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Anna Labuda

Nauczanie i wychowanie poprzez edukację filmową
PANI ANIU, PANI KASIU CO SŁYCHAĆ W ŚWIECIE?

Jak przykuć uwagę uczniów, a jednocześnie zain-
teresować światem sztuki i nauki? Wyskoczyć z kom-
putera, tableta bądź tablicy interaktywnej (we własnej 
osobie).

Na taki właśnie pomysł wpadło czworo nauczy-
cieli – oligofrenopedagogów ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Biskupa z Mirry Św. 
Mikołaja, który mieści się w Żukowie. Realizowane są 
tam liczne projekty i innowacje pedagogiczne mające 
na celu tworzenie warunków umożliwiających wszech-
stronny rozwój ucznia. Tym razem będzie mowa o re-
alizacji krótkich filmów edukacyjnych, obejmujących 
treści ze świata nauki i kultury, dotyczących ciekawo-
stek malarskich, muzycznych, patriotycznych oraz no-
winek naukowych, przeznaczonych dla wychowanków 
SOSW w Żukowie. W pracach uczestniczyły dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i znacznym; niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi oraz uczniowie ze spektrum autyzmu 
uczęszczający do klas szkoły podstawowej, a także 
szkoły przysposabiającej do pracy. Atrakcyjna forma 
przekazu oraz sposób zaprezentowania wiedzy był bar-
dzo istotny. Przybliżenie drogą multimedialną sylwe-
tek znanych kompozytorów, malarzy, nowinek nauko-
wych, stało się atrakcyjną formą aktywizacji twórczej 
i możliwością lepszego zapamiętania informacji.

Realizatorami projektu byli: Katarzyna Gmurek, 
Anna Labuda, Marlena Żyrek, Andrzej Żyrek, którzy 
stworzyli scenariusze filmów, przygotowali sceno-

grafię, charakteryzację, atrybuty zgodne z tematem, 
a także zrealizowali filmy produkcyjnie. Następowały 
nagrania i obróbka, a finalny efekt był bardzo zado-
walający. Dwoje nauczycieli występowało w roli kon-
feransjerów, dwoje zaś zajmowało się nagrywaniem 
i ich obróbką. Filmy zostały prezentowane w czasie 
zajęć szkolnych, zgodnie z tematyką lekcji oraz na 
szkolnej stronie Facebook i YouTube. Grupą docelo-
wą byli wychowankowie SOSW w Żukowie, jednak-
że filmy zostały wyświetlone także w niektórych kla-
sach podstawowych szkoły masowej. Realizacja tego 
projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym 
Wychowankom SOSW w Żukowie oraz Powiat 
Kartuski.

Z gotowych nagrań korzystać można na lekcjach, 
zajęciach rozwijających kreatywność, zajęciach rewa-
lidacyjnych, spotkaniach świetlicowych, przy realiza-
cji innowacji pedagogicznych itd. Stanowią bazę do 
przeprowadzenia zajęć warsztatowych, a w przypad-
ku nauczania zdalnego stanowią idealne narzędzie do 
przeprowadzenia lekcji i doboru zadań interaktywnych. 

Tematyka filmów obejmuje dziedziny kultury, 
dzięki czemu oddziałujemy na kształtowanie posta-
wy artystycznej, patriotycznej i estetycznej. Rozwija-
my świadomość odbioru sztuki, rozbudzamy potrzebę 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także świadome 
postrzeganie dzieła: obrazu, utworu, dźwięku, cho-
reografii. Pobudzamy i rozwijamy zainteresowania, 
twórcze pasje wychowanków, a także podpowiadamy, 
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gdzie można pozyskać potrzebne informacje. W kon-
sekwencji wzrasta ich poczucie wartości, a tym samym 
pogłębia się proces pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym.

Tematyka filmów przedstawia się następująco: 
1. Dźwięki na Marsie (obejrzyj: https://fb.watch/

gYA5hJlj4Z/)
2. W świecie królów i królowych – obrazy Jana Matej-

ki (obejrzyj: https://fb.watch/gYAwqsBM-S/)
3. Wyklaskane rytmy Piotra Rubika (obejrzyj: https://

fb.watch/gYAYqboI2E/)
4. Vincent van Gogh otwiera nasze serca (obejrzyj:  

https://fb.watch/gYAWpZXiZE/)
5. Piotr Czajkowski i zaczarowany świat baletu obej-

rzyj:  https://fb.watch/gYABKhYXuc/)

W czasie nagrań wstępowało wiele zabawnych sy-
tuacji, a niekiedy spięć. Jeden z filmów został nagrany 
w błyskawicznym tempie, inny trzeba było powtarzać 
wielokrotnie. Celowo zostawione zostały niekiedy 
drobne „potknięcia”, aby uczniowie mieli naturalny 
obraz postaci. Warto podkreślić, iż działanie to zreali-
zowali amatorzy, którzy dali z siebie wiele. Efekty ich 
pracy zyskały aprobatę i uznanie środowiska szkolnego.

Anna Labuda
Oligofrenopedagog, od 14 lat pracujący w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaczym im. Biskupa z Mirry  
Św. Mikołaja. Specjalizuje się w pracy z uczniami w spek-

trum autyzmu. Certyfikowany Analityk Zachowania. Jej 
pasją jest taniec, a najwięcej radości dostarcza jej szcze-

ry uśmiech drugiego człowieka.

Przeprowadzona ewaluacja projektu potwierdzi-
ła, że filmy spotkały się z bardzo dobrymi opiniami, 
a zaprezentowane treści można łatwiej przyswoić.  
Innowacyjnym było również zastosowanie komunika-
cji alternatywnej dla dzieci niemówiących, które stano-
wiło podsumowanie filmu w sposób graficzny, obraz-
kowy. Zaskakująca była niespodzianka w filmie o Pio-
trze Rubiku, który osobiście przekazał pozdrowienia 
dla wszystkich wychowanków SOSW w Żukowie. 
Aprobata ze strony odbiorców niewątpliwie przyczynia 
się do dalszego działania na rzecz społeczności szkol-
nej i nie tylko. Uśmiech wywołany na twarzy wycho-
wanka po obejrzanym filmie edukacyjnym – bezcenne.  
Do zobaczenia na szkolnych korytarzach!

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
PORADNIKI DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca poradniki dotyczące promocji zdrowia psychicznego młodzieży.  
Publikacje powstały w ramach otwartego konkursu ofert „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – my-
ślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego 
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psy-
chiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, prze-
ciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych  
i edukacyjnych.” Zadanie publiczne sfinansowane zostało ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016–2020.
Poradniki dla nauczycieli i dla rodziców są dostępne w postaci e-booków w formacie PDF:
•	 Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autode-

strukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla nauczycieli (https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/down-
load-attachments/includes/download.php?id=27549; dostęp: 19.12.2022)

•	 Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autode-
strukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download
-attachments/includes/download.php?id=27550; dostęp: 19.12.2022)


