnych problemów. Praca
w zespole pozwala nie tylko rozwinąć
kompetencje społeczne, ale także
uświadamia, jak ważna w życiu czło-
wieka jest sfera emocjonalna. Ponadto
realizacja projektu uczy systematycz-
ności, zarządzania sobą w czasie
– ewaluacji podlega bowiem nie tylko
efekt końcowy (prezentacja, doku-
mentacja działań związanych z pro-
jektem), ale również proces dochodze-
nia do niego, który trwa cały semestr.
Co istotne, często projekty realizowa-
ne przez studentów łączą się z ich
aktualną bądź też przyszłą praktyką
zawodową. Tym samym studenci zdo-
bywają już podczas studiów oczekiwa-
ne przez pracodawców doświadczenia.
Zdr.ŁukaszemZaorskim-Sikorą
rozmawiałaMagdalenaSimson

Konfrontacja z problemem,
czyli metoda projektowa

J
oanna Grabar-
czyk, absol-
wentkaDzienni-

karstwa i komunika-
cji społecznej w Aka-
demii Humanisty-
czno-Ekonomicznej
w Łodzi. Na trzecim
roku studiów prze-
niosłasiędoAHEzin-
nejłódzkiejuczelni.

W Polsce od lat pokutuje przekona-
nie,żeuczelniepaństwowegwarantują
kształcenienanajwyższymmożliwym
poziomie – w dodatku za darmo. Mło-
dziludzieochoczowybierająuniwersy-
tety, bo kojarzą je z zaszczytem, presti-
żemielitarnością.Oiletakieprzeświad-
czenie uzasadnione jest w przypadku
tradycyjnychkierunkówstudiów,otyle
zdarzasię,żedobraopiniao nowopow-
stałychspecjalizacjachczykierunkach
jest,delikatnieujmując,„mocnonawy-
rost”.

Joanna Grabarczyk szkołę średnią
ukończyła w Wiedniu. – Decydując się
na studia dzienne w jednej z łódzkich
uczelni wyższych, byłam przekonana,
że wyniosę stąd edukację najlepszą

Bopraktykatosłowo–kluczstudiówwAkademii...

Od2012 rokuPolska,awraz znią
45 innychpaństw,przyjęła
EuropejskieStandardyEdukacyjne.
Specyfika nauczaniawedługESE
polegam.in.nawprowadzeniu
nowychmetoddydaktycznych:
metodyprojektowej imetody
warsztatowej.

DRAMA

Drama polega na wchodzeniu w jakąś
rolę.Jesteśmywówczaswstaniespojrzeć
na rzeczywistość inaczej – z perspek-
tywykogoślubczegoś,wodmiennyspo-
sóbpodejśćdorozwiązywanychproble-
mów, podejmować próby zrozumienia
rzeczywistości.

Podstawą dramy jest fikcyjna rola,
która jest bliższa roli społecznej niż te-

KAMILAWITERSKA – adiunkt
w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psy-
chodydaktyki Twórczości Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi. Stopień doktora nauk
humanistycznych uzyskała
na Wydziale Pedagogicznym Uniwer-
sytetuWarszawskiego. Interesuje się
dramą, stymulowaniemmotywacji
i kreatywnego myślenia a także
mechanizmami wpływu społeczne-
go na procesy uczenia się. Ma dzie-
sięcioletnie doświadczenie w pracy

dramą z dziećmi, młodzieżą i osoba-
mi dorosłymi. Jest autorką pierwszej
w Polsce publikacji dotyczącej
porównania metody dramy stosowa-
nej w różnych grupach wiekowych
„Drama na różnych poziomach
kształcenia”, Łódź,Wydawnictwo
AHE, a także praktycznego przewod-
nika po technikach dramowych
„Drama. Techniki, strategie, scena-
riusze”,Warszawa, Difin. Członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Edukatorów Dramy National Drama

W cudzych butach
–Anglicymajątakiepowie-
dzenie–„byćwczyichś
butach”(czyli:przyjąćczyjąś
perspektywę),któreświetnie
tłumaczywejściewrolę
kogośinnegoizrozumienie
jegopołożenia
zperspektywyjego„butów”
–mówidrKamilaWiterska,
któraoddziesięciulat
pracujedramązdziećmi,
młodzieżąiosobami
dorosłymi.

z możliwych. Zdecydowałam się
na dziennikarstwo z kulturą i językiem
niemieckim,bomarzyłamopracywme-
diach i od zawsze uwielbiałam pisać
–opowiadaAśka.Jakwspominazajęcia?

– Przedmiotów stricte dziennikar-
skichbyłobardzoniewiele.Czasempro-
wadzone były też przez osoby, które
z dziennikarstwem nigdy nie miały
doczynieniaiotwarciesiędotegoprzy-
znawały,naprzykładprzezgermanistów
–dodaje.Studentkawspominarównież,
że zajęć praktycznych nie było prawie
wcale, gdyż pod kątem technicznym
uczelnia była nieprzystosowana do ich
prowadzenia. – Podczas warsztatów
internetowych internet zazwyczaj był
nieosiągalny, a podczas warsztatów te-
lewizyjnychzacałezapleczetechniczne
wystarczyćmusiałagestykulacjawykła-
dowcy – wyjaśnia Aśka.

Studentka nie tak wyobrażała sobie
początki swojej kariery dziennikarskiej.
Po trzech latach studiów Asia
Grabarczyk zdecydowała się zakończyć
przygodę zedukacją w dotychczasowej
uczelni. – Nie tylko ja czułam się zmę-
czona atmosferą tam panującą
– wspomina. – Zastanawiałam się: co
dalej? Przypadek chciał, że podczas wa-

kacji dowiedziałam się, jak z tym prob-
lemem poradziła sobie koleżanka
zroku: „Przeniosłam się na dziennikar-
stwo do AHE”. Pokazała mi, jak szybko
i sprawnie rozwiązała kwestię różnic
programowych, opowiedziała o nie-
wielkich kosztach nauki. Zaczęłam roz-
pytywać znajomych, przestudiowałam
starannie stronę internetową Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Ło-
dzi, wreszcie – osobiście wybrałam się
na uczelnię. Przeżyłam szok – po raz
pierwszy od kilku lat zarówno władze
uczelni, jak i osoby pracujące w rekru-
tacji czy wdziekanacie traktowały mnie
jak partnera, a nie jak natrętnego pe-
tenta-krętacza. Zgłosiwszy chęć nauki,
już popierwszej rozmowie z dziekanem
otrzymałam zaproszenie do udziału
w zajęciach. Wszelkie kwestie „papier-
kowe” i formalne znalazły się na dru-
gim planie – dodaje Aśka.

Joanna Grabarczyk wspomina, że
już na pierwszych zajęciach w AHE
przeżyła spory szok. Podczas zajęć z fo-
tografii prasowej ze zdumieniem ob-
serwowała, jak koledzy i koleżanki
z roku prezentują własne prace, wyko-
nane w charakterze zadania domo-
wego. – Wykładowca każdemu poświę-

cił nieco czasu na omówienie, wskazy-
wał mocne i słabe strony zdjęć, udzie-
lał rad. Jeszcze tego samego dnia zosta-
łam wdrożona w proces wydawania
własnej, od początku zredagowanej ga-
zety, a także w realizację projektu mul-
timedialnego, gdzie mieliśmy okazję
połączyć i wykorzystywać dziennikar-
stwo prasowe, radiowe i telewizyjne
– tak zapamiętała pierwszy dzień
w Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi.

– Mnóstwo czasu przeznaczono
naprzedmiotysłużącećwiczeniusamo-
dzielnego, twórczego myślenia. Świe-
żość spojrzenia, odkrywczość i odwagę
do urzeczywistniania własnych pomy-
słów – to starano się z nas wydobyć.
Przykład? Okazało się, że wskutek
udziału w Projekcie Własnego Przed-
sięwzięcia,któryjestjednymzobowiąz-
kowych na AHE przedmiotów, każdy
z nas jest w stanie zaplanować i rozkrę-
cić swoją własną działalność gospodar-
czą! – opowiada.

