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KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole
MODUŁ 1. Animator Ortograffiti w szkole ‒ bank projektów
ZAŁĄCZNIK 4. Projekt: Sekcja dyskusyjna

Autor pomysłu: Marta Badowska

Miejsce realizacji: Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Dla kogo: uczniowie klas I–III, IV–VIII

Potrzebne materiały:

 ■ „Księga Bajek Bratka”

 ■ zeszyty „Ortograffiti”

Czas realizacji: 60 minut

Przygotowanie: 15 minut

Opis projektu

Sekcja Dyskusyjna to projekt poboczny z Klubu Ortograffiti. Tak jak spotkania klubowe, czyli zaję-
cia terapeutyczne, odbywają się najczęściej raz w tygodniu – w przypadku Sekcji ustalamy takie 
zebrania raz na miesiąc lub na kwartał.
W spotkaniach Sekcji uczestniczyć mogą wszyscy klubowicze, ale nie są to dla nich formy obliga-
toryjne. Dotyczą one całego zespołu włączonego w zajęcia. Można także wystosować zaproszenie 
na zebranie dla innych uczniów szkoły, aby włączyć ich do naszych wspólnych działań i jeszcze 
lepiej integrować społeczność szkolną.
Każde spotkanie to jeden temat przewodni, czyli jedna historia wybrana spośród czytanek zawar-
tych w materiałach Ortograffiti. Ponieważ znajdziemy tam wiele tematów, które mają wartość 
terapeutyczną, w prosty sposób możemy dostosować program do potrzeb naszej społeczności.
Mając orientację w spodziewanej liczbie uczniów, warto wybrać takie pomieszczenie w szkole, 
które zapewni swobodę i miłą atmosferę – miejsce, gdzie możemy odsunąć
ławki lub posadzić zebranych na dywanie. Zależy nam na klimacie mniej oficjalnym, swobod-
nym, dającym uczniom poczucie komfortu spotkania raczej towarzyskiego niż formalnego. 
Aby ten wariant był atrakcyjny, konieczne jest odróżnienie jakoś tego czasu od zwyczajowego 
omawiania lektury na lekcjach języka polskiego, stąd tak duża jest waga samej formuły.
Podstawowym elementem spotkania jest oczywiście odczytanie tekstu – trzonu dyskusji. To za-
danie możemy wykonać sami, ale także warto zaprosić do niego na przykład:

 ■ ucznia starszej klasy,

 ■ dowolną osobę z Rady Pedagogicznej, np. panią od matematyki lub nauczyciela wychowania 
fizycznego,

 ■ gościa specjalnego – inną osobę, która uświetni nasze spotkanie.
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Sami podejmujemy się zadania moderowania dyskusji. Początkowo zwykle uczniów trzeba nieco 
ośmielić do tego, aby wypowiedzieli się na forum na temat lektury, ale często dyskusja od razu 
zaczyna się wartko toczyć. Moderator powinien dbać o to, aby nie odbiegać zanadto od tematu 
i zachować porządek spotkania, by każda osoba mogła swobodnie się wypowiedzieć. Warto przy-
gotować przedmiot oznaczający mówcę – choćby niewielką piłkę, którą będzie trzymać osoba 
mówiąca i którą następnie przekaże koleżance czy koledze. Dobrze też w zanadrzu mieć przygo-
towanych kilka pytań, które rozgrzeją dyskusję lub pozwolą ją przywrócić na właściwy kurs.
W ramach Sekcji możecie nie tylko dyskutować na temat samego utworu. Warto rozważać alter-
natywne zakończenia czy zmienione postawy któregoś z bohaterów, a następnie wykonać zwią-
zane z tym wybrane zadania:

 ■ wykonać grupowy obraz na omawiany temat z zastosowaniem różnych technik plastycznych,

 ■ ułożyć krzyżówkę, wykorzystując imię lub dominującą cechę charakteru głównego bohatera,

 ■ wymyślić własną grę planszową opartą na omawianej fabule i szablonie, np. węże i drabiny 
itp.

W miarę możliwości można się postarać o skromny poczęstunek – jeżeli nie na każde spotkanie 
(co byłoby nadmiernym obciążeniem), to choćby raz na semestr lub na spotkanie zamykające rok 
dysput.
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Izabela Mańkowska

O tym, że trzeba umieć odmawiać, gdy ktoś 
namawia do wagarów

Dzisiaj rano wylegiwałem się na ławce przed szkołą. Czułem się po 
prostu wyśmienicie i wzdychałem: 

– Och, jakie cudowne przedwiośnie. Tak wspaniale przygrzewa 
słońce. 

