Zasoby biblioteki ukraińskiej w rozwijaniu kreatywności
i innowacyjności uczniów
Na temat roli biblioteki w rozwijaniu kreatywności i innowacyjności uczniów
w dzisiejszym świecie technologii informacyjnej dzieliły się swoim
doświadczeniem bibliotekarki z Ukrainy podczas konferencji metodycznej dla
nauczycieli języka ukraińskiego z województwa warmińsko-mazurskiego
12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

Dzięki współpracy ze Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci odbyła się
niezwykle interesująca forma doskonalenia nauczycieli języka ukraińskiego.
W formie prelekcji, prezentacji multimedialnych i warsztatów uczestnicy
konferencji poznawali zasoby Internetu, które można wykorzystać w pracy
z uczniami podczas lekcji języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy.
Niezwykła różnorodność tematyczna (literatura dziecięca i młodzieżowa,
leksyka, gramatyka, praktyczna nauka języka ukraińskiego i doskonalenie

sprawności językowej, tematyka historyczna i geograficzna, słowniki on-line)
oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk wzbogaciły wiedzę nauczycieli
języka ukraińskiego oraz nauczycieli innych przedmiotów prowadzonych w
języku ukraińskim.
Obecnie nauczyciele języka ukraińskiego pracują bez odpowiednich
podręczników i ćwiczeń do nauki języka ukraińskiego i zdani są na własne
wypracowane i stworzone materiały ćwiczeniowe i pomoce dydaktyczne,
dlatego też tak ważna jest wymiana doświadczeń i przykładów dobrej praktyki.
Ponadto, specyfiką nauczania języka ukraińskiego w szkolnych
i międzyszkolnych zespołach nauczania języka ukraińskiego jest praca
z uczniami w grupach łączonych, w których uczą się dzieci z różnych klas
i prezentują różny poziom edukacyjny, dlatego też niezbędna jest przede
wszystkim indywidualizacja nauczania, a co za tym idzie – odpowiednie
umiejętności metodyczne i dobre przygotowanie merytoryczne nauczycieli.
Problemem w nauczaniu dzieci ukraińskich jest brak odpowiednich pomocy
dydaktycznych, gdyż nie każdy nauczyciel ma możliwość wyjazdu na Ukrainę,
aby tam, w księgarni czy w odpowiednich sklepach, zaopatrzyć się w plakaty
i gry dydaktyczne i inne pomoce, pozwalające na kształtowanie kompetencji
kluczowych w zakresie czytania, pisania i porozumiewania się w języku
ukraińskim, a także kompetencji w zakresie świadomości i ukraińskiej ekspresji
kulturalnej.
W związku z powyższym dla każdego nauczyciela tak ważne i niezbędne są
dydaktyczne zasoby internetowe i umiejętne wykorzystanie ich w procesie
dydaktycznym tak, aby rozwijać kreatywność uczniów, nie zapominając
jednocześnie o wykorzystaniu w miarę możliwości tradycyjnych ukraińskich
książek dla dzieci i młodzieży.
Nauczyciele podczas konferencji z zainteresowaniem pracowali z tablicą
interaktywną przy prezentacji programu edukacyjnego do nauki alfabetu
ukraińskiego „Myszeniatkowaabetka”. Poznali również możliwości współpracy
z lwowską biblioteką, a także udziału w międzynarodowym projekcie „My
Ukraińci – Ja i Ty”, w ramach którego, między innymi, bibliotekarze z Ukrainy
prowadzą lekcje z kulturoznawstwa, literatury dla dzieci w formie on-line.
Warto zaznaczyć, iż nauczyciele z międzyszkolnego punktu nauczania języka
ukraińskiego z Olsztyna, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego i Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Bartoszyc już biorą udział w tym projekcie,

który jest wielkim wsparciem w ich pracy dydaktycznej i cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów.
Podczas bartoszyckiego spotkania obecni mieli okazję do rozmów na tematy
ukraińskiej edukacji w Polsce i na Ukrainie, sytuacji ukraińskiego szkolnictwa na
wschodzie Ukrainy. Był też czas na relaks podczas warsztatów
kulturoznawczych, gdzie nauczyciele nauczyli się wykonywać patriotyczne
bransolety. Umiejętności te z pewnością przekażą na lekcjach swoim uczniom.
W imieniu własnym oraz wszystkich nauczycieli gorąco dziękuję gościom
z Ukrainy: OlenieKremniovej i KaterynieSuchorebskiej ze Lwowa, LubieSavaryn
z Sambora i Oldze Zabenko, która przyjechała aż z obwodu
dniepropietrowskiego, za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz
bezcenny czas poświęcony nauczycielom z Polski.
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