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Miło nam zaprosić Państwa do lektury ko-
lejnego wydania „Życia Szkoły”. Przykro nam, 

że nauka odbywa się poza szkołą, ale wciąż 
w kontakcie z nauczycielem i kolegami z klasy. 

Ten kontakt jest niestety ograniczony i wirtualny, 
tym bardziej wymaga celowego ukształtowania, 
nacechowania obecnością słowną, życzliwą, inten-
cjonalną i kreatywną.

W uczeniu na odległość istotnym problemem sta-
je się skupienie uwagi dziecka. Proponujemy Czy-
telnikom odwołanie się do technik „mindfulness”, 
rozumianego jako „uważna obecność”, czyli inten-
cjonalny i świadomy proces „bycia tu i teraz”. Mamy 
nadzieję, że zaproponowane ćwiczenia będą sto-
sowane z dużym sukcesem. Przy nauczaniu zdal-
nym wydaje nam się wielce przydatne zastosowanie 

screencastów, czyli nagranych ekranów np. nauczycielskiej prezenta-
cji, wzbogaconych o nasz komentarz audio. Takie rozwiązanie będzie 
użyteczne zwłaszcza przy tworzeniu materiałów, do których ucznio-
wie będą mogli wracać po zakończeniu zajęć, nadal mając szanse 
na wysłuchanie wyjaśnień nauczyciela. Wzbogacamy także poten-
cjał metodyczny nauczyciela o różne techniki i metody aktywizowa-
nia uczniów, aby ich uważność mogła być wciąż stymulowana. Są to 
proste rozwiązania, ale skuteczne. Jak sprawić, by uczniom chciało 
się chcieć, czyli jak motywować ich do uczenia się,  pobudzać moty-
wację wewnętrzną – „największego sojusznika nauczyciela”? O tym 
traktuje kolejny artykuł zamieszczony w tym numerze czasopisma.

Zgodnie z założeniem aktualnej podstawy programowej, nauczanie 
jest spojrzeniem holistycznym na ucznia. Dlatego pokusiliśmy się o re-
fleksję nad wymagającą rolą nauczyciela we współczesnym świecie, 
zwłaszcza w okresie dynamicznych zmian, niekonwencjonalnych sy-
tuacji i trudnych wyzwań. Nie zapominamy także o listopadowych 
i grudniowych świętach, które mają swoje odzwierciedlenie w po-
mysłach na zajęcia i działania z dziećmi.

Przywołując ten szczególny czas, pragniemy Państwu życzyć wielu 
doświadczeń, które pozwolą na pełne nadziei odbieranie dnia dzi-
siejszego i optymistyczne patrzenie w przyszłość.
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ORGANIZACJA CZASU I PRZESTRZENI 
ORAZ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI  
ZESPOŁU KLASOWEGO  
FUNDAMENTEM EFEKTYWNEJ PRACY
Niniejszy zbiór technik i rozwiązań powstał na bazie zróżnicowanych 
doświadczeń zawodowych oraz w nawiązaniu do artykułu z jednej 
z nauczycielskich stron internetowych, które często odwiedzam  
w poszukiwaniu inspiracji: buzzfeed.com. Zapraszam do lektury! 

W swojej pracy od kilku lat codziennie mogę obser-

wować i wdrażać techniki i strategie ułatwiające 

realizację zadań nauczycielskich i uczniow-

skich. Opisane rozwiązania zostały wybrane pod kątem 

ich funkcjonalności oraz efektywności w naszym systemie 

edukacyjnym. Mam nadzieję, że lista ta wzbogaci Państwa 

wiedzę lub też odświeży pomysły, zapomniane w natłoku 

innych obowiązków.

Tworzenie grup za pomocą kolorowych naklejek. Szyku-

jąc się do zadań zespołowych, wystarczy oznaczyć ławki bądź 

krzesełka uczniów różnokolorowymi naklejkami bądź kartecz-

kami. W ten sposób usprawnimy proces reorganizacji grupy. 

