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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

  Czynnikiem wzmacniającym sku-
teczne nauczanie jest między innymi 
umiejętność podsumowywania zajęć. 
Każda lekcja powinna być tak za-
planowana by miała początek, środek 
i koniec. Początek to między innymi 
prezentacja zakładanych celów oraz
przybliżenie kryteriów sukcesu, które 
pozwolą uczniom, a i nauczycielowi
ocenić, czy cele te (w tym cele po-
średnie osiągane w trakcie trwania 
zajęć) zostały osiągnięte. Środek to 
główna część lekcji. To tu nauczyciel 
proponuje różne techniki i formy pra-
cy, motywuje poszczególnych ucz-
niów do działania, udziela informacji 
zwrotnej i wzmacnia poczucie wartoś-
ci poszczególnych uczniów. Podczas 
uczenia się szczególnie ważne są py-
tania jakie zadaje nauczyciel. Nie cho-
dzi jednak o pytania sprawdzające, 
ale o pytania rozwojowe, pytania po-
zwalające sprawdzić na ile uczeń już 
jest gotowy do wykorzystania nowo 
nabytych kompetencji. Zaliczamy do 
nich pytania typu:
• Co o tym myślisz? Co o tym są-
dzisz?
• Jakie przykłady mogą to potwier-
dzić?
• Skąd to wiesz? Czy jesteś tego pew-
ny?
• Jaki mógłby być na to dowód?
• Czy tak jest zawsze? 
• Co można w tym zmienić lub po-
lepszyć?
• Jak można to rozwiązać?
• Czy można zastosować inny spo-
sób na rozwiązanie, wykazanie, udo-
wodnienie…?
  Fakt, że część tych pytań ma charak-
ter zamknięty, nie oznacza, że powin-
no nam zależeć na uzyskaniu odpo-
wiedzi zero-jedynkowej. Chodzi ra-
czej o postawienie sprawy na ostrzu 
noża, po to, żeby zaraz potem zapy-
tać o to, co potwierdza albo co zaprze-
cza danemu stanowi rzeczy. By spro-
wokować dyskusję.
  Koniec to podsumowanie. To okazja 
do przypomnienia o tym, czego się 
mieliśmy nauczyć, ale też czas na re-
fleksję - jak się zmieniliśmy podczas 
ostatnich 40 minut. To czas na pytania 
typu:
• Co dziś zrozumieliśmy?
• Czego się nauczyliśmy?
• Co nas poruszyło albo zdziwiło?

• Z czym się zgadzamy, ale też co bu-
dzi nasz sprzeciw?
• W jaki sposób będziemy mogli wy-
korzystać nowo nabytą wiedzę i umie-
jętności?
  Ostatnim, choć może najważniej-
szym elementem wzmacniającym 
skuteczność kształcenia jest wyzwa-
lanie w uczniach niezbędnej motywa-
cji do pracy nad własnym rozwojem. 
Dzieje się tak na skutek radykalnej 
zmiany środowiska edukacyjnego, 
w którym żyje współczesny uczeń. 
U początków edukacji podstawowym 
źródłem wiedzy był nauczyciel. Z cza-
sem konkurencją dla nauczyciela sta-
ła się książka. Dziś książka i nauczy-
ciel muszą konkurować z niezwykle 
drapieżnym konkurentem jakim jest 
świat multimediów wzmocnionych 
zasobami internetowymi. Współczes-
ny uczeń ma nieograniczony dostęp 
do informacji. Nie zawsze prawdzi-
wej, nie zawsze mogącej się nazywać 
wiedzą. Stąd tak ważne, by współczes-
na szkoła przygotowywała swoich 
wychowanków do świadomego korzy-
stania z różnych źródeł, a ponadto do 
celowej pracy nad własnym rozwo-
jem, czyli innym słowem wzbudzała 
w nich motywację do uczenia się przez 
całe życie. 
  Kolejnym ważnym elementem obu 
omawianych sposobów uczenia jest 
skupienie na budowaniu klimatu do 
uczenia się. Ważne jest w tym wypad-
ku zarówno wspomaganie uczniów, 
by stali się autorami procesu swojego 
uczenia się, jak i tworzenie atmosfery 
sprzyjającej uczeniu się. Służyć temu
mogą działania zmierzające do współ-
pracy uczniów, do pracy w parach oraz 
małych i większych zespołach. Waż-
ne, żeby uczniowie korzystali nawza-
jem z indywidualnego potencjału każ-
dego z członków grupy, by udzielali 
sobie wzajemnie informacji zwrotnej, 
by wreszcie razem fetowali odnoszo-
ne sukcesy. 
  Bardzo często zastanawiając się nad 
podstawami skuteczności naszych od-
działywań na uczniów rozpatrujemy
użycie specjalnych metod pracy bądź 
skorzystanie z pomocy jakichś nie-
zwykłych specjalistów. Tymczasem 
to, co się wydaje podstawą naszej sku-
teczności to pamiętanie o celowości 
naszych działań. Celowość działań 