Aśka podsumowuje: – Mam wraże-
nie, że przez jeden rok studiów zaocz-
nych w AHE zrobiłam więcej dla swojej
edukacji dziennikarskiej niż przez trzy
lata na dziennikarskich studiach dzien-

nych w poprzedniej uczelni. Wykła-
dowcy Akademii wymagali niesamowi-
cie wiele, ale z drugiej strony potrafili
zainspirować izarazić nas własnym en-
tuzjazmem. Zresztą nic dziwnego
– przecież uczyli mnie świetni dzienni-
karze, którzy w zawodzie są aktywni
od lat. To ludzie, którzy naprawdę ko-
chają to, co robią. Starali się umożliwić
namspełnianiewłasnychmarzeńi„by-
cieprawdziwymidziennikarzami”,anie
jedynie „studentami dziennikarstwa”
– wyjaśnia studentka. Pod ich opieką
miała okazję wziąć udział w projekcie
„Kurtyna”, który polegał na redagowa-
niu ogólnopolskiego dziennika z XXX
Konfrontacji Teatrów Młodzieżowych
orazwyjechaćnaletniobózdziennikar-
ski, gdzie od podstaw uczyła się, jak się
robi telewizję. Aśka stwierdza: W AHE
nikogo nie obchodziło, czy w końco-
wym rozrachunku znam na pamięć ja-
kąś formułkę i czy podczas egzaminu
potrafię wyklepać ją z pamięci. Tutaj
ważne było, czy i w jaki sposób potrafię
zastosować ją w praktyce. Bo praktyka
to słowo-klucz studiów w Akademii.

ZJoannąGrabarczykrozmawiała
MagdalenaSimson

atralnej, ponieważ nie polega na zapre-
zentowaniu fikcyjnej postaci i odtwo-
rzeniu dialogów zapisanych w scena-
riuszu, ale jest improwizowana i nieu-
stannie modyfikowana. Z tego względu
drama jest bardzo bliska życiu, z tym że
pozwala żyć wsposób zwielokrotniony
i refleksyjny. Daje bowiem możliwość
zrobienia z narracją tego, czego nie da
się zrobić w rzeczywistości – zatrzymać
akcję i porozmawiać z uczestnikami in-
terakcji, wymienić się rolami, zmienić
usytuowanie w przestrzeni, narzucić
jakiś specyficzny kod komunikacji.

ZALETY

Niezwykle cenne w trakcie zajęć dra-
mowychbyłodlamniemojewłasnezdu-
mienie – tym, co może kryć się pod ko-
lejnąwarstwąpytańiodpowiedziosoby,
któraweszławjakąśrolę,tym,jakiezdol-
nościujawniająsiępodczaszajęć,atakże
tym,cojasamajestemwstaniewymyślić,
powiedziećizrobić.Fikcjawdramiedaje
poczuciebezpieczeństwa–możemyzro-
bić,powiedzieć,anawetpomyślećwinny,
czasemniekonwencjonalnysposób.

TECHNIKIWYKORZYSTYWANE

PODCZASZAJĘĆ

Zmiana sposobu myślenia jest stymulo-

wanawdramiem.in.poprzezwykorzysta-
nietechnik,któreodrealniajądramę,tzw.
technik symbolicznych i refleksyjnych.
Technika„przestrzeńpomiędzy”,podczas
którejosobyreprezentującepostaciesytu-
acjidramowejustawiająsięwtensposób,
abyprzestrzeńpomiędzynimisymbolizo-
wałaichwzajemnerelacje,powodujeprze-
rysowanie sytuacji, wzmocnienie jej po-
tencjałuemocjonalnego.

Podczas realizowanych przeze mnie
zajęćdotyczącychpostawrodzicielskich
technikę tę stosuje się po stworzeniu
przezuczestnikówrzeźbprzedstawiają-
cychrodzicaidziecko.Porozmowiez„fi-
gurami pomnika” wychodzą na jaw my-
śli,ukrytemotywyiemocjeuczestników.
Następnymkrokiemjestustawienieele-
mentów rzeźby tak, aby przedstawiała
prawdziwe relacje biorących w niej
udział osób. Wówczas niejednokrotnie
dochodzi do całkowitej zmiany układu
–np.rzeźbamatkiijejdominującejcórki
– matka klęczy przed córką, która stoi
na krześle i lekceważąco spogląda w zu-
pełnie inną stronę, albo rzeźba kobiety
karmiącej niemowlę, odwróconej
doniegotyłemi palącejwtymczasiepa-
pierosa.

Inną techniką, wywołującą podobny
efekt, są „hybrydy” – połączenie w jed-
nej scenie lub rzeźbie elementów róż-
nych rzeczy czy zjawisk, pochodzących
zodmiennych miejsc, odbywających się
w różnym czasie. Na przykład podczas

zajęćdotyczącychmobbinguuczestnicy
zajęć tworzą krótkie sytuacje improwi-
zowane, przedstawiające zachowania
mobbingowe w pracy. Jednak zamiast
dialogów adekwatnych do danej sytua-
cji posługują się dialogami odpowiada-
jącymi rozmowom dzieci w piaskow-
nicy.

W konwencji „Alter-Ego” uczniowie
pracują w parach; jedna osoba – jako
określonapostać,adruga–jakomyślitej
postaci,np.ktośczytalist,adrugiuczest-
nik (lub cała grupa) wypowiada głośno
myśli będące reakcją najego treść.

Przedstawione powyżej sytuacje po-
legają,wpewnymsensie,nabawieniusię
rzeczywistością;nachytrymprzestawia-
niu klocków, aby pokazać, jaki jest ten
świat. W ten sposób można pomóc ucz-
niom zrozumieć, że to właśnie od nich
zależy, jaką rzeczywistość stworzą.

WALORYEDUKACYJNEDRAMY

Popierwsze,budowaniestrukturwiedzy
oraz zdobywanie umiejętności odbywa

sięwdramiezperspektywywłasnejosoby
uwikłanejwdanąsytuację.Uczeńrozwią-
zujeproblemy,któresąjegowłasnymidy-
lematami w wykreowanym świecie, co
powodujewiększezaangażowanie,emo-
cjonalniepotęgującemotywacjędodzia-
łania i poszukiwania rozwiązań proble-
mów. Poza tym w dramie tkwi potencjał
twórczy. Samo wejście w rolę stymuluje
kreatywność, powoduje zainicjowanie
procesuobudowywaniasiebiefikcją.

Stymulatorami twórczości są także
technikidramowe–szczególnietechniki
symboliczneirefleksyjne,którychcelem
jestodrealnieniedramyiwejścienainny,
głębszy poziom myślenia. Drama daje
także możliwość rozwijania inteligencji
emocjonalnejorazumiejętnościspołecz-
nych. Anglicy mają powiedzenie – „być
w czyichś butach” (czyli: przyjąć czyjąś
perspektywę), które świetnie tłumaczy
wejście w rolę kogoś innego i zrozumie-
nie jego położenia z perspektywy jego
„butów”.

