
Europejskie systemy kształcenia od dawna dążą do zapewnienia takich samych 
możliwości edukacyjnych każdemu uczniowi. Zagwarantowanie równych szans 
dziewczętom czy imigrantom znajduje się zwykle w centrum takich działań; 
zagwarantowanie ich także chłopcom jest stosunkowo nowe, ale wydaje się coraz 
pilniejsze i coraz bardziej konieczne. W Europie istnieje potrzeba zwrócenia 
szczególnej uwagi na rozwój umiejętności czytania i postawy czytelniczej 
dorastających chłopców, ponieważ stanowią oni grupę bardziej narażoną na 
ryzyko. W jednym na pięć krajów UE 15-latkowie mają słabo opanowaną 
umiejętność czytania, natomiast większość spośród niechętnych czytelników i 
uczniów porzucających szkoły średnie stanowią młodzi mężczyźni.  
Projekt Boys Reading ma na celu uczynienie czytania integralną częścią życia 
nastoletnich chłopców (w wieku 11-15 lat). Konsorcjum projektu uważa, że można 
to osiągnąć tylko wtedy, gdy chłopcy będą mieli wpływ na to, co czytają, a książki 
będą odpowiadały ich zainteresowaniom i rzeczywistym potrzebom. Skuteczne 
zaspokojenie tych potrzeb wymaga wspólnych wysiłków wszystkich partnerów 
uczestniczących w procesie edukacji: władz, nauczycieli, rodziców i członków 
społeczności. 
Do celów projektu należały: 

 zwiększenie motywacji chłopców do czytania i pisania, by zniwelować 
różnicę pomiędzy płciami; 

 udostępnienie szkołom atrakcyjnych materiałów, w tym również 
cyfrowych, które pomogą dopasować czytanie i pisanie do indywidualnych 
potrzeb chłopców; 

 ułatwienie kontaktu z męskimi wzorcami zaangażowanymi w kształcenie 
umiejętności czytania; 

 wspieranie inicjatyw mających na celu uczynienie rozwijania zdolności w 
zakresie języka zabawą i czymś atrakcyjnym dla dorastających chłopców. 

Dane demograficzne na temat uczniów: klasa 1c, 23 osoby w wieku 
13 lat; 15 dziewczynek, 8 chłopców. Nauczyciele: Alicja Krzemińska, 
kobieta, 60 lat, nauczyciel języka polskiego i angielskiego z 35-
letnim doświadczeniem. Anna Śliwińska, 50 lat, 24-letnie 
doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, absolwentka 
Uniwersytetu Łódzkiego. Unity: Czym są powieści fantastyczne? 
Próba zdefiniowania gatunku na przykładzie powieści R.Riordana 
„Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna”; 
Zestawienie powieści Riordana z mitem o Perseuszu    
(dwie jednostki lekcyjne) 
Przebieg lekcji:  

Krótki wykład nauczyciela na temat literatury s.f. i fantasy 

Podanie uczniom do zapisania w puntach cech 
charakterystycznych dla obydwu gatunków 

Odwołanie się do czytelniczych doświadczeń uczniów związanych 
z literaturą fantastyczną 

Zapisanie na tablicy podanych przez uczniów tytułów powieści s.f. 
I fantasy 

Uporządkowanie wiedzy uczniów na temat konkretnych podanych 
przez nich tytułów – przypisanie ich do gatunku s.f. lub fantasy 

Podyktowanie polecenia „Na podstawie podanych wiadomości o 
literaturze fantasy udowodnij, że powieść Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy. Złodziej pioruna należy do gatunku fantasy. Argumenty 
przedstaw w postaci punktów” 

Odczytanie przez uczniów odpowiedzi na zadane polecenie 
Praca domowa: Na podstawie zgromadzonego w czasie lekcji 
materiału napisz rozprawkę „Udowodnij, że powieść Percy Jackson i 
bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna można zaliczyć do gatunku 
fantasy? 
Lekcja jest podsumowaniem cyklu lekcji poświęconych omawianiu 
lektury „Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna”. 
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Gimnazjum (w Polsce pomiędzy szkołą podstawową a szkołą 
średnią; wiek uczniów: od 13 do 16 lat). 
Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi, 
szkoła publiczna koedukacyjna. Program oparty na 
wytycznych Ministerstwa 
Dane demograficzne na temat uczniów: klasa 2b, grupa 
mieszana, chłopcy i dziewczęta w wieku 14 lat. 
Nauczyciel: Monika Bińkowska-Błaszczyk, kobieta, 37 lat, 
nauczycielka języka angielskiego z 14-letnim doświadczeniem, 
koordynatorka i uczestniczka projektów UE i innych.  
Unit stworzony wokół eseju Amosa Oza "Jak uleczyć 
fanatyka". 