Gdyby w tym momencie ktoś mnie zapytał, czy warto jest leniucho-
wać, powiedziałbym:

– Oczywiście! Leniuchowanie to najwspanialsza rzecz na świecie! 
Niech żyje leniuchowanie! Ten, kto ma lenia, świat pięknie zmienia! 
Gdy masz czas na leniuchowanie, to polecam opalanie.

Nagle moje błogie lenistwo zostało zakłócone, bo oto zza krzewów za-
częły dochodzić jakieś tajemnicze dźwięki. Podniosłem głowę, spojrza-
łem w stronę żywopłotu okalającego boisko szkolne i wyraźnie dostrze-
głem przejętych rozmową Dominika i Łukasza. Wcale nie musiałem się 
wsłuchiwać, aby usłyszeć, że umawiają się na jakieś zawody w parku. 

– Na jakie zawody się umawiają? Czy nie powinni iść zaraz na lekcje? 
– pomyślałem i chyba zasnąłem na jakiś czas, bo kiedy otworzyłem oczy, 
stała przy ławce pani pedagog i trochę zaniepokojona spytała:

– Bratku, czy nie widziałeś Dominika i Łukasza? Powinni być teraz na 
lekcjach. Jaś widział ich przez moment, kiedy wbiegali na boisko. 

– Wydaje mi się, że chłopcy umawiali się na jakieś zawody w parku – 
odpowiedziałem.

– Poszli do parku? To niemożliwe, aby samowolnie oddalili się poza 
teren szkoły – dorzuciła pospiesznie pani pedagog i łapiąc mnie za rękę, 
głośno dodała – Bratku, biegnijmy do parku, musimy ich koniecznie od-
naleźć. 

Na miejscu, w okolicach stawu, gdzie przechadzały się łabę-
dzie i skakały wiewiórki, spotkaliśmy pana Waldemara, znajome-
go przewodnika, który zgodził się nam pomóc w poszukiwaniach. 
Zaniepokojeni sytuacją ruszyliśmy w kierunku odgłosów szczeka-
jących psów oraz głośnych okrzyków dobiegających zza jałowca. 



Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole4

To rozbawieni Dominik i Łukasz szkolili swoje psy. Obok stało jeszcze 
dwóch chłopców z podwórka Łukasza. Dominik wydał komendę swojej 
suczce:

– Dusia, siad! A teraz szczekaj tyle razy, ile masz lat! No, Dusieńko, 
przecież to umiałaś.

Natomiast Łukasz stał obok z pieskiem Łatkiem i wyśmiewał się, przy-
glądając się sytuacji:

– Dusia na pewno tego nie zrobi – i chwaląc się, dodał – Zaraz ci pokażę, 
co potrafi mój Łatek.

Oczywiście Łukasz nie miał już okazji pochwalić się tresurą swojego psa, 
bo pani pedagog stanowczo zaprotestowała:

– Żadnej tresury nie będzie! – i zaraz dalej zdecydowanie powiedziała 
do chłopców – Dlaczego nie jesteście na lekcjach? Proszę mi to wytłu-
maczyć.

– Bo Jarek z 6c powiedział, że każdy uczeń powinien choć raz w roku 
iść na wagary, aby sobie poleniuchować – odezwał się skruszony Domi-
nik. – A my z Łukaszem jeszcze nie byliśmy na wagarach…

– My tylko chcieliśmy potresować nasze psy… – odparł jeszcze bardziej 
skruszony Dominik.

Kiedy pani pedagog dziękowała panu Waldemarowi za pomoc, spoj-
rzałem na chłopców i dałem im ważną przyjacielską radę:

– Nie wolno oddalać się poza teren szkoły! To niebezpieczne! A leniu-
chować można, gdy ma się na to czas, na przykład po odrobieniu lekcji, 
w dni wolne od nauki albo podczas ferii czy wakacji. Samowolne opusz-
czanie szkoły, kiedy trwają zajęcia, to wagary, czyli ucieczka z lekcji. Jeże-
li ktokolwiek będzie namawiał was do wagarowania, trzeba mu zdecy-
dowanie odmówić. Po prostu powiedzieć NIE! Proszę, 
pamiętajcie o tym.

Następnego dnia chłopcy przynieśli swojej 
pani i pani pedagog laurki z przeprosi-
nami za złe postępowanie. Obiecali 
także, że to się już nie powtórzy. 

– To dobrze, że zrozumieliście swój 
błąd – powiedziałem z dumą.