Zdr.KamiląWiterskąrozmawiała
MagdalenaSimson
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Innowacyjność łódzkiej edukacji
– co rozumie Pan przez to pojęcie?
W czym ta innowacyjność się prze-
jawia?
Innowacyjność w edukacji to proces
tworzenia lub przyswajania nowych
rozwiązań edukacyjnych, który wpro-
wadza się do systemu nauczania po to,
aby ulepszyć praktykę edukacyjną
i poprawić w ten sposób jakość pracy
szkoły. Uważam, że każda zmiana
powinna być przemyślanym proce-
sem, a efektywne przyswajanie
nowych, dotychczas niestosowanych
rozwiązań uważam za działanie rów-
nie nowatorskie, co ich tworzenie.
Innowacyjność wnosi ducha nowo-
czesności do edukacji i wprowadza
zmiany, które podnoszą efektywność
kształcenia, dlatego warto ją wspierać
i motywować nauczycieli do wprowa-
dzania nowych rozwiązań. W szko-
łach nie brakuje kreatywnych, przed-
siębiorczych i dynamicznych nauczy-
cieli, którzy rozumieją zmiany doko-
nujące się w wyniku postępu techno-
logicznego. W różnym zakresie,
na różnych przedmiotach nauczania
projektują i wprowadzają nowatorskie
metody oraz formy pracy, które pod-
noszą efektywność procesu nauczania
i uczenia się. To jest właśnie sedno
innowacji – działania, które zmierzają
do osiągania wyższego od dotychcza-
sowego poziomu rozwoju kluczowych
kompetencji uczniów, nie zaś pozio-
mu opanowania wiedzy encyklope-
dycznej i faktograficznej. Uczniowie

dzięki temu stają się kreatywni, a nie
odtwórczy.
Przykładem takiej oferty edukacyjnej
miasta jest z pewnością realizowany
w IV LO program matury międzynaro-
dowej. W całej Polsce maturę między-
narodową można zdawać w 32 szko-
łach (w Łodzi również w Szkole Euro-
pejskiej przy ulicy Tuszyńskiej).
Na całym świecie jest ich tylko ponad
1,8 tys. Matura międzynarodowa
otwiera drzwi do uczelni na wszyst-
kich kontynentach.

Czym łódzkie szkolnictwo wyróżnia
się na tle ogólnopolskim?
Dzięki nowatorskiej działalności
Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-
go, znanej w Polsce placówki dosko-
nalenia nauczycieli, łódzka kadra
pedagogiczna należy do najlepszej
w Polsce.
Łódzkie szkoły wyróżniają się szeroką
ofertą w zakresie: zintegrowanego
kształcenia dwujęzycznego (angielski,
niemiecki, francuski, hiszpański), edu-
kacji artystycznej czy wspomnianej
wcześniej matury międzynarodowej.
Możemy pochwalić się licznymi suk-
cesami uczniów na arenie międzyna-
rodowej, zwłaszcza w olimpiadach
przedmiotowych. Na przykład
w sierpniu łódzcy uczniowie zostali
laureatami konkursu astronomicznego
w Rio de Janeiro, skąd przywieźli brą-
zowy medal, oraz konkursu chemicz-
nego w USA, gdzie zdobyli srebro, a to

niejedyne osiągnięcia łódzkiej mło-
dzieży.

Jakie unikalne na skalę krajową
pomysły/inicjatywy zostały wdrożo-
ne w przeciągu ostatnich lat?
Powstał Regionalny Ośrodek Edukacji
Mechatronicznej, pierwszy w kraju
powiązany z placówką doskonalenia
nauczycieli i kształcenia praktycznego
(ŁCDNiKP), pozwalający na organiza-
cję edukacji mechatronicznej jako
systemu uczenia się poprzez wykony-
wanie projektów. W ramach tego pro-
jektu organizowano dziesięć laborato-
riów wyposażonych w stacje
techniczno-dydaktyczne odwzorowu-
jące najnowsze technologie, dopiero
wprowadzane do przemysłu. Zajęcia
adresowane są do uczniów szkół pro-
wadzących kształcenie w zawodach
mechatronicznych lub w innych zawo-
dach technicznych, do osób podejmu-
jących pracę zawodową lub pracują-
cych (osiągnięcie nowych lub dosko-
nalenie nabytych już kwalifikacji
zawodowych). Dzięki temu nowator-
skiemu rozwiązaniu łódzkie szkoły
zawodowe otrzymały możliwość
fachowej pomocy.
Kolejnym wsparciem dla szkół zawo-
dowych, które muszą elastycznie
dostosowywać ofertę programową
do potrzeb rynku pracy, jest nowo
utworzone Obserwatorium Rynku
Pracy przy ŁCDNiKP, którego zada-
niem jest zbieranie, analizowanie
danych i informacji dotyczących

Uczyć się i nauczać kreatywnie, nie odtwórczo
Łódzkaedukacja
stawia
na innowacyjność,
zmiany,które
podnosząpoziom
kształcenia.
Czyprzynosi to
zamierzoneefekty,
czymłódzkie
szkolnictwowyróżnia
sięnatle
ogólnopolskim
iw jakisposóbmiasto
motywujedopracy
kreatywnych
nauczycieli–nate
i innepytania
odpowiedział
Krzysztof
Piątkowski,
wiceprezydentŁodzi.

rynku pracy w celu skorelowania
potrzeb rynku pracy z ofertą kształce-
nia oraz wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji o wyborze
zawodu.
Przy ŁCDNiKP powstała Akademia
Młodych Twórców, która skupia mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjów. Zajęcia są skierowane
do uczniów, którzy chcą realizować
swoje pomysły twórcze przy użyciu
najnowszych technologii

informacyjno-komunikacyjnych, aby
dzięki nim tworzyć własne projekty
i rozwiązania informatyczne. Zajęcia
pozalekcyjne, które odbywają się
w Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-
go, są bezpłatne.
Do młodzieży zainteresowanej wiedzą
prawniczą skierowany jest program
UŁ „Znam swoje prawa”. Jest to inno-
wacyjny projekt realizowany
przy współudziale WE i finansowany
ze środków miasta, mający na celu
upowszechnianie znajomości prawa
wśród młodzieży ze szkół ponadgim-
nazjalnych.
Aby łódzka młodzież poznała zasady
szlachetnej rywalizacji sportowej oraz
kulturalnego kibicowania, powstał
autorski program „Jestem fair” – reali-
zowany przez Wydział Edukacji przy
współpracy z UŁ, w ramach programu
MSW „Razem bezpieczniej”. Należy
podkreślić, że Łódź uzyskała tytuł
Lidera za realizację tego programu.
Nie należy zapominać o tym, że Łódź
jest członkiem Europejskiej Sieci
Miast dla Dzieci (Cities for Children)
z siedzibą w Stuttgarcie. Współpra-
cuje z innymi państwami w tym
zakresie i dzięki temu dochodzi
do owocnej wymiany doświadczeń.
To przekłada się na możliwość prze-
noszenia na rodzimy grunt najlep-
szych praktyk edukacyjnych. Wiele
projektów współtworzą łódzkie
szkoły. Najlepszym przykładem jest
pozyskanie środków na utworzenie

Domu Wielopokoleniowego przy ul.
Bednarskiej.
Na uwagę zasługują również inicjaty-
wy artystyczne szkół: Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Rosyjskiej, który
zorganizowała nauczycielka j. rosyj-
skiego i dyrektor XV LO; obchody
Roku Chopinowskiego – projekt
„Warto słuchać tego Pana” – koncert
muzyki Fryderyka Chopina zorganizo-
wany przez VIII LO wraz z Filharmo-
nią Łódzką, który nagrała telewizja
japońska; Artur Rubinstein „Książę
Pianistów” – projekt poświęcony
wybitnemu łodzianinowi, światowej
sławy pianiście. Program artystyczny
z prezentacją multimedialną przygoto-
wali uczniowie i absolwenci VIII Lice-
um Ogólnokształcącego, Filharmonia
Łódzka oraz studenci AHE.