Główne cele zajęć to: 
 Zdefiniowanie fanatyka 

 Znalezienie powodów, dla których ludzie są podatni na 
fanatyzm 

 Zaproponowanie "lekarstwa" na fanatyzm 

Aktywności: 
 Burza mózgów - skojarzenia ze słowem fanatyk 

 Krótka prezentacja postaci Amosa Oza 

 Rozmowa o fragmentach, które poruszyły czytelników 
(uczniów) - praca w parach 

 Szukanie odpowiedzi na zadane przez nauczyciela 
pytania + prezentacji wyników - praca w grupach 

 Jak rozpoznać fanatyków wokół nas - dyskusja 

 Czytanie słynnych cytatów na temat fanatyzmu (sesja 
plakatów) 

 
Gimnazjum (w Polsce pomiędzy szkołą podstawową a szkołą 
średnią; wiek uczniów: od 13 do 16 lat). 

CASE STUDY  

- Poland - 

IMPLEMENTACJA 



Korzyści 
Największym sukcesem z punktu widzenia założeń projektu jest 

z pewnością to, że uczniowie (w tym chłopcy) pozytywnie 

przyjęli zaproponowane teksty. Ich pojawienie się na lekcji 

wzbudziło entuzjazm uczniów, uznali to za wyciągnięcie do nich 

ręki przez nauczyciela i instytucję. Dobrym wyborem okazały 

się metody nauczania (aktywności) zaczerpnięte z Toolkitu. 

Nauczycielki, z którymi współpracowaliśmy, wskazywały na 

wysoką użyteczność pomysłów na aktywności i listy lektur oraz 

wzajemnej wymiany doświadczeń. Pozytywna reakcja 

nauczycieli – nie zawsze dobrze nastawionych do literatury 

popularnej, lubianej przez chłopców - to ogromny sukces. 
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Wyzwania  
Jednym z problemów, na który wskazywały nauczycielki, 
okazał się czas. O ile łatwo dopasować lektury do programu 
zajęć, tak zaplanowanie mocno nasyconej elementami i in-
teresującej lekcji na 45 minut lekcyjnych przysparza wiele 
trudności. Kolejnym potencjalnym problemem okazuje się 
zróżnicowanie klas w polskich szkołach. Uczniowie często 
mocno różnią się poziomem wiedzy i zaangażowania, przez 
co trudno prowadzić lekcje atrakcyjną i pożyteczną dla 
wszystkich. Zaplecze organizacyjne i finansowe polskich 
szkół nie zawsze pozwala także na wprowadzanie na 
lekcjach różnego rodzaju multimediów, a na pewno nie w 
takiej ilości i formie, jak chcielibyśmy zaproponować w pro-
jekcie. Choć na pewno sprawdziłyby się czytniki czy tablety, 
ich udostępnienie wszystkim uczniom jest niemożliwe. 

REZULTATY 

„Poznałam tytuły powieści czytanych aktualnie przez chłopców, poza tym wiele aktywności do wykorzystania na własnych 
zajęciach. Mogłam porównać lekcje przeprowadzane w różnych krajach, to inspirujące doświadczenie.”  

- opiekunka biblioteki szkolnej z Łodzi 
„Bardzo podobały mi się teksty, które czytaliśmy. To było coś innego. Uwielbiam fantastykę.” 

- Maciej, 15 lat 
„Moim zdaniem największym problemem nauczyciela z długim stażem jest rutyna. Wchodzimy często w pewne koleiny i z 

tych kolein bardzo trudno się potem wydostać. I tego typu zajęcia, projekty, dają nam nowe spojrzenie na literaturę, na 
problemy troszkę inaczej ujęte, i to powoduje, że człowiek zaczyna myśleć samodzielnie, próbuje szukać innych rozwiązań. 