Pozostawienie naklejek o odpowiednim kolorze pozwala na 

zaoszczędzenie czasu na pytania, unikanie chaosu oraz wie-

lokrotnego powtarzania przydziału, szczególnie gdy prace 

zespołowe są ważną częścią pracy klasowej oraz gdy często 
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zmieniamy ich skład. W Holandii i Finlandii zespoły klasowe 

zmieniają się dosyć często, mniej więcej co miesiąc, a wyboru 

dokonuje nauczyciel, często wieszając listy z nazwiskami i no-

wymi miejscami na tablicy klasowej (cały rok szkolny uczniowie 

pracują w grupach, tylko kilka zajęć w tygodniu skupia się na 

pracy indywidualnej). Wybranie nowych drużyn jest też oka-

zją do zmiany organizacji pracy oraz wyglądu sali.

Jak jeszcze moglibyśmy tworzyć 
grupy?

Możemy stworzyć tablicę, na której narysujemy kształt sali 

z najważniejszymi jej elementami (szafy, biurko nauczyciela – 

o ile nie zmieniają one swojego położenia – itd.). Nazwiska lub 

imiona uczniów zapisujemy na plastikowych korkach od bu-

telek. Do korków przyklejamy rzepy lub magnesy i ustawia-

my je na tablicy według naszego pomysłu.

Jeśli nie zależy nam na konkretnie przydzielonych miejscach, 

a tylko na stworzeniu grup, możemy wrzucać korki do koloro-

wych słoików lub pudełek po żywności. Wdrażając rutynowe 

strategie, oszczędzamy czas i zapewniamy uczniom poczucie 

sprawczości, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Każdy uczeń 

po kilku próbach będzie wiedział, że po wejściu do klasy sa-

modzielnie ma sprawdzić, do której grupy został przydzielony.

Wyznaczenie ucznia, który danego dnia będzie odpowiadał 
na pytania rówieśników. Zawsze byłam wielką fanką wyko-

rzystywania potencjału osób z trudnościami w uczeniu się 

bądź ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w sytuacjach 

szkolnych, w których przejawiają mocne strony. Często zdarza 

się, że osoby z ADHD mają niesamowite zdolności przywód-

cze, te z zespołem Aspergera pomogą znaleźć odpowiedzi 

na dręczące nas pytania, a uczniowie z zespołem 

Downa chętnie podejmują inicjatywę w przy-

padkach, w których mogą wykorzystać 

swoją empatię. Przydzielanie odpowie-

dzialnych zadań wymaga naszego 

zaufania, cierpliwości w oczeki-

waniu efektów oraz akceptacji 

trudności i błędów, ale tylko 

w ten sposób pozwalamy na 

odkrywanie w sobie pewnych 

zdolności czy umiejętności, 

które nie są wykorzystywane 

na co dzień. Dodatkowo dajemy 

uczniom możliwość poczucia się 

odpowiedzialnym i niezależnym. Dla-

tego „ryzykujmy”, dając dzieciom możli-

wość doświadczenia, jak poradziłyby sobie 

w roli nauczyciela.

Do tego projektu trzeba jednak dobrze się przygoto-

wać, właściwe byłoby przeprowadzenie instruktażu oraz 

określenie, czego oczekujemy od ucznia w czasie pełnienia 

takiego dyżuru – może to być np. możliwość szukania od-

powiedzi na tablecie czy komputerze, udanie się do biblio-

teki czy skonsultowanie problemu z nauczycielem mającym 

przerwę w pokoju nauczycielskim. Warto też zaznaczyć, że 

pytania nie powinny pozostać bez odpowiedzi, zatem po-

szukiwania nie kończą się w momencie zakończenia lekcji. 

Dyżurujący powinien wiedzieć, gdzie (w stałym i dla wszyst-

kich znanym miejscu) pytania zanotować, tak by inni również 

mogli czegoś się nauczyć. Osobiście na koniec lekcji zawsze 

proszę o zaprezentowanie wniosków i „nauczenie mnie” te-

go, czego sami tego dnia się uczyli.

Stworzenie bądź kupienie białych tablic ułatwiających prace 
zespołowe. Jeśli dużo pracujecie w grupach, warto stworzyć 

zaplecze do wydajnej pracy. Każdy zespół powinien mieć do 

dyspozycji markery, tablice i magnesy do tworzenia wspólnych 

map myśli, notowania efektów burzy mózgów czy spisywa-

nia wniosków. Jeśli wasze projekty trwają dłużej niż jeden 

dzień, dzieci będą mogły rozwijać i ulepszać swoje po-

mysły, widząc dotychczasowe osiągnięcia w przejrzystej 

formie. W ramach ekonomicznych rozwiązań polecam 

laminowane białe arkusze formatu A3 i suchościeral-

ne markery.