Jak miasto pomaga kreatywnym
nauczycielom, którzy wykazują się
innowacyjnym podejściem
do kształcenia?
Kreatywni nauczyciele, których ucz-
niowie osiągają znaczące sukcesy,
mogą być uhonorowani nagrodą Pre-
zydenta Miasta również na wniosek
dyrektora szkoły mogą otrzymać
zwiększony dodatek motywacyjny.
W takich przypadkach wyrażamy
także zgodę na zwiększenie liczby
godzin i przeznaczamy dodatkowe
środki finansowe na realizację niestan-
dardowych innowacji pedagogicznych.
Ponadto, wspólnie z ŁCDNiKP, miasto
corocznie organizuje podsumowanie

ruchu innowacyjnego w edukacji.
Na tej uroczystości najlepsi nauczy-
ciele otrzymują tytuły i certyfikaty,
takie jak np.: Kreator innowacji, Krea-
tor kształtowania kompetencji spo-
łecznych, Ambasador innowacyjnych
idei i praktyk pedagogicznych, Lider
w edukacji, Innowacyjny pracodawca
czy Talent uczniowski.
Specjalne wyróżnienia odbierają też
uczniowie-zwycięzcy konkursów
zawodowych, wynalazczych, przed-
miotowych oraz interdyscyplinarnych.
Podsumowanie ruchu nowatorstwa
jest promocją osiągnięć łódzkich nau-
czycieli i uczniów.

Czy władze miasta przewidują
w najbliższym czasie nowe projekty
i inicjatywy związane z rozwojem
edukacji w Łodzi?
Do rozwoju edukacji w naszym mieś-
cie przyczynia się z pewnością realiza-
cja takich programów unijnych i rzą-
dowych, jak: Cyfrowa Szkoła, Radosna
Szkoła czy Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania w klasach
I–III szkoły podstawowej.
Na uwagę zasługuje również fakt, że
wspieramy 59 projektów unijnych
typu Comenius, Kapitał Ludzki,
Grundtvig czy Leonardo, realizowa-
nych obecnie przez łódzkie szkoły,
przedszkola i ŁCDNiKP.

ZwiceprezydentemŁodziKrzysztofem
PiątkowskimrozmawiałaMagdalena
Simson

I
nternet otwiera przed nami nowe
możliwości edukacyjne. Jeszcze
kilka lat temu mało kto słyszał

o studiowaniuza pośrednictwemtego
medium. Dzisiaj ta forma doskonale-
niawiedzystajesięcorazpopularniej-
sza. Studenci mają szansę zdobywać
kwalifikacje bez konieczności uciąż-
liwych dojazdów, odrywania się
od obowiązków służbowych czy ro-
dzinnych. Poza tym – dzięki stałej do-
stępnościmateriałówdydaktycznych
– można uczyć się, kiedy i gdzie się
chce. Pojęcie e-learningu, jego zalety
i aspekty kontrowersyjne przybliżył
namdrWiesławPrzybyła.

E-learning… Czym to się je?
Nie raz spotkaliśmy się z pojęciem
e-learningu, ale chyba nie wszyscy
wiemy, co to dokładnie znaczy?
Szkoda czasu na przytaczanie ency-
klopedycznych definicji e-learningu.
W największym skrócie jest to kształ-
cenie odbywające się pośrednictwem
internetu. Ktoś porównał odkrycie

internetu do odkrycia Ameryki.
Słusznie. Okazuje się, że na tym
nowym lądzie z powodzeniem i sku-
tecznie można urządzać szkoły i uni-
wersytety. Pozornie zmienił się jedy-
nie sposób przekazu – z tradycyjnego
na wirtualny. Ale to tylko część praw-
dy! W istocie zmienił się cały model
pozyskiwania wiedzy, a nawet, nie
waham się tego powiedzieć
– funkcjonowania człowieka we
współczesnym świecie. Prehistorią są
gliniane tabliczki czy papirus, ale
do lamusa historii odchodzą też
książki papierowe. Dzisiejszy czło-
wiek jest całkowicie zanurzony
w elektronicznej chmurze! Tam
mieszka jego umysł, tam są depono-
wane zasoby ludzkości, stamtąd też
należy je czerpać. E-learning to takie
kształcenie przez internet? Nie! E-
learning to takie życie przez
internet…

Na jakim etapie rozwoju znajduje
się obecnie rynek usług e-learnin-

gowych w Polsce? Czy jest to rynek
rozwijający się?
Powiem wprost: w Polsce poza paro-
ma ośrodkami trudno mówić
o e-learningu. Spójrzmy na to, co
dzieje się w świecie. Zdaniem anality-
ków z Ambient Insight do 2015 roku
w Stanach Zjednoczonych liczba stu-
dentów online zrówna się z liczbą
studentów uczęszczających na wykła-
dy. Obecnie w studiach i kursach e-
learningowych uczestniczą aż 4 milio-
ny amerykańskich studentów.
Na samym tylko University of
Phoenix studiuje 130.000 e-studen-
tów. Wyobraża pan sobie? Więcej niż
na Uniwersytetach Warszawskim
i Jagiellońskim razem wziętych! Ba,
z zazdrością możemy popatrzeć na e-
learningowy rozmach w Afryce czy
w Azji. A w Polsce zliczymy takich
wirtualnych żaków ledwie kilka tysię-
cy (na pewno mniej niż pięć). Tak, to
nie pomyłka, jesteśmy Trzecim Świa-
tem edukacji na odległość. To istotne
wyzwanie, przede wszystkim

przed tak poważnymi i profesjonal-
nymi instytucjami jak Polski Uniwer-
sytet Wirtualny, który na rynku stu-
diów i szkoleń on-line działa od 10
lat, czyli zdecydowanie najdłużej
w kraju.

Studiaon-line:całkowitazmianamodelupozyskiwaniawiedzy
W ciągu kilkunastu ostatnich lat
odnotowujemy dynamiczny wzrost
użytkowników Internetu. W którą
stroną będzie się rozwijał
e-learning i czy jest to w ogóle
możliwe do przewidzenia?
Zawsze powtarzam: nikt 15 lat temu
nie przypuszczał, że telefon komórko-
wy stanie się obowiązkowym atrybu-
tem komunikacji. Podobnie będzie
z e-learningiem, przestanie być
eksperymentem. Przecież już
od dawna jest to normalne narzędzie
kształcenia, a nie kosmiczna ekstra-
wagancja. Powiedziałem na początku:
e-learning to prosta odpowiedź
na internetowy „przewrót koperni-
kański”. Dorożki oglądamy w muzeal-
nych wozowniach, ale na co dzień
jeździmy autami, latamy samolotami.
Podobnie skansenem staje się czarna
tablica, dawno już wyparta przez tab-
licę wirtualną.
O kierunkach rozwoju e-learningu
trudno wyrokować. Wykorzystywanie
takich zjawisk i osiągnięć, jak techno-

logie mobilne, social software czy
Web 2.0, z pewnością spowoduje
poszerzenie możliwości komunikacyj-
nych i technik e-learningowych. Przy-
pomnijmy, że dalekim przodkiem e-
learningu było kształcenie korespon-
dencyjne, za pośrednictwem listu tra-
dycyjnego i poczty. Nikt nie wie, czym
zaskoczy nas postęp w dziedzinie
nauczania na odległość. Ale wiemy, że
głupotą byłoby zignorowanie tej pro-
gresji! A tak dzieje się w Polsce.

Co hamuje ekspansję e-learningu
w Polsce?
Proszę pana, ileż odpowiedzi na to
pytanie zdarzyło mi się usłyszeć
w ostatnim czasie. A to, że nie każdy
ma dostęp do Internetu, że Polacy są
konserwatystami edukacyjnymi,
wreszcie pada sakramentalne poucze-
nie, że e-learning jako eksperymental-
ną formę kształcenia należy dawko-
wać ostrożnie, testując jego przydat-
ność. Malujmy więc nadal tablicę
na czarno, aby uczniowie/studenci

z dalszych ławek widzieli dobrze kre-
dowe znaki.
Warto w tym miejscu podnieść jedną
zasadniczą kwestię. Dlaczego w Polsce
w ciągu ostatniej dekady nie zorgani-
zowano żadnej poważnej kampanii
społecznej na rzecz e-learningu?
Hasło „Ucz się przez internet” nie jest
wcale mniej ważne od słynnej zachęty
„Pij mleko”. Dlaczego w masowych
mediach o e-learningu mówi się nie-
wiele, i to zawsze w tonie: „tak, to
interesujące rozwiązanie, ale czy
zastąpi, ale czy daje efekty, ale czy
jesteśmy, MY POLACY, na to przygoto-
wani”? Zapewniam pana, że w Repub-
lice Południowej Afryki o to nie pyta-
ją, a mają świetny e-learning, np.
w Pretorii, Kapsztadzie i Durbanie.