Inspirowanie i wyjście ze schematów, do których jesteśmy przyzwyczajeni – to najważniejsze.”  
- Anna Śliwińska, polonistka, Gimnazjum nr 22 w Łodzi 

„Najważniejsza jest wymiana doświadczeń. Od dwóch lat uczę w gimnazjum, nauczyłam się wiele od koleżanek na 
warsztatach – nowych rozwiązań, wykorzystania różnych tekstów. Ważne jest też to, że można zobaczyć nowe książki, 

zobaczyć, co czyta młodzież, co jest modne wśród dzisiejszych nastolatków, gimnazjalistów. Ciągle się uczę i dla mnie to 
było największą wartością.”  

- polonistka z łódzkiego gimnazjum 
 „Mam nadzieję, że będzie więcej takich lekcji jak ta.” 

- Damian, 14 lat 
 „Ten projekt pokazał mi, że można książki czytane przez uczniów połączyć z naszą listą lektur tradycyjnych, które są 

uznawane przez młodzież za nieciekawe. Jeśli wyjdziemy właśnie od fragmentów tych książek, po które oni sami sięgają, i 
zestawimy je z tą literaturą naszą «szkolną», możemy przekazać bardzo dużo treści takich, które przydadzą się potem na 

dalszym etapie kształcenia. A oni są przekonani, że mają super nauczycielkę, bo wybiera coś, co ich interesuje.” 
- Monika Bińkowska-Błaszczyk, nauczycielka języka angielskiego, Gimnazjum nr 1 w Łodzi 

ale znaleźli również elementy wspólne tych tekstów z grami 
komputerowymi 
Na lekcji obok wypracowanych wniosków uczniowie przygo-
towali się do pracy domowej, która mogła mieć dwie formy 
do wyboru przez uczniów: łatwiejszą – napisanie typowej 
charakterystyki bohatera- herosa i trudniejszą stworzenie 
karty do gry z wykreowaniem bohatera. Pomocą do pracy 
była dodatkowo prezentacja z Internetu reprodukcji dzieł 
malarskich i rzeźb ukazujących wyobrażenia Perseusza. 

Głównymi celami było: - porównanie dwu różnych tekstów 
literackich, powieści R. Riordana i mitu o Perseuszu, w celu 
ukazania trwałych motywów w literaturze,- utrwalenie zasad 
pisania charakterystyki postaci literackiej, - pokazanie jaki 
wpływ na tworzenie gier fabularnych może mieć literatura. 
Metody: lekcja została skonstruowana zgodnie z podstawą 
programową nauczania języka polskiego. Wykorzystano ele-
menty heurezy, wykładu i burzy mózgów.  
W trakcie lekcji uczniowie, porównywali, charakteryzowali i 
znajdowali podobieństwa nie tylko między dwoma odległymi 
od siebie w czasie tworzenia tekstami literackimi,  
 

Możliwość połączenia realizowanego tradycyjnego programu szkolnego ze współczesnymi tekstami, które interesują 
młodzież. Stworzenie pomostu łączącego literaturę dawną i najnowszą. 

Aktywizacja tych uczniów, którzy mają problemy z czytaniem, ale za to doskonale odnajdują się w świecie nowych 
mediów – bliższa im tematyka i narzędzia edukacyjne. 

Poprawa relacji nauczyciela z uczniami – to wyciągnięcie ręki w stronę uczniów 
Podręcznik został przygotowany w taki sposób, by móc korzystać z niego kreatywnie: wprowadzać elementy do swoich 

zajęć, czerpać z niego informacje o ciekawych lekturach i preferencjach lekturowych chłopców, rozwijać swoją 
osobowość pedagogiczną, ale opracowując własne, autorskie lekcje. 

Sprawdza się bazowanie na fragmentach tekstu. Nie powinno się narzucać uczniom zbyt obszernych lektura – lepiej 
zaproponować fragment i zachęcić ich do sięgnięcia po całość w czasie wolnym. 

Lepsza znajomość rynku wydawniczego i nowości książkowych kierowanych do młodego czytelnika – zarówno przez 
nauczycieli, jak i przez dzieci i rodziców – to działa! 
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