Teczka/kubek z zadaniami dla uczniów, którzy wcze-
śniej skończyli swoje zadania. W Finlandii nauczyciele za-

wsze mają przygotowane teczki z dodatkowymi zadaniami, 

grami i innymi materiałami, które przekazują uczniom, którzy 

Możemy stworzyć tablicę, na której  
narysujemy kształt sali z najważniejszymi 

jej elementami (szafy, biurko nauczyciela —  
o ile nie zmienia ono swojego położenia — itd.).  

Nazwiska lub imiona uczniów zapisujemy 
 na plastikowych korkach od butelek.  

Do korków przyklejamy rzepy lub magnesy 
i ustawiamy je na tablicy  według naszego pomysłu.

STREFA NAUCZ YCIEL A
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skończyli swoją pracę (mo-

gą również zasugerować, by na biologii powtórzyli 

materiał z zakresu innego przedmiotu szkolnego) – 

rzadko widzi się u nich improwizację w takich sytuacjach. 

Uważam to za bardzo dobre wykorzystanie czasu i poten-

cjału dzieci i młodzieży.

Znak informacyjny w formie samoprzylepnych karteczek 
w trzech kolorach. Pomysł zaczerpnięty z kostek Jenaplan (kost-

ka z czerwoną i zieloną kropką oraz znakiem zapytania), które ba-

zują na strategii z Planu Daltońskiego. Uczniowie w sytuacjach 

problemowych ustawiają kostkę na biurku – czerwoną kropką 

do góry, gdy nie potrafią samodzielnie rozwiązać zadania, zie-

lona kropka oznacza zrozumienie tematu i możliwość pracy bez 

pomocy nauczyciela. Z kolei gdy uczeń ma pytanie, zostawia na 

biurku znak zapytania – nauczyciel, krążąc po sali, podejdzie i wy-

jaśni problematyczną kwestię. Pomysł jest dobry, ale według mnie 

niewystarczający. Gdy tylko zobaczyłam karteczki samoprzylep-

ne w trzech kolorach – zielonym, czerwonym i żółtym, analogicz-

nie wykorzystywane w sytuacjach szkolnych – uznałam, że jest to 

strzał w dziesiątkę! Na karteczkach możemy zostawić krótkie ad-

notacje, określając konkretne potrzeby czy plany na dokształcanie 

i poprawienie wyników. Na podstawie karteczek samoprzylep-

nych w książce lub zeszycie możemy również dokonać ewaluacji 

z uczniem. Efektywne i proste!

Zastosowanie imiennych spina-
czy dla lepszej organizacji. Przy ich 

pomocy tworzę wiele elementów swojej 

przestrzeni szkolnej – zawieszam zdjęcia, no-

tatki, pamiątki, listy zadań na konkretny dzień. 

Często używam spinaczy w nauczaniu języków. Za-

tem w mojej klasie zawsze mam pełen karton tych po-

mocy. Oznaczanie obecności, zaznaczanie dyżurnych, lista 

urodzin – pomysły na ich zastosowanie się nie kończą. Przy 

okazji kolejny raz stwarzamy dzieciom przestrzeń do przej-

mowania odpowiedzialności – samodzielnie, po wejściu do 

sali mogą oznaczyć obecność, a także wspólnie między sobą 

omówić i oznaczyć dyżury.

Klasowy system znaków ułatwiających prowadzenie zajęć. 
W Finlandii zaobserwowałam, że uczniowie, mając swobodę 

poruszania się po klasie oraz poza nią bez uprzedzania nauczy-

ciela, wcale nie powodują zaburzenia ciszy czy koncentracji 

innych. W swojej praktyce szkolnej staram się łączyć te dwa 

rozwiązania. Wiem jednak, że w wielu placówkach rozwiąza-

nie z systemem znaków byłoby łatwiejsze do wprowadzenia. 

Znaki mogą być pokazywane na palcach podniesionej ręki  

(1 palec – mam pytanie, 2 – potrzebuję pomocy, 3 – chciałbym 

pójść do toalety) lub za pomocą tabliczek z piktogramami, 

czy kolorystycznymi oznaczeniami poszczególnych potrzeb 
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uczniów. System ten jest szczególnie efektywny w czasie pra-

cy indywidualnej bądź pracy w ciszy. 