Dla jakiego typu studentów najlep-
szym rozwiązaniem jest e-learning
i dlaczego?
Jeden z blogerów odpowiedział
na identyczne pytanie przekornie:
a dla kogo jest długopis? E-learning

jest dla wszystkich, o czym przeko-
nują nas statystyki amerykańskie!
Oczywiście studia przez internet są
ofertą szczególnie atrakcyjną dla
tych, którzy z różnych przyczyn nie
mogą podjąć nauki w trybie stacjo-
narnym. Tradycyjnie liczną grupę e-
studentów w Polskim Uniwersytecie
Wirtualnym tworzą więc: osoby pra-
cujące, matki wychowujące małe
dzieci, niepełnosprawni, rodacy
mieszkający za granicą.

Jakie zalety odnajdzie student uczą-
cy się na Polskim Uniwersytecie
Wirtualnym za pośrednictwem e-
learningu?
PUW to przede wszystkim specjaliści
z dziesięcioletnim doświadczeniem.
Od dekady budujemy silną markę
opartą na bogatej ofercie studiów
i szkoleń. Dysponujemy przede
wszystkim bogatą bazą materiałów
dydaktycznych liczącą kilkaset

Dokończenienastr.6
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kompletnych kursów przygotowa-
nych przez zespół autorów, metody-
ków, grafików, informatyków. Współ-
pracujemy również z gronem kilkuset
wykładowców przeszkolonych
z zakresu metodyki zdalnego naucza-
nia. Jako jedyni wprowadziliśmy
system elektronicznej obsługi stu-
dentów, ograniczający do minimum
zbędne formalności i gwarantujący
skuteczną komunikację w zakresie
dydaktyki i organizacji studiów.
Najistotniejszą wartością, jaką PUW
oferuje studentom, jest wysoka jakość
kształcenia. Nasi absolwenci często

wystawiają PUW-owi cenną notę,
pisząc, że wbrew pozorom włożyli
w studia więcej pracy niż w zwykłym
trybie zaocznym, że wykładowcy ich
nie oszczędzali, że cotygodniowe zali-
czenia uczą systematyczności, że koń-
cowy dyplom został okupiony dużym
wysiłkiem. Ale dodają również, że
poznali na Polskim Uniwersytecie
Wirtualnym smak nowoczesnej wie-
dzy, opartej na rozwiązywaniu prak-
tycznych problemów, dyskusjach
z wykładowcami i innymi studentami.
Nasz student uczy się od wykładowcy,
od koleżanki i kolegi, zagląda do setek
źródeł, krytykuje, błądzi, powraca,
na nowo interpretuje rzeczywistość,
wybiera. On po prostu tworzy wiedzę,
tworzy siebie, tworzy własną przysz-
łość. I może to robić o każdej porze
i w każdym miejscu. Na przykład
na plaży…

Zdr.WiesławemPrzybyłą
–PełnomocnikiemRektorads.Studiów
ZdalnychrozmawiałKF

Studiaon-line

PolskiUniwersytetWirtualny jest
platformąe-learningowąAkademii
Humanistyczno-Ekonomicznej
wŁodzi,umożliwiającąprowadzenie
studiówikursówprzez internet.
WoferciePUWsąstudia I i II stopnia,
studiapodyplomoweorazkursy
e-learningowe.

IWONAMISINIEC, absolwentka
pedagogiki w Polskim Uniwersytecie
Wirtualnym – platformy e-learnin-
gowej Akademii Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Łodzi
– O PUW-ie dowiedziałam się od ko-
leżanki, która wcześniej studiowała
w Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej. Ona poleciłami tę formę stu-
diowania, kiedy szukałam uczelni,
która udostępni mi formę nauki przez
internet.Mieszkałamwtedy w Irlandii
i dojazdy na studia do Polski nie
wchodziły w rachubę,m.in. z powo-
dów finansowych oraz obowiązków
zawodowych. PUWumożliwił mi
naukę na odległość oraz wykształce-
nie na dobrym poziomie. Oczywiście
nic nie przyszło mi łatwo.Wwolnych
chwilachmusiałam zajmować się
zadaniami, czatem, forum.Trzeba
odpowiednio zorganizować sobie
czas, żeby uniknąć zaległości. Nauka
na PUW-ie to ciężka praca, ale też
duża przyjemność.

Studenci z dysfunkcją wzroku stawiają
na Akademię Humanistyczno-Ekono-
miczną. – Na pedagogice studiuje duża
grupa osób niewidomych i niedowidzą-
cych. Studia II stopnia w naszej uczelni
wybierają nie tylko absolwenci AHE.
Kontynuując dalszą naukę, przyjeżdżają
do nas studenci innych uczelni z całej
Polski: Częstochowy, Tarnowa, Gdań-
ska, Bytomia – mówi dr Elżbieta Woź-
nicka.

CowtakimrazieprzyciągadoAkade-
mii Humanistyczno-Ekonomicznej
wŁodzistudentówzdysfunkcjąwzroku?
Podstawowązaletąjestdostosowaniear-
chitektoniczne dopotrzeb ludzi niepeł-
nosprawnych. –Budynkiwyposażonesą
wwindy,mająszerokiekorytarzeiprzy-
stosowanetoalety.Doprowadzonepod-
jazdy dla wózków inwalidzkich poma-
gająteżwporuszaniusięosóbzdysfunk-
cją wzorku i ruchu. Staramy się układać
plan tak, żeby osoby nawózkach nie za-
mieniały sal zajęciowych – wyjaśnia dr
Woźnicka.

Dodatkową atutem jest wyposażenie
sal wykładowych. W wielu uczelniach,
również publicznych, problem z wypo-

życzeniem i korzystaniem z profesjo-
nalnego sprzętu mają nawet w pełni
sprawni studenci. Akademia Humanis-
tyczno-Ekonomiczna posiada specjali-
styczny sprzęt ułatwiający studiowanie
osobom niepełnosprawnym zdysfunk-
cją wzroku lub słuchu, m.in. pętle
induktofoniczne, czyli system wspoma-
gania słuchu oplatający pomieszczenie.

Dzięki temu nawet w najdalszych
zakątkach auli studenci słyszą – po-
przez aparaty słuchowe bądź specjalne
odbiorniki indukcyjne (odbiorniki
Amigo R1, nadajniki Amigo T20 i T 21)
– mówiącego przez mikrofon wykła-
dowcę.

Szkoła dysponuje dwiema, połączo-
nymi zkomputerami, tablicami interak-
tywnymi, które wyświetlają wszystko
na specjalnym monitorze dotykowym,
a także kolorowy powiększalnik ekra-
nowy, pomagający niedowidzącym stu-
dentom. Uczelnia posiada również
w bibliotece specjalną drukarkę i ko-
piarkę brajlowską.

Co jeszcze jest pomocne osobie stu-
diującej, mającej problem ze wzro-
kiem? – Na pewno możliwość nagry-

wania przez studentów zajęć, wykorzy-
stanie m.in. dyktafonów i tablic multi-
medialnych. Poza tymi udogodnie-
niami, najlepszą formą kontaktu
z osobą z uszkodzonym wzrokiem jest
głos – kontakt osobisty, werbalny. Za-
dajemy także pytanie studentom, jaka
forma materiału zajęciowego jest dla
nich najprzystępniejsza. Student sam
zgłasza swoją propozycje, w jaki do-
godny dla niego sposób możemy prze-
kazywać wiedzę – wyjaśnia dr Woźni-
cka. – Cały czas trwają prace nad no-
wymi projektami, które będziemy
zgłaszać do PFRON (Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych), a które pomogą uzyskać
jeszcze więcej sprzętu ułatwiającego
studiowanie takim osobom. Konsulto-
waliśmy się też ze studentami, którzy
mają problemy ze wzrokiem, aby sami
wskazali, jaki sprzęt i udogodnienia są
im potrzebne – dodaje dr Elżbieta Woź-
nicka.

