
Gimnazjum to pomyłka w edukacji –

prawda, czy stereotyp ? 

Bydgoszcz, dn.18 maja 2011 
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 Grażyna Zielińska – Gimnazjum nr 23 

w Bydgoszczy 

 Małgorzata Kryś – Zespół Szkół nr 35                    
w Bydgoszczy 

 Adam Hak – Gimnazjum w Kowalewie 
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 Miejsce – Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy

 Termin – 18 maja 2011r. godz. 17.00

 Uczestnicy: zaproszeni przedstawiciele rady 

rodziców, przedstawiciel Rady Osiedla 

Górzyskowo, uczniowie, wychowawcy, 

absolwenci gimnazjum. 
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Powitanie gości, podanie tematu i celu debaty
/Dyrektor szkoły/:

1) Zebranie opinii o dotychczasowych efektach pracy 
szkoły,

2) Zebranie materiału do opracowania wspólnych 
działań służących poprawie jakości pracy 
w gimnazjum.

6



7

Przedstawienie 
prezentacji 
multimedialnej
/mgr Arleta Reszkowska/

„Gimnazjum to pomyłka 
w edukacji…”



 Grażyna Makowska, dyrektor 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
"S.O.S." nr 1 w Warszawie
W gimnazjum dziecko traci poczucie 
bezpieczeństwa (…)

 Dr hab. Grażyna Poraj - pracuje w 
Zakładzie Psychologii Rodziny i 
Rozwoju Człowieka w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Czas najwyższy zburzyć mit, że 
agresji w szkole zaradzić można 
przez uniwersalne, systemowe 
rozwiązania władz oświatowych, 
zatrudnianie specjalistów w szkołach, 
angażowanie firm ochroniarskich i 
zaostrzanie regulaminów. 
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 Ten, kto wprowadził gimnazja po 8 letniej 

podstawówce i 4 letnim liceum, powinien zostać 

zamknięty w psychiatryku za karę (…)

 No i to jest prawda! Gimnazja to wylęgarnia 

bandytów!

 Gimnazjum to zbrodnia popełniana na dzieciach.

 Gimnazjum to najgorsza głupota (…)
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 Horror  w 
gimnazjum!                    
13-latka znęcała 
się nad koleżanką!

 Minuta ciszy po 
śmierci gdańskiej 
gimnazjalistki…

 Gimnazjaliści 
ukarani za pobicie 
szkolnego kolegi!

 Szkoła  strachu -
nawet nauczyciele  
się boją…

 Policjanci będą 
chodzić na 
wywiadówki!

 Nastolatka 
poderżnęła gardło 
koleżance !

10



 Polskie dzieci po gimnazjum? 
To pijacy i narkomani.

 Nauczyciele milczą, bo boją się 
dostać nożem pod żebro.

 Co czwarty nastolatek 
kończący gimnazjum pije 
alkohol, a co dziesiąty bierze 
narkotyki lub chodzi z nożem 
w kieszeni. Tak wynika z 
najnowszego raportu 
przedstawionego przez 
warszawskie biuro .

 SZOK: Gimnazjaliści "bawili się" 
w orgie!
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 Omówienie materiałów opracowanych na godzinach 

wychowawczych przez wszystkie klasy gimnazjum 

„Mocne strony naszej szkoły” 

 1) Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 23                       

w Bydgoszczy /Przedstawiciele SU poszczególnych 

szkół/

2) Absolwenci gimnazjum
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Opracowanie materiałów do dalszej pracy nad poprawą jakości 
pracy w gimnazjum /Praca w grupach - warsztaty/:
„To należy zmienić/poprawić w naszym gimnazjum”

1) sala 2B – Rodzice uczniów gimnazjum + Przedstawiciele 
Rady Osiedla

2) sala 4B – Uczniowie klas 2 + Wychowawcy klas

3) sala 5B – Uczniowie klas 1 + Wychowawcy klas

4) sala 6B – Uczniowie klas 3 + Wychowawcy klas

„Gdybyś został dyrektorem gimnazjum – co byś w nim zmienił?”

1) sala 3B – Absolwenci gimnazjum
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• PISA to skrót nazwy Programu 
Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów (Programme for International 
Student Assessment). 

 Jego celem jest uzyskanie 
porównywalnych danych o umiejętnościach 
uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu 
poprawy jakości nauczania i organizacji 
systemów edukacyjnych.
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Dziękujemy za uwagę 