Stworzenie stałej przestrzeni na pozostawianie prac do-
mowych. Zbieranie zeszytów czy ich rozdawanie zawsze 

zabiera sporo czasu w ciągu lekcji, dlatego zachęcam do 

stosowania holenderskiego sposobu – pudełka postawio-

nego przed klasą w godzinach 8:00–12:00 w dniu odbioru 

prac. W ten sam sposób nauczyciele zwracają sprawdzone 

zeszyty – uczniowie mający pytania do oceny czy pozosta-

wionej notatki podchodzą do prowadzącego indywidual-

nie, również w określonym na to czasie. Jasne instrukcje, 

opisane i konsekwentne zasady to najlepsze wspomaganie 

efektywnego procesu uczenia się i optymalne wykorzysta-

nie czasu i potencjału każdej lekcji.

W dalszej części artykułu zamieściłam własne, autorskie po-

mysły, stworzone na podstawie obserwacji pracy nauczycieli 

w Polsce, Holandii, Finlandii, Danii i Kolumbii.

1. Tablica z obrazkowymi instrukcjami pierwszej pomocy – 

gdy pracowałam w placówce w Finlandii, zdarzył się wy-

padek: jedna z uczennic zaczęła się dusić w wyniku reakcji 

alergicznej. Po tamtych przeżyciach spędziłam tygodnie na 

odświeżaniu swojej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz 

poszukiwaniu inspiracji do przeprowadzenia takich zajęć dla 

uczniów szkoły podstawowej. Uważam, tak jak wiele innych 

osób, że zajęcia z zakresu pierwszej pomocy powinny zostać 

wprowadzone na każdym etapie edukacyjnym, zaczynając 

od przedszkola, oczywiście dostosowując materiał, metody 

i środki przekazu do wieku słuchaczy. Obrazkowe instrukcje 

są doskonałym elementem stałej stymulacji (poprzez częste 

nawiązywanie do nich podczas zajęć i rozmów kierowanych) 

oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych. W ten sposób mo-

żemy zawczasu ustalić role oraz poziom zaangażowania dzie-

ci w sytuacjach kryzysowych (np. dyżurny zgłasza sytuację 

dyrektorowi szkoły, wszyscy uczniowie w parach, spokojnie 

przechodzą do sali obok zgłaszając sytuację drugiemu na-

uczycielowi itp.).

2. Ćwiczenia ruchowe jako element nauczania przed- 
miotowego. Wyobraźmy sobie lekcję języka polskiego. Pią-

ta godzina zajęć, zaraz po przerwie obiadowej, uczniowie są 

zdekoncentrowani, zniechęceni i zmęczeni. Czy nie łatwiej 

byłoby przeprowadzić zajęcia z zakresu np. gramatyki języ-

ka, ustalając z uczniami „kod”, w którym: słysząc rzeczownik 

w zdaniu, podnoszą prawą rękę, czasownik – zwracają głowę 

w kierunku sąsiada, przymiotnik – wstają z krzesła itd. Możli-

wości są nieograniczone, a uczniowie na pewno szybciej za-

czną słuchać i przyswajać wiedzę.

3. Wspólna medytacja/ćwiczenia oddechowe. Jednym z mo-

ich ulubionych momentów w ciągu dnia jest prowadzenie 

tego rodzaju krótkich, kilkuminutowych zajęć, najlepiej na 

świeżym powietrzu, zaraz po przerwie obiadowej. Pomagają 

one dotlenić młode umysły, przygotować się do dalszego wy-

siłku, usprawniać zapamiętywanie poprzez proces inkubacji 

oraz wspomagać trawienie. Badania wskazują, że wprowadze-

nie ćwiczeń oddechowych do codzienności szkolnej obniża 

poziom agresji u uczniów, pomaga w walce z nadpobudli-

wością psychoruchową oraz usprawnia proces uczenia się.