Jarosław Przygodziński, świeżo upie-
czonymagisterPedagogikiterapeutycz-
nej, należy do grupy studentów, którzy
mają problem ze wzrokiem – cierpi
na zwyrodnieniebarwnikowesiatkówki
oka.Jakwspominalataspędzonew Aka-
demii?

– Poza zapleczem w formie wyposa-
żenia na pewno muszę dodać, że wszel-
kie sprawy związane z dziekanatem
możnabyłobezproblemówzałatwićte-
lefonicznie. Czasem, gdy nie mogliśmy
dostarczyćna czasjakichśdokumentów
lub załatwić spraw urzędowych, panie
z dziekanatu pomagały nam, nawet gdy

oficjalnie dziekanat był zamknięty. Do-
ceniam tę pomoc – wspomina. – Akade-
mia wspomaga takich studentów, jak ja
również finansowo – są to stypendia
w wysokości około 1.000 zł. Uczelnia
ułatwiła mi wiele spraw i dała możli-
wości rozwoju. Z czystym sumieniem
mówię,żepodejściedo studentaniepeł-
nosprawnego jest naprawdę życzliwe
– dodaje Jarosław Przygodziński, absol-
went AHE.

Jak podsumowuje dr Elżbieta Woźni-
cka, uczelnia realizuje projekt między-
narodowy o nazwie Web 2.0 Supported
Education Engagement, Information
and Advocacy for Disabled Learners
w partnerstwie z instytucjami z Wiel-
kiej Brytanii, Węgier i Włoch. – Jego ce-
lem jest ułatwienie dostępu do edukacji
i pracy osobom niepełnosprawnym.
Projekt współfinansuje UE z programu
„Uczeniesięprzezcałeżycie”.Uczestni-
czą w nim również nasi studenci. Uzy-
skane efekty projektu też pomogą nam
w usprawnieniui jeszczelepszymfunk-
cjonowania naszej uczelni, ale także
w dopasowaniu jej do potrzeb studen-
tów z jakąś dysfunkcją – dodaje dr Woź-
nicka.

MaciejChachoń

Studiowanie bez barier

AkademiaHumanistyczno-
Ekonomicznastale stara się
ośrodki nanowoczesnysprzęt.
WtymrokuMinisterstwoNauki
iSzkolnictwaWyższegoprzyznało
uczelni 400 tysięcyzłotych
nakolejneudogodnienia.

Czyniepełnosprawność jestprzeszkodą
wstudiowaniu?Jakiemożliwości rozwoju
izdobywaniawiedzystojąprzedniewidomymi
czyniedowidzącymimłodymi ludźmi?
Czywszędziesątraktowani jaknieproszeni
goście?

Marzena, mama 6-letniej Julki na po-
czątku była bardzo pozytywnie nasta-
wiona do wcześniejszego posłania swo-
jej córki do szkoły. Jednak, podsumowu-
jąc miniony rok, stwierdza, że szkoła nie
dokońcabyładostosowanadoprzyjęcia
tak małych dzieci. – Przede wszystkim
zupełnienieuwzględnianopotrzebemo-
cjonalnych, a to są jednak dzieci, często
bardzo wrażliwe i zagubione w nowym
miejscu. Bagatelizuje się ich problemy.
Nauczycielezapominają,żeto,codlado-
rosłego człowieka jest nieistotne, dla
dziecka jest często sytuacją nie do prze-
skoczenia–relacjonujemama.

Narzeka również na stosunki między
nauczycielem a uczniem. – Uważam że
dla 6-latków, które rok wcześniej cho-
dziłydoprzedszkola,gdziedystansmię-
dzy opiekunem a dzieckiem był dużo
mniejszy, jest to ogromny przeskok.
Dzieci nie są przygotowane emocjonal-
nienatakązmianę.Wszkolezaczynasię
wyolbrzymiać wady ibłędy, które dzieci
popełniają, nie dostrzegając pozytyw-
nychstron,zwiększasięrównieżdystans
między uczniem a nauczycielem, two-
rząctęrelacjęautomatyczniesztywniej-
szą.Zauważyłamteżtendencjędozwra-
caniasiędodzieciponazwisku–i,szcze-
rzemówiąc,bardzomnietorazi.Chociaż
zamoichczasówszkolnychteżtakbyło,
niestety jak widać niewiele się zmieniło
– przyznaje.

– Metody nauczania również nie roz-
winęły się w trakcie tych dwudziestu
parulat.Mogęśmiałopowiedzieć,żeza-
niżamy poziom. Dzieciom zamiast tłu-
maczyć, czemu jest tak, a nie inaczej,
każesięwkuwaćreguły–opowiadaMa-
rzena. – Pamiętam, jak córka przyniosła
do domu tabele ortograficzne, których
musiałasięnauczyćnapamięć.Nauczy-

ciel,zamiastwyjaśniaćdzieciomzasady
wymiany liter, wychodzi z założenia, że
są za małe, żeby to zrozumieć, i daje im
gotowetabelkizesłowamiz„rz”,„ż”,czy
„ó”,którychmusząsięzwyczajniewykuć
i są później z tego rozliczane. Podobnie
było z nauką kierunków „prawo, lewo”.
Moim zdaniem dużo prościej wytłuma-
czyć dzieciom takie rzeczy w ruchu czy
podczas jakiejś zabawy. Tutaj niestety
były to jedynie rysunki, które dzieci
miały podpisać – tłumaczy.

– W połowie roku pojawiła się w kla-
sie tablica motywacyjna. Bardzo się
ztegoucieszyłam,jednakpoczasieoka-
załosię,żepomysłniewypalił.Nagrody,
któredziecidostawały(wpostacinakle-
jek przyklejanych na tablicę), po prostu
zastępowały oceny, w efekcie były jedy-
niedodatkowymstresemdladzieci.Ucz-
niowie zamiast być wyróżniani byli
demotywowani do dalszej pracy, mimo
umiejętności i wiedzy, którą posiadali
– mówi Marzena.

Oprócz sztywnych relacji, schema-
tycznego myślenia i niedostosowania
szkoły do potrzeb dziecka Marzena
zwraca uwagę także na to, z czym zmie-
rzyć musi się dziecko, atakże rodzic po-
syłającyjedoszkoły–Mamwrażenie,że
nauczyciele czasami zapominają o tym,
że dziecko, które nie sprosta ich wyma-
ganiom, będzie źle czuło się w szkole
i zwyczajnie będzie uważało się za gor-
sze. Niestety wiele zadań spada na ro-
dzica, to on musi zadbać o to, żeby jego
dziecko w tej całej rywalizacji, którą
szkoła stwarza, zwyczajnie się nie zagu-
biło, żeby było gotowe na niepowodze-
nia i na popełnianie błędów, które prze-
cież wszyscy robimy.

KarolinaWarchoł

Szkoła na pamięć
Wielurodzicówzmagasięzproblemami,które
pojawiająsięwrazzposłaniemdzieckado
szkoły.Opróczdużychwydatków,stresem
rodzicaidzieckazwiązanymzezmianą
otoczeniapojawiająsięteżinneaspekty.

Fachowiecpotrzebnyodzaraz

A
bsolwenci wyższych uczelni
po skończonych studiach czę-
sto mają problem ze znalezie-

niempracy.Okazujesię,żepokilkula-
tachnaukiichCVwzbogaciłosięjedy-
nie w rubryce „wykształcenie”. Za-
czynają szukać pierwszej pracy i zde-
rzają się z realiami – pracodawcy
przede wszystkim cenią doświadcze-
nie zawodowe. Jak uniknąć rozczaro-
wania?Zacznijmyjeszczepodczasstu-
diówbudowaćswojeCV–korzystajmy
zpraktykistaży.

Właśnie w tym celu Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna wraz
z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową
połączyły siły. W lipcu tego roku podpi-
sały porozumienie, które zapewni stu-
dentom AHE m.in. staże i praktyki
w przedsiębiorstwach skupionych w Iz-
bie. Co to oznacza dla studentów i jakie
pozostałe korzyści płyną ze współpracy
AHEzŁIPH?Oszczegółachopowiedział
Mirosław Golis, prezes Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.

Akademia Humanistyczno-Ekono-
miczna, jako jedyna uczelnia wyż-
sza podpisała porozumienie z Łódz-
ką Izbą Przemysłowo-Handlową.
Na czym polega ta współpraca? Jaka
jest rola Izby w tym porozumieniu?
Istnieją dwa obszary, w których może-
my współpracować z uczelnią.
Po pierwsze, kilka lat temu została
dokonana reforma oświaty, która
w sposób „wspaniały” zniszczyła
szkolnictwo zawodowe. Dzisiaj najbar-
dziej odczuwają to przedsiębiorcy, któ-
rzy potrzebują fachowców – od pra-
cownika fizycznego, po inżyniera. Dzi-
siaj po prostu brak jest specjalistów,
którzy wykonywaliby konkretną
pracę. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają
certyfikaty lub inne uprawnienia, ale
tak naprawdę nie potrafią pracować.
Izba będzie dawać sygnały uczelni,
jakich fachowców potrzebuje. Tym
samym AHE może tak ukierunkować
nauczanie, aby było zgodne z oczeki-
waniami pracodawców. Te sygnały są
również wysyłane do niższych szczeb-
li wykształcenia, bo przecież przy
Akademii działają również m.in. gim-
nazjum i liceum.
Drugi obszar naszej współpracy doty-
czy tego, że wśród przedsiębiorców jest
wielu ludzi, którzy chętnie się podzielą
swoją wiedzą. Nie są oni nauczyciela-
mi, tylko praktykami. Mogą przekazać
wiedzę w sposób „naturalny”.

Jakie oczekiwania powinien mieć
student w stosunku do tego porozu-
mienia?
Jeżeli przedsiębiorca mówi, że potrze-
buje osoby o konkretnej specjalizacji,

tym samym
daje on już
pewne gwa-
rancje
zatrudnie-
nia. Dlatego
pracodawcy
będzie zale-
żało na tym,
aby student
jak najwię-
cej wyniósł
z odbywa-
nych prak-
tyk – gdy tylko skończy studia, będzie
pełnowartościowym pracownikiem.

W jaki jeszcze sposób Izba zamierza
współpracować z AHE?
Kolejny obszar współpracy to sięgnię-
cie po pieniądze z Unii. W tej chwili
najbardziej namacalne to tzw. klastry
(powiązanie systemowe mniejszych
obiektów w jeden większy). Aby taki
klaster powstał, podstawą jest współ-
praca między przedsiębiorcami,
a uczelnią wyższą. Mam 250 przed-
siębiorców zrzeszonych w Izbie,
z których wielu jest zainteresowa-
nych tym, aby uczestniczyć w tych
klastrach.

Czy mógłby Pan przedstawić jakieś
konkretne plany zawarte w tym
porozumieniu?
Niedawno rozmawiałem z przedstawi-
cielem AHE i plan jest dopiero w fazie
przygotowań. W październiku zorgani-
zujemy dwie duże konferencje na temat
klastrów. Izba jest założycielem kilku
klastrów, w tym budowlanego, który
bardzo dobrze się rozwija. Natomiast
AHE chce otworzyć dwa nowe klastry:
medialny i nowoczesnych technologii,
bo uczelnia ma dość dobre doświadcze-
nia w tych dziedzinach.

Czy mają już Państwo pomysł,
w których branżach będziecie
chcieli szkolić studentów?
Jesteśmy izbą regionalną i zajmujemy
się problemem przedsiębiorców, a nie
konkretnej branży. Staramy się zrozu-
mieć, co boli przedsiębiorców, co zro-
bić, aby uleczyć daną branżę. Od lat
walczymy, aby Izba miała znaczenie
w życiu gospodarczym kraju – tak, jak
ma to miejsce w Niemczech, Anglii
czy Francji. Ale po pierwsze – nikomu
nie zależy, aby Samorząd Gospodar-
czy zaczął normalnie funkcjonować.
A po drugie – przedsiębiorcy, widząc,
że nie ma z tego żadnych korzyści,
rezygnują z przynależności do jakiej-
kolwiek izby. Dla unaocznienia spra-
wy – w Polsce jest obecnie około pół-
tora procent przedsiębiorców zrze-
szonych w jakichkolwiek organiza-
cjach. Wszyscy, którzy działają
w takich izbach, są społecznikami,
którzy chcą zrobić coś więcej. To tro-
chę walka z wiatrakami.

ZMirosławemGolisem,prezesem
Łódzkiej IzbyPrzemysłowo-Handlowej,
rozmawiała JustynaPawłowska

ŁódzkaIzbaPrzemysłowo-Handlowa
działaod1990roku i jestnajwiększą
organizacjąsamorządugospodar-
czegowregionie łódzkim.Skupia
ponad300podmiotówgospodar-
czych.Ponadto jestczłonkiem
Krajowej IzbyGospodarczej.
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Kreatywne spotkania z Akademią

Kreatywne spotkania z Akademią
–podtakąnazwąruszyło19sierpniano-
watorskie przedsięwzięcie organizo-
waneprzezAkademięHumanistyczno-
Ekonomiczną w Łodzi. Jak wydarzenie
oceniają władze uczelni? Kreatywne
spotkania są przede wszystkim znako-
mitąokazją,abypokazać, jakatrakcyjna
iunikalnajestofertaedukacyjnaAkade-
mii na tle innych szkół wyższych – opo-
wiada Jarosław Cichosz, Kanclerz AHE.
Spotkania pozwalają też przekonywać,
że studiowanie według Europejskich
Standardów jest nie tylko interesujące,
ale iefektywne – dodatkowo podkreśla.

Tabletobusodwiedziłjużsześćmiast:
Zakopane, Konin, Radomsko, Głogów,
ZąbkowiceŚląskieiRydułtowy.Najwięk-
szymzainteresowaniemcieszyłysięstu-

dia z wykorzystaniem platformy e-
learningowej, której Akademia jest pre-
kursorem. Dodatkowo mieszkańcy i tu-
ryścimogliwziąćudziałwtestachpredy-
spozycji zawodowych. – Z okazji
skorzystało kilkadziesiąt osób. Każdy
z nich otrzymał od nas wyniki testu,
w których znalazły się m.in. informacje,
w jakich branżach mają największe
szanseodnieśćsukceszawodowy–mówi
MartaGórecka,specjalistkazdziałumar-
ketinguAkademii.Wczasiespotkańod-
bywałysiętakżelicznezabawydladzieci:
konkursy, zabawy z chustą integracyjną
i malowanie buzi. Szczególną uwagę
przykuwała maszyna do baniek mydla-
nych,którezachwycałymaluchy.

Jakie dodatkowe atrakcje przygoto-
wała Akademia? W Koninie i Rydułto-

wachmieszkańcymogliodwiedzićKino
Letnie. W Koninie odbyła się projekcja
znakomitego filmu familijnego Percy
Jackson i bogowie olimpijscy, który
na cały wieczór przeniósł oglądających
do krainy, gdzie zaciera się granica po-
między magią i rzeczywistością.
W Rydułtowach z kolei zobaczyliśmy
filmEpokaLodowcowa3.