zmierzających do osiągnięcia określo-
nych postaw czy kompetencji naszych 
uczniów, wymaga przede wszystkim 
jednoznacznego opowiedzenia się, ja-
kim wartościom i jakim celom stra-
tegicznym służy praca naszej szkoły. 
Określenie tych priorytetów musi wy-
nikać zarówno z ogólnych kierunków 
rozwoju edukacji w naszym kraju, 
ale również ze specyfiki środowiska, 
w którym kształtują się nasi ucznio-
wie oraz potencjalnych perspektyw, 
jakie warunkować będą ich przyszły 
rozwój.
  Kolejny etap dobrego planowania 
wymaga zbilansowania możliwości 
programowych, jakimi mogą się po-
służyć nauczyciele a także właściwe-
go rozpoznania potencjału oraz moż-
liwości rozwojowych uczniów. Wy-
daje się, że w szkołach przez ostatnie 
lata bardzo często dobór programów, 
a więc z reguły również podręczni-
ków, nie był najbardziej przemyślany. 
Pomysł na centralne ustalanie jedynie 

słusznych programów nic w tej mie-
rze nie zmieni. I w jednym i w drugim 
przypadku bowiem nie program, ale 
uczeń powinien być najważniejszy, a 
co za tym idzie wspomniane oprogra-
mowanie trzeba i tak modyfikować 
pod konkretne możliwości poszcze-
gólnych grup uczniów. 
   Do pewnego stopnia służyć temu 
powinny opracowane przez nauczy-
cieli cele szczegółowe. Cele powyż-
sze winny również określać kryteria 
oceny, a więc definiować niezbędne 
oczekiwania jakie powinien spełnić 
uczeń, by zasłużyć na konkretny sto-
pień. Oczekiwania powyższe z kolei 
powinny być identyfikowane przez 
odpowiednie wskaźniki/efekty służą-
ce prostej identyfikacji czy i w jakim 
stopniu uczeń wspomniane wyniki o-
siągnął. I dopiero na tak opracowa-
nych danych można budować plan 
działania. Działania celowe wyma-
gają dobrego opisanie zamierzonych 
efektów oraz sposobu ich osiągania. 

Dobrze zdefiniowany cel jest jak dro-
gowskaz, nieustannie pokazuje dokąd 
zmierzamy, a co za tym idzie utrud-
nia zboczenie z drogi.
  Szkoła zmienia się w sposób rady-
kalny. W podobny sposób zmieniać 
się powinni nauczyciele i ich sposo-
by pracy. Już dziś istnieje wiele osób, 
które mówią o tym wprost i nawet 
z potrzeby powodowania zmiany 
w systemie edukacji i wiążącymi się 
z nim sposobami organizacji procesu 
uczenia się uczynili główny cel swo-
jego zawodowego zaangażowania.

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

1/ Psychologia kształcenia. Praktyczny 
podręcznik dla pedagogów i nauczy-
cieli, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
chologiczne, Sopot 2002, s. 51

2/ Więcej na ten temat można się do-
wiedzieć na stronie www.edukacja-
bezbarier.eu

Bardzo ładna historia

 Dwóch dżentelmenów – sędzia (były 
gubernator) i były policjant – Steven 
Point i Bob Blacker, postanowiło zro-
bić w życiu coś dobrego i mądrego. 
Między innymi dlatego, że obaj należą 
do klubu Rotary, którego dewizą jest 
„Służba na rzecz innych ponad własną 
korzyść” (Service above Self).
 Pomysł zaczął powstawać w 2007 r., 

kiedy Steven Point mianowany został
28. gubernatorem-porucznikiem Ko-
lumbii Brytyjskiem, będąc pierwszym
Indianinem (pan Point należy do ple-
mienia Skowkale) powołanym na ten 
wysoki urząd. Pochodzenie Jego Eks-
celencji nie było przy narodzinach idei 
bez znaczenia; wiedział on dobrze jak 
zły – odstający niekorzystnie od śred-

niej krajowej – jest stan edukacji mło-
dzieży Pierwszych Narodów, wiedział 
o skali półanalfabetyzmu i o tym, że 
zaledwie jedna trzecia szczepów in-
diańskich ma własną bibliotekę.
  W odległych rezerwatach – jedynie 
z pomocą ich mieszkańców oraz rota-
rianów – obaj panowie budują więc
i wyposażają biblioteki.