4. Zdjęcia/portrety uczniów z ich datą urodzenia, „super-

mocą” i/lub funkcją w klasie. Pomysł zaczerpnięty z placów-

ki w Harderwijk w Holandii. W każdej klasie widnieje zdjęcie 

ucznia, na którym zaznaczona jest data jego urodzin – w ich 

dniu do zdjęcia przyczepiana jest korona, identyczna jak ta, 

którą dostaje uczeń na cały dzień. W mojej klasie do zdjęć 

dodajemy opis – „supermoc” ucznia, czyli coś, co go wyróżnia 

na tle grupy („Jaś – najlepszy skoczek”, „Zosia – mistrzyni do-

dawania” i tym podobne). Ma to na celu podnosić samoocenę 

moich podopiecznych, pomóc im odnaleźć cechy wspólne dla 

łatwiejszego nawiązywania relacji, a także budować umiejęt-

ność szukania pomocy u innych, inicjowania współpracy i ko-

rzystania z zasobów grupowych. Warto jest również dopisać 

funkcje uczniowskie, tak żeby każdy uczeń w szkole mógł sa-

modzielnie sprawdzić, do kogo zgłosić się z problemem czy 

konkretną sprawą.

5. Powitanie. Jestem fanką witania się z każdym osobiście –  

poprzez podanie ręki, uprzejme pytanie o samopoczucie, chwi-

lowy uśmiech. Taka mała, nic niekosztująca zmiana będzie miała 

ogromny wpływ na usposobienie uczniów, ich chęć do pracy 

oraz otwartość w relacji z Wami – nauczycielami.

6. Poranny rytuał. 15 minut każdego ranka poświęcam 

na rozmówki z uczniami bez narzuconego tematu. Pytam, 

jak czują się danego dnia, jakie mają plany na popołudnie, 

co robili wczoraj, czy chcieliby czymś się z nami podzielić itd. 

Stworzenie rodzinnej atmosfery będzie owocowało w wielu 

aspektach wspólnej nauki.

7. Herbata z gościem. Comiesięczne (lub częstsze, jeśli jest 

taka możliwość) spotkanie ze „specjalistą”. Zaprosić można 

panią ze sklepu z warzywami, biznesmena z regionalnej fir-

my, miejscowego artystę, znajomych wykonujących niezwią-

zane ze szkołą zawody – niech opowiedzą naszym uczniom, 

na czym polega ich praca, czego musieli się nauczyć, jak wy-

gląda ich życie, jakie są plusy i minusy takiego zajęcia. Jeśli 

mamy znajomych, którzy w ciekawy sposób mogliby prze-

prowadzić lekcję dotyczącą zagadnienia przedmiotowego 
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(np. pracownik muzeum może spotkać się z uczniami na hi-

storii), porozmawiajmy z nimi, czy mieliby ochotę na taką  

wizytę (zaproponujcie pyszną herbatę i pączka!).

8. Poznawanie kultur świata. Oczywiście, zdaję sobie 

sprawę, że nie każdy ma znajomych czy sąsiadów pocho-

dzących z innych krajów bądź będących innego wyznania. 

Niemniej jednak jest to punkt, o którym chcę wspomnieć. 

Zawsze będę wykorzystywała możliwość zapoznania mo-

ich uczniów z czymś nowym, nieznanym. W tym wypadku 

może to być mój zagraniczny znajomy bądź osoba innego 

wyznania, którą poznałam w sklepie. Chciałabym, żeby 

szkoła była otwarta dla ludzi, którzy chcą się dzielić swoimi 

przemyśleniami, doświadczeniami i pomysłami. Możemy się 

umówić na wspólne parzenie herbaty po chińsku bądź kawy 

po turecku, na naukę podstawowych zwrotów hiszpańskich 

lub włoskich, na rozmowę o religiach i tradycjach świata. Ta-

ka wiedza jest bezcenna, a co więcej – pozostanie w pamięci 

uczniów na długi czas. Nie od dziś wiadomo, że w uczeniu 

się opartym na neurodydaktyce fundamentem jest wszyst-

ko, co zaskakuje, jest nowe, wiąże się z ludźmi oraz zostało 

opowiedziane w formie historii.