Niespodzianekbyłowięcej. –31sierp-
nia odwiedziliśmy Głogów – dodaje
Marta Górecka. – Spotkała nas tam bar-
dzodeszczowapogoda,ajednakniebra-
kowało osób, które pytały o ofertę Aka-
demii oraz o studia zgodne z Europej-
skimi Standardami. Dzięki współpracy
zCafeMerykudałosiętakżezrealizować
kolejny seans Kina Letniego!

Chceciezapytaćoofertęstudióworaz

o to, czym różni się tradycyjny model
edukacji od kształcenia zgodnego z Eu-
ropejskimi Standardami? Spotkań bę-
dziewięcej!Szczegółoweinformacjedo-
stępnesąnastronieinternetowejuczelni
www.ahe.lodz.ploraznaprofiluAkade-
mii: www.facebook.pl/AHEwLodzi. JJ

KreatywnespotkaniazAkademiątoprzedewszystkimprezentacja
innowacyjnościuczelni,ofertystudiówztabletem,atakżeszereginnych
atrakcji.Zainteresowanychniebrakowało,takżetychnajmłodszych,dla
którychprzygotowanebyłyspecjalnezabawy.

Motywacjaaedukacja
WYBÓRSZKOŁY

–Toważnadecyzjawcałejedukacjidzie-
cka, gdyż doświadczenia i umiejętności
zdobywanenapoczątkowymetapieżycia
uczniowskiego mają przełożenie nacały
procesuczeniasię.Dlategorodzicewinni
zwracaćuwagęnietylkonabogatąofertę
edukacyjną,lecztakżenapodejścieipro-
gramystosowanewszkole.Międzynaro-
dowaSzkołaPodstawowaEdukacjiInno-
wacyjnejpodchodzidokażdegodziecka,
jakoindywidualnejjednostkiiodpowied-
nio stymuluje jego rozwój, tak by pomóc
muosiągaćjaknajwyższewyniki,atakże
pobudzać naturalną ciekawość wycho-
wanków.Dlategoważnajestwykwalifiko-
wana kadra, otwarta i chętna do współ-
pracy. W naszej szkole pracują pasjonaci
zpowołaniem. Dla nich każdy uczeń jest
osobowością – mówi Ewelina Kolen-
dowicz,dyrektorMSPEI.

METODYZAJĘĆWMSPEI

–Możemytuwymienićm.in.metodyak-
tywizujące, bajkoterapię, arteterapię,
metody projektowe. Podczas zajęć ko-
rzystamy też z tablicy multimedialnej
– mówi Wioletta Kobędza, zastępca dy-
rektora MSPEI. – Rozwijamy kreatyw-
ność,uczymysamodzielności,szczegól-
nie w zakresie podejmowania trafnych
decyzji iniezależnegomyślenia.Pozwa-
lamydzieciomnatwórczewypowiedze-
nie się, bez krytykowania. Rozwijamy

umiejętność współdziałania w grupie.
Mamywnaszejszkoledzieciróżnychna-
rodowości, z różnych krajów, przez co
uczymy naszych podopiecznych tole-
rancji – dodaje.

CZYMWYRÓŻNIASIĘMSPEI?

–Przedewszystkimmamyindywidualne
podejściedokażdegodziecka.Organizu-
jemyzajęciawyrównawcze,kiedyzauwa-
żamy, że uczeń ma problemy z przyswo-
jeniem danej wiedzy – mówi Agnieszka
Małek, nauczycielka szkoły. – Warto
wspomniećoliczbiegodzinjęzykówob-
cych. W publicznych placówkach są to
tylko 2 godziny zajęć językowych tygod-
niowo, natomiast u nas jest ich 5. W tym
dwarazywtygodniuzajęciarealizowane
sąprzeznativespeakerów–dodaje.

– Dzięki takiej stymulacji, uczniowie
już w trakcie nauki w naszej szkole zdają
zewnętrzne, renomowane egzaminy ję-
zykowe–dodajeEwelinaKolendowicz.–
Dodatkowowprogramieklas0–IIImamy
zajęciazinformatyki,działańtwórczych,
zwiększoną liczbę lekcji wychowania fi-
zycznegoizajęcianabasenie.Uczniowie
mają też do dyspozycji bogatą ofertę do-
datkowych zajęć, m.in. tenis, judo, joga,
taniec,grafikaczyplastyka–wyjaśnia.

– Nie ma u nas tradycyjnej, konwen-
cjonalnejnauki.Wszystkoprzekładamy
na praktykę, przez co chcemy obudzić
wuczniuświadomośćzdobywaniawie-
dzy – podkreśla Wioletta Kobędza.
KarolinaWarchoł

Sztuka samodzielnego myślenia

J
aktwierdzidrJoannaSwędrak,
motywacjatobardzoważnyele-
ment edukacji, podobnie jak

rozwijanie twórczego potencjału
udziecka.

– Bez motywacji nie ma edukacji.
Tylko jak współcześnie zmotywować
młodego człowieka do nauki? Wydaje
się, że jedynym skutecznym rozwiąza-
niem jest podążanie za uczniem, bazo-
wanie najego potencjale i wychodzenie
naprzeciw jego zainteresowaniom. Po-
tencjał ucznia stanowi dla nas, nauczy-
cieli, fundament, od którego powinni-
śmy zacząć skuteczną edukację. Tak
więc, niewątpliwie twórcze i kreatywne
umiejętnościnauczycielabędątujaknaj-
bardziej potrzebne. Bo jak tu np. wpro-
wadzićgowświatstarożytnejkulturyili-
teratury, budowy cząsteczkowej czy
skomplikowanychdziałańmatematycz-
nych?Warunkiemsąchęcinauczyciela.
Motywując uczniów do poznawania
świata, musi również na bieżąco zapo-
znawać się z nowinkami technicz-
nymiibardzodobrzeobracaćsięwświe-
cie wirtualnej rzeczywistości. Przesyła-
nie zadań pocztą elektroniczną, za po-
mocą SMS-ów, dyskusja na forum
internetowym, spotkania na czacie – to
niewątpliwiedrogidocieraniadoucznia,
równieżnarzędziamotywującedozdo-
bywaniawiedzy–tłumaczyspecjalistka.

Oprócz dobrej motywacji uczniów
wielesłyszysięrównieżorozwijaniuich

twórczegopotencjału.Naczymonopo-
lega i dlaczego jest tak ważne? – Można
by zadać to pytanie inaczej. Dlaczego
warto i jak „nie zabijać” twórczego po-
tencjału,któryposiadamy?–pytadrJo-
annaSwędrak.–BuckminsterFullerpo-
wiedział, że wszystkie dzieci rodzą się
artystami a później my, dorośli, przez
pierwsze sześć lat życia pozbawiamy je
tej zdolności. Dlaczego wyrastają one
na żyjących w schematach, nieświado-
mych możliwości wychodzenia poza
otaczające je ograniczenia dorosłych?
Wydaje się, że jedną z podstawowych
przyczyn takiego stanu rzeczy jest
współczesnaedukacja,któraskutecznie
pozbawiadziecimożliwościbyciatwór-
czym. Ostatnimi czasy coś się zmienia,
ale…dorealizacjitegozadaniapotrzebni
sątwórczynauczyciele,których,jakwia-
domo,spotykamyniewielu.Itukołosię
zamyka–tłumaczy.

Dr Joanna Swędrak podsumowuje:
Dlatego też tak ważne w dzisiejszych
czasach jest edukowanie przyszłych
nauczycieli do twórczości. Najpierw
do tego, by sami na nowo odkryli w so-
bie własny twórczy potencjał, apóźniej
potrafili dostrzec i rozwijać twórczość
w dzieci. I tu wielka zasługa AHE, która
wpisuje się w proces twórczego kształ-
cenia przyszłych nauczycieli, bo dzięki
temuichwychowankowiedoświadczać
będą(miejmynadzieję)edukacjiotwar-
tejnatwórczość. KarolinaWarchoł