9. Dzień z babcią i dziadkiem. W przypadku tej techniki 

organizacyjnej wymagana jest zgoda zarządu szkoły. Sły-

szeliście kiedyś o domach spokojnej starości połączonych 

z przedszkolami? O tym, jak zbawienny wpływ na oba po-

kolenia ma taka współpraca? Strategia ta od lat funkcjonuje 

między innymi w Szwecji i w Danii. W Finlandii w klasach im-

mersion (dwujęzycznych) dla częstszego kontaktu z żywym 

językiem szwedzkim szkoły podpisują umowy z ośrodkami 

dla osób starszych i zapraszają raz w tygodniu osoby star-

sze do pracy z uczniami. Dzięki temu zabiegowi dzieci mają 

możliwość zastosowania swojej znajomości języka z osoba-

mi niezwiązanymi bezpośrednio z ich nauczaniem, a osoby 

starsze mogą poczuć się potrzebne i nawiązać ciekawe zna-

jomości i relacje. W Polsce można by było skontaktować się 

z klubami seniorów i zapytać, czy nie chcieliby wziąć udziału 

w takim przedsięwzięciu. Można by ich początkowo zapra-

szać na zajęcia artystyczne, wycieczki czy inne niezobowią-

zujące lekcje. Taka wymiana doświadczeń byłaby korzystna 

dla wszystkich stron.

10. Wspólne śniadania. W tym przypadku jestem marzyciel-

ką, bowiem w dobie alergii na wszystko i nietolerancji po-

karmowych trudno jest zorganizować posiłek, który wszyscy 

mogliby zjeść. Niemniej jednak na pewno będę próbować 

i Wam też polecam. Nic tak nie zacieśnia relacji rówieśni-

czych jak czas na swobodne wymienienie się myślami oraz 

wspólne jedzenie. Pomysł ten jest również wyjątkowo trafny 

w regionach, gdzie w klasach lub szkołach występuje zróż-

nicowanie kulturowe. Dzieciaki mogą przygotować danie 

ze swojego regionu, zaprezentować je grupie, opowiedzieć 

o towarzyszących mu tradycjach. To, co naprawdę podnosi 

wartość takich praktyk, to goście, którzy mogą opowiedzieć 

o regionalnych przysmakach, omówić bądź wypróbować 

ciekawe przepisy – spróbujcie również zaprosić rodziców 

i dziadków Waszych uczniów!

11. Tablica korkowa z ciekawostkami od uczniów. Każdy 

kiedyś obejrzał jakiś mądry film, przeczytał świetną książkę 

i chciał się ze wszystkimi podzielić swoimi wnioskami i wraże-

niami. Dajmy uczniom przestrzeń na ich pasje i zainteresowa-

nia. Co tydzień zbierajmy materiał i analizujmy go wspólnie. 

Możemy również poprosić o stworzenie prezentacji lub prze-

prowadzenie lekcji na tematy, które wszystkim uczniom wy-

dadzą się interesujące.

12. Wspólne świętowanie. Na koniec projektów wspólnie 

z uczniami wybieramy formę świętowania i docenienia sie-

bie bądź innych za włożony w pracę wysiłek – często jest to 

uczniowska, samodzielna selekcja piosenki tygodnia, której 

słuchamy na przerwach, wybranie tematu następnego pro-

jektu na plastykę/technikę czy znalezienie czasu w planie na 

aktywność, którą proponuje grupa – np. dodatkowa przerwa 

na zewnątrz lub spacer do lasu.

Zaproponowane techniki i strategie organizacyjne zosta-

ły wyselekcjonowane spośród wielu pod kątem możliwości 

wprowadzenia ich oddolnie do naszej szkolnej rzeczywisto-

ści. Małymi kroczkami możemy zdecydować się na wdrożenie 

2–3 pomysłów co pół roku, podczas których poprowadzimy 

obserwację oceniającą ich przydatność i efektywność w pra-

cy z naszą grupą. Jak wiemy, każdy zespół klasowy bardzo się 

różni, w związku z tym metody, które będą działały z jedny-

mi, nie będą funkcjonowały z innymi. Tak samo jest w kwestii 

organizacji przestrzeni i czasu. Należy pamiętać, że działania 

innowacyjne wzbogacają nasz warsztat, nawet jeśli nie osią-

gnęliśmy oczekiwanych efektów – niepowodzenia to również 

swego rodzaju informacje zwrotne! 

Aby dowiedzieć się więcej na temat metod i technik ze świata 

edukacji bądź poczytać na temat ich zastosowania w polskich 

szkołach, zapraszam do odwiedzenia bloga www.educatio-

naleden.pl.
